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SERRA NEGRA 

SAO PAULO 

i:r ASPECTOS FiSJCOS - Area: 186 km' ; alti
tude: 983 m; temperatura maxima du
?·ante o a no em °C: 30 ; minima : 8. 

+: POPULAQAO ~ 14102 habitantes (estima
tiva do D epartamento Estadual de Estatis
tica para 1956) . 

i:r ATIVIDADES PRINCIPAlS - Turismo, in 
dustria e cateicultura. 

i:r ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
matriz e 3 agencias banccirias . 

i:r VEiCULOS REGISTRADOS (na Pr ejeitura 
Municipal ) - 600 autom6veis e caminh6es. 

i:r ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 208 liga
g6es eletricas, 178 aparelhos telej6nicos, 
16 hoteis, 3 pens6es e 2 cinemas. 

i:r ASSISTENCIA MEDICA (sede ) - 1 hospi
tal geral com 82 leitos; 7 m edicos no exer
cicio da pr.oti~sao. 

i:r ASPECTOS CULTURAIS - 28 uni.iades es 
colares de ensino primcirio gera l conwm, 2 
de ensino comercial, 1 de ensino ginasia l e 
1 de ensino colegial; 2 tipograjias, 2 l ivra
rias, 1 bibl ioteca e 2 jornais. 

i:r F I NANQAS MUNICIPAlS PARA 1958 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista 
total: 6 385; receita tributciria: 4 501; des
pesa fixada: 9 091. 

i:r REPRESENTAQAO POLiTI CA - 13 verea
dores em exercicio. 

Texto de Erasmo Catauli Giacometti, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do 
CNE . Desenho da capa de Q. Campofiorito . 



ASPECTOS HIST6RICOS 

0 TOPONIMO Serra Negra, que denominava 
inicialmente a r egiao em que se localiza 

o Municipio, originou- e das ramificagoes da 
Serra da Mantiqueira ali existentes. 

Por volta de 1821, quando aquela ar ea era 
ainda praticamen te despovoada, Lourengo 
Franco de Oliveira deixou, com a familia e e -
cravos, as terras de Braganga e ap6s intrepida 
jornada estabeleceu-se no Municipio de Mogi
Mirim, onde fundou, a alguns quilometros da 
Serra Negra, a Fazenda das Tres Ba rras. 

Nessa epoca, OS raros habi tantes daquelas 
terras viviam, ei'Il/ virtude da grande extensao 
de suas propriedades, completamente isolados. 
Loureng·o Franco de Oliveira convenceu-os, 
entao, da necessidade de se cons truir uma ca
l}ela que, pela localizagao, pudesse servir a t6-
d as fazendas dos arrectores. Foi escolhida 
uma planicie na fald a da Serra Negra, dis
tante, mais ou menos, .seis quil6metros da 
fazenda Tres Barras. Louren go Franco de Oli
veira ai ergueu, com o auxilio de alguns vizi
nhos, uma humilde capela, dedicando-a a 
N'Ossa Senhora do Rosario. Em volta dessa ca
pela urgiram as primeiras casa , tendo assim 
origem a povoagao, que em 23 de setembro de 
1828 era elevada a capela cm·ada . 

A Lei n .0 23 , de 12 de m argo de 1841 , deu 
a antiga capela de Nossa Senhora do Rosario 
de Serra Negra a categoria de freguesia, com 
o nome de Serra Negra. 0 Municipio foi criado 
pela Lei provincial n .0 12, de 24 de margo de 
1859, com territ6rio de membrado do Municipio 
de Mogi-Mirim . A lei provincial n o 113 , de 
21 de abril de 1885, concedeu a sede municipa l 
foros de cidade . 

0 decreta n.0 114, de 30 de dezembro de 
1890, criou a comarca de Serra Negra, que 
consta atualmente dos Municipio.s de Serra 
Negra e Aguas de Lind6ia. 

Em 1892 , a Cia. Mogiana de Estradas de 
Ferro inaugurava a linh a que !igava Serra 
Negra a Amparo. E.ssa ligagao ferroviaria 
constitu iu, na epoca, urn fator de progresso, 
t razendo grandes benefi cios a economia de 
Serra Negra, que vivia entao da exploragao 
agricola . :Esse ramal da Mogiana foi , no en
tant·o, suprimido em 1956 , quando o Municipio 
j a dispunha de boas ligagoes rodoviarias . 

Serra Negra experimen tou novo surto de 
progresso depoi de 1930, quan do foram des-
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Ig reja f atr.iz 

cober tas as propri dades radioativas das aguas 
da Fonte Santo An tonio. Foi elevada a cate
goria de Estan cia Hid l'Omineral e Climatica 
pelos Deer tos num ros 10 646, d 26 de outu
bro de 1939, e 14 681, de 24 de abril de 1945 . 

Segundo a divisao administrativa vigen ·e 
m 1959, o Municipio de Serra Negra e consti

tuido de apenas urn distrito, o da sede . 

E T A TCJA. HIDRO Iff TERA.L 

E CLIMATICA. 

E sTANCIA hidromin eral e clim a ica que se in
clui en tre as mais importantes do Pais, 

Serra Negra a presenta cond i<;6es excepcionais 
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ao grande numero de turistas que a visitam 
anualmente. 0 turismo e mesmo uma das 
principais fontes de renda do Municipio. 

0 ramo de atividade "prestagao de servi
gos" ocupa Iugar de destaque entre os ramo3 
de atividades econ6mica.s . Nesse ramo predo
minam econ6mica·mente os se rvigos de "aloja
mento e alimentagao", cuja receita representa 
cerca de 71 % de todo.s os servigos . Con ta a 
cidade com 16 hoteis e 3 pens6es . 

0 clinw 

0 CLIMA possui elementos imprescindiveis a 
uma estacao de reoouso ou a urn t rata-

men to hidroter::\pico . -
Caracterizada como estancia climatica, 

Serra Negra apresenta grande transparfmcia 
atmosferica, fraca nebu:o idade, intensa inso
lagao e abundancia de oz6n io, com emanag6es 
radioativa.s e de raios ultra-violeta . 0 clima e 
de montanha, seco, temperado, ricamente oxi
genado, constituindo, pela sua agao tonica e 
sedativa, precioso !a tor fisio terapico . 

As aguas 

A s fontes de aguas medicinais apresentam 0 
mais alto teor de radioatividade - 29,48 

maches por litro -, o mais elevado de todo o 

Cristo Redentor 
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Edificio do Forum 

E.stado e superior ao de conh ecidas estancia> 
europeias . 

A cidade possui 12 fon t·es de aguas radio
a ti vas analisadas, t6das pr6prias para banho3 
e inges tao. De agao diuretica, as ag uas de 
Serra Negra provocam uma purificac;ao no or
ganismo, disso!vendo OS t6xicos n e!e a·cumu!a
dos, especialmente o acido urico. Sao indicados 
nos casos de nefrite, pielite, ci.st ite, a lbuminu
ria, artritismo, uremi•J., og6ta, r eumatismo, dia
betes, Ji tiase, insuficiencia h epatica , arte rioes
clerose, dispep.sias etc. Na.s afecg6es da pele 
(eczemas, micoses, epidermoficias, etc.) , se :.r 
uso in terno e externo, em Jog6es e ba nhos, 
apresenta bon.s resultados. 

0 tratamento e ministrado em estabe;eci
mentos especializados, dotados de a :;: arelha 
gem adequada. Concluido r ecen tement e, c 
Balneario Municipal oferecera as melhores 
condig6es para o tratamento hidrote ra)lico . 

Pontos de atrw;;iio turistica 

A ESTANCIA oferece ao visitante inumero.s 
pontos de atrac;ao turistica, nos quais se 

salientam as be!ezas naturais da pa_sagem da .~ 
montanh a.s . Dent re e.sses nasseio.s destacam-se 
o P arque Dr . J ovino Silveira , a quatro quil6-
metros da cidade, o Parque das Ve c· tent c~. a 
seis quil6metros, com const rug6 e.> de linh as 
modern as , dotado de piscin a e extenso !ago, 

6 - SERRA NEGRA 



o Lago do.s Macaquinhos, a quatro quil6:netros, 
a Cachoeirinha, a t res quil6metros, o Rec·reio 
Caruso, a urn qui!6metro, e o Alto da Serra 
(com 1 300 metros de altura ), a sete quil6me
tros . No Pica do Fonseca (1 080 metros) , a 
dais quil6metros da cidade , a imagem do Crist o 
Redentor, com 17 metros de altura, figura en
tre o.s nonto.s mais visitados ne!os turi.>tas . H ' 
ainda, -ao !ado da paisagem urbana, que e da£ 
mais apraziveis, o passeio as fontes, pontos que 
c :. r cter izam a esta ncia paulis ta . 

Prodzu;ii.o de agua mineral 

A INDUSTRIA extrativa de ag ua min eral l''t 
dioativa (ligua de m esa ) e bastante de

Eenvolvida. Em vir tu de do concei lo em que e 
tida, par sua pureza e grande valor ter apeu
tico . o consumo t ern aumentado consideravel
mente nos ultimos anos. 

No periodo 19'i3/ 57, a produgao, em litros, 
apresentou o seguinte desenvolviment o: 

--------------------·--------------
ANOS 

Quantidade 
(1 000 I) 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

·---- --~ -··------ ---- -----
1 95~ ... 
1954 . 
1955 .. 
195fi 
1957 .. 

1 50~ 
2 492 
3 050 
3 368 
4 200 

VI AS DE COMUNI CA(:AO E 

MEIOS DE TRANSPORTE 

I 245 
2 641 
3 305 
4 251 
5 460 

C OM a extingao, em 1956, do ramal da Cia. 
Mogiana de Est radas de Ferro, que se r via 

o Municipio, e o s ist ema rodovia rio o unico uti 
lizado como meio de comunicagao entre os Mu
nicipios vizinhos e a Capital do Est ado . 

Serra Negra esta l' gada a Sao P aulo e a 
outros Municipios par diversas linhas de ani
bus, que oferecem ao turis tas transporte ra
pido e confortavel. De Sao Paulo a Campinas 
correm os trens da Paulista, gastando no per
curse apen as uma hora e 5 minutos. De Cam
pinas a Serra Negra o transporte rodoviario e 
efetuado par linhas de 6nibus . 

0 Municipio liga-se a s cidade3 vizinh as e 
as Capitais Estadual e Federal pelos seguintes 
meios de trans porte : 
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Aguas de L ind6ia - Rodoviario: 24 km . 
Amparo - Rodoviario : ~9 km . 
Itapira - Rodoviario: 42 km . 
Monte Alegre do Sul- R odoviario: 23 km. 
Socorro - Rodov·ario: 38 km . 

Capital Estadual - 1) Rodovia-rio: 145 
quil6metros; 2) Misto : a ) rodoviario, ate Am
para : 19 km; b ) ferroviario CCMEF, CPEF e 
EFSJ J: 1.67 km ; ou ainda, c) rodoviario ate 
Campinas: 76 km; d) ferroviario CCPEF e 
EFSJ ): 106 km . 

r.tOGiNIRIIII • 
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z 

I ~ 
{ 
I . . .... 
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Capital Federal - - Via Sao Paulo, ja des
crita. Dai ao DF - 1) Rodoviario: 403 km; 
2) F erroviario CEFCB ) : 499 km ; 3) Aereo: 373 
quil6metros . 

A CIDADE 

D E f.eic;ao u rbana agradavel, Serra Negra 
tern 26 ruas calc;adas a paralelepipedos, 1 

asfaltada e 1 de pedras amarroadas. Entre ou-
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tros logradouros publicos, desta-ca-se a Prac;a 
Bariio do Rio Branco, onde se ergue o manu
menta aos Pracinh as. Existem 1 208 ligac;6es 
eletricas e 178 aparelhos telef6nicos. 

Em trafego diario na cidade ha 600 auto
m6veis e caminh6es. 

No~ hoteis os visitantes encontram con i:or 
taveis instala.c;6es, incluindo parques e pis
cinas. 

Serra Negra conta com urn h ospital -
Hospital Santa Rosa de Lima -, bern equi
pado, com 82 leitos . Existe •ainda urn Posta de 
As.sistencia M:: dico-Sanitaria e urn Posta de 
Puericultura . Ha 7 medicos, 6 dent ·stas e 5 
farmaceuticos no exercicio da profissao. 

Em funcionamento 2 cinemas, que pos
suem, em conjunto, uma lotac;ao de 600 luga
res. Em 1957 esses cinemas realizaram 716 ses
.s6es, com urn movimento de 67 047 espec
tadores . 

0 Municipio conta com 160 estabelecimen
tos de comercio varejista e 2 de come:-cio ata
cadista . 0 -comercio varej ista local apresenta 
in tenso movimento de vendas , principalmente 
durante a.s t emporadas de verao, quando e 
grande a procura de produtos das indu.strias 
locais , tais como perfumes, sabonetes, artigos 
de couro e os mais variados tipos de souvenirs. 

0 movimento bancario e realizado por 4 
estabelecimento.s de credito : 3 agencias e uma 
matriz . Ha ainda uma agencia da Caixa Eco
n6mica Estadual, a qual, em dezembro de 
1958, contava com 4 224 cadernetas em circula 
gao, tendo o valor de depositos atingido 22 488 
milhares de cruzeiros . 

Em circulac;ao dois jornais : "0 Se:·rano··. 
semanal, e "0 Progres.so", quinzengl. 

Aspecto central da cldade 



La go dos 1\'Iacaq u inh os 

Ha uma radioemissora: "Radio Transmis
sora de Serra Negra", com a freqiii'mcia de 
1 420 Kl , prefixo ZYR-46. 

A biblioteca municipal Professor Hilde
branda Siqueira possui aproximadamente 
4 500 volumes . 

A principal festa religiosa da cid•1de e a 
de Santo Antonio, que se r ealiza no dia 13 
de junho. E.sta fes ta atrai grande numero de 
fora.-, t eiros dos Municipios vizinho.s. Dentre 
suas atra<; i5es de.staca-se o leilao de prendas e 
de gada . 

A festa de Sao Benedito e um a t radi<;:io do 
Muni-cipio . Realiza-se no dia 6 de janeiro, em 
fr ente a igreja de Sao Ben edi t o. :E en tao le
vado a efeito uma congada, atraen te pela s 
roupas coloridas dos participa.nte , pela mu
sica e dan <;a tipica. 

A festa de Nasa Senhora do Rosario, pa
droeira do Municipio, e realizada n o dia 1 o 
de n ovembro. Ha n esta fest a , t ambem, ba r
racas de prenda e leilao . 

Varias gincanas sao levadas a efeit::J du
rante as t emporada.s de verao, endo organiza 
das por particulares e com apoio da Prefeitu
ra, pa ra divertir os visit3..nte.s da Estancia nes
sa epoca do ana. 

Muito apreciado pelo.s h abitantes locais e 
pelos turistas sao o.s rodeios, dos quais par tiei
pam p ei5es famosos na regiao. Urn grand·e des
fil e pelas rua.s da cidade, com an ·m ais, corso 
e b·.nda de mU.sica , precede esses rodeios . 
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OUTRAS INFORMAf;OES 

Aspectos fisicos 

0 MUNiciPIO localiza- e na zona. fi siogr:Hic 
Braganga e possui as seguintes coorde

nadas geograficas: 22° 37 ' de latitude sul e 
l 6o 42' de longitude W. Gr. Dista da Capital 
Estadual, Em linha reta , 103 km . 

0 Municipio e inteira.mente montanhoso. 
A cidade situa -[e num terreno mais ou m enos 
plano e e completamente cercadla. de montes. 
No t errit6rio municipal destacam- e os seguin
tes acidentes geograficos: Pico da Ser ra Ne
gr?., com 1 300 metros de altura, e Salta C.o Rio 
do P eixe, no rio do me.smo nome, e cuj a queda 
e de 9 m etros . 

Popula f,; iio 

E M 1950, o Municipio contava com 13 197 
.. ~ h abitantes: 6 721 homens e 6 476 mu
lhere.s. Em 1956, segundo estimativa do De
partamento Estadual de Estatistica , a popu
l::.gao era de 14 102 h a bitantes. A cidade de 
Serra Negra concentra 35 % da populagao do 
Municipio . 

Produf,;iio de cafe 

S ERRA NEGRA e grande produtora de cafe, que 
e exp Jrtado para Santos. 0 valor de sua 

produgao agricols. em 1957 foi de 53 mi!h6e:; 
de cruzeiros , dos quais 40 milh6es eram prove
ni·ent es da safra de cafe que atingiu, nesse 
a no, 1 200 toneladas. 

No qiiinqiienio 1953/ 57 a produgao de cafe 
teve o seguinte desenvolv;mento: 

1953 
1054 

ANOS 

1950.. " ....... " .. 
1056 .' 
1P57 .. 

CAFE 

Quantidade Valor 
(t) (Cr$ 1 000) 

900 
1 050 
1 140 
1 14 J 
: 20J 

15 000 
26 600 
38 000 
II 800 
10 000 
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Pecuiiria 

A POPULA<;AO pecu~tria do Municipio e cons
ti tuida de 10 900 cabec;as, sendo 4 500 de 

gado bovin.o e 4 000 suin o . 0 Municipio im
porta gado, leite , queijo e manteiga, especial
m ente nas temporadas de veriio, quando o con
sumo de carnes e p rod utos de lat icinios a u
menta consideravelmente . 

lndt'tstria 

0 s principais ramos da industria de Serra 
N gra est ii:o intimamente ligados ao mo

vimento turistico da estancia e ao;; seus re
cursos n aturaLs. Segundo elementos do Regis
tro Industria l para 1956, que abrange apen as 
e abelecimentos que ocupam 5 ou mais pes
soas, a receita de todos os estabelecimentos 
industriais nesse ano foi de 26 milh6e de cru
zeiros, 7% dos quais cabiam aos tres princi
pa is r amos da industria local : "vestuario, cal
c;ado e artefatos de tecidos", "quimica e far
maceutica" e "bebidas". :Esses estabelecimento.s 
ocupam uma media m en.sal de 98 operarios. Os 
principais produtos da industria do Municipio 
sao representados por artefatos de c·ouro e ma
deira, em sua maioria souvenirs para t uristas, 
produtos de p erfumaria e agua mineral en
garrafada . 

Balneario Municipal 
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Recreio Caruso 

lnstruc;iio publica 

C oM base nos dados censitarios de 1950, po
de- e estimar que atualmente a percen

tagem de pessoas alfabetizadas no Municipio 
seja superior a 50 %, quota observada naquele 
ano (calculada s6bre o· total das pessoas pre
sentes de 10 anos e mais) . :Este indice e infe
rior a percentagem relativa ao Estado de Sao 
Paulo: 65 % . 

Ensino 

E M 1956, o en sino primario geral contava 
com 28 unidades escolares, nas quais es

tavam matriculados 1 610 alunos . 
0 ensino media e ministrado por 4 unida

des, assim discriminadas: 1 de ensino ginasial, 
1 de ensino colegial e 2 de ensino comercial . 
Em 1958, es tava matriculados nesses estabe
lecimentos 271 alunos: 151 homens e 120 mu
lheres . 

Financ;as publicas 

E M 1958, o Municipio apresentou uma re 
ceita total de 6 385 milhares de cruzeiros, 

contra uma despesa de 9 091 milhares de cru
zeiros. Segundo elementos fornecidos pelo Ser
vi<;o de Estatistica Econ6mica e Financeira , 
56 % da despesa do orgamento municipal eram 
destinados a "servigos de utilidade publica". 
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FONTES: 

A s informag6es divulgadas neste trabalho 
foram , na sua maioria, compiladas e for·

n ecidas pela Ag€mcia Municipal de Estatistica 
de Serra Negra, 6rgao integrante do sistema 
estatistico bra ileiro. Outras fontes: 

Pr odur;ao Extrativa Mineral - Servigo de 
Estatistica da Produgao (Ministerio da Agri
cultura l. 

Movimento Bancario - Servigo de Estatis
tica Economica e Finan ceira (Ministerio da 
Fazenda . 

Agropecuaria - Servigo de Estatistica da 
Produgao (Ministerio da Agricultural. 

Ensino - Servigo de Estat istica da Edu
cagao e Cultura (Ministerio da Educagao e 
Cultura l . 
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E 
STA publica('iio taz parte da serie de monogratias 

munici pais organizada pela D iretoria de Documen

ta('iio e D ivulga('iio do Conselho Nacional de Est atis 

tica. A nota introdut6ria, sllbre aspectos da evolu('iiO 

hist6rica do Munici pio, corresponde a uma t entativa 

no sent i do de sintetizar, com adequada sist emat iza('iio, 

elementos esparsos em d ifer entes docu m entos. Ocorrem 

em alguns casas, divergencias de opiniiio, comuns em 

assuntos d essa natureza, niio sendo raros os equlvocos 

e erros nas pr6prias tontes de pesquisa. Por is so, o 

CNE acolheria com o maior interesse qualquer cola

bora('iio, especialmente de historiadores e ge6gratos, a 

lim de que se possa divulgar de futu ro, sem rece i o de 

controver sias, o escllr(!o h ist6rico e geogrdfico dos m u

n i cipios brasileiros. 
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