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-C; ASPECTOS FiSICOS - Area: 138 km' 
(1959); altitude : 2 m; temperatura media 
em oc: das maximas - 35; das minimas 
11 ; media compensada - 23; precipita
<;tio anual - 2 000 mm. 

> POPULAQAO - 24 448 habitantes (Estima
tiva do Departamento EstadtWl de Esta
tistica para 1959). 

-C; ATIVIDADES PRINCIPAlS - Turismo, in
dustria e agricultura. 

1-'r EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 
agencias bancarias e uma da Caixa Eco
n6mioa Estadual. 

-C; ASPECTOS URBANOS (sede) - 2 023 liga
qoes .ezetricas, 213 aparelhos telej6nicos, 
1 hotel, 6 pensoes e 1 cinema. 

-C; ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 4 pastas 
de saude e profilaxia; 4 medicos no exer
cicio da profissiio. 

"f:r ASPECTOS CULTURAIS - 28 unidades es
colares de ensino primari,o fundamental 
comum e 1 de ensino media (ginasial) ; 2 
bibliotecas e 2 jornais. 

,., ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1960 -
(milhares de cruzeiros) - receita total 
prevista: 80 900; renda tributaria: 52 155; 
despesa fixada: 89 279. 

"f:r REPRESENTACAO POLiTICA - 15 verea
dores em exercicio. 

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



Guaruja s6bre as ondas 

ASPECTOS HIST6RICOS 

0 MUNiciPIO de Guaruja compreende toi)da a 
Ilha de Santo Amaro, que os indigenas 

primitivamente denominaram de Ilha do Sol 
ou Gaibe, ou ainda Guaimbe, nomes estes que, 
segur_do alguns autores , significam "cip6 de 
amarrar" e, segundo outros, "separada por ter 
sido cortada". 

Guaruja, na lingua indigena Guaru-ya, 
significaria, de ac6rdo com algumas opini6es, 
"viveiro de ras ou sapos". Afirma-se, tambem, 
ser t::ma corruptela de "Guar-ya" (abertura 
de urn outro !ado) ; "gu-ar" (ir ao !ado, ladear) 
e "ya" (abrir, rachar, furar) , em alusao a um.a 
pedra existente em urn morro chamado Itapu. 

A ilha foi doada pelo rei de Portugal 
D. Joao III, em 1534, a P.ero Lopes de Souza, 
que, como donatario da capitania, pouco fez 
por ela, tendo a mesma caido em completo 
abandono, devido, talvez, a sua conforma<;ao 
montanhosa, que dificultava a fixa<;a,o dos co
Ionos . 0 povoamento, entretanto, foi-se pro
cessando ].entamente, o que favoreceu, em 
1922, a cria<;ao do Distrito de Paz de Guaruja, 
que abrangia todo o territ6rio insular. 

Em 1926, a Lei n.0 2 184, de 30 de junho, 
criou a Prefeitura Sanitaria de Guaruja, que 
veio a ser extinta pelo Decreto n.0 4 844, de 21 
de janeiro de 1931, e incorporada, nessa data, 
ao 1\Cunicipio de Santos. Em 19 de junho de 
1934, pelo Decreta n.0 6 501, foi criado o Mu
nicipio de Guaruja. No dia 30 do mesmo mes 
e ano foi transformado em Estancia Balnea
ria. 

Pela Lei Organica dos Municipios, pro
mulgada em 18 de setembro de 1947, Guaruja 
teve completa autonomia, -realizando-se as 
primeiras elei<;6es. 
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Segundo a divisao administrativa vigente 
em 1960, o Municipio e constituido de dois dis
tritos - Vicente de Carvalho e o da sede. 

ASPECTOS FiSICOS 

GUARuJA esta localizado na zona fisiografica 
do Literal de Santos, em posigao fronteira 

a esse grande porto maritimo, a 63 km em li
nha reta da Canital do Estado. Suas coordena
das geograficas sao as seguintes: 230 59' de 
latitude sul e 46° 15' de longitude W. Gr. 

0 territ6rio do Mun:cipio e montanhoso, 
formado por diversos morros e montes de alti
tudes variadas, chegando a ultrapassar 375 
metros, encontrando-se seu ponto mais alto na 
Serra de Guarararu, que se prolonga desde as 
nascentes dos rios Crumau e Itapanhapua ate 
o extrema norte da ilha, dividindo-a em duas 
vertentes e isolando-a do continente pelas 
aguas do mar, no canal da Bertioga e do Es
tuario de Santos. 

A altitude da sede municipal e de 2 metros. 
Clima quente, sujeito a variag6es bruscas e 
frequentes. Em media registram-se tempera
turas maximas de 35 graus centigrados e mi
nimas de 11 gra us. 

ESTANCIA BALNEARIA 

EM virtud·e de suas belezas naturais, Guaruja 
foi cognominada "A Perola do Atlantica". 

Estancia Balnearia de LE- classe, constitui urn 
dos pontos de recreio e repouso mais visados 
na orla maritima do Estado. 

Aos sabados, o nunero de autom6veis, 
transportados pelas barcas que fazem a tra
vessia do Canal, asc•ende a 1 800, sendo o nu
mero de pessoas que a visitam nos fins de se
mana superior a 10 mil. 0 turismo e, assim, 
uma das principais fontes de renda do Muni
cipio. 

0 ramo de atividade "prestagao de servi
GOS" ocupa lugar de destaque na economia lo
cal. Nesse ramo predominam os servigos de 
"alojamento e alimentagao", cuja receita re
presenta cerca de 90% de todos os servigos. 
Conta a cidade com 1 hotel e 6 pens6es. 
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Praia de Guarujii 

A CIDADE 

A cmADE de Guaruja esta situada na orla 
maritima, entr·e as pontas Munduba e de 

Santo Amaro, que formam urn dos belos con
juntos de praias do litoral sul do Brasil. As 
aguas apresentam-se, via de regra, com uma 
tonal:dade verde, sendo de limpidez incompa
ravel. 0 mar e manso e as aguas tern quase 
semp::-e temperatura agradavel. 

A feigao urbana da cidade e atraente, des
tacando-se ao lado das beiezas naturais os 
predios e os logradouros ajardinados. Na Praia 
das Pitangueiras, com cerca de urn quil6metro 
de extensao, fica a parte principal da cidade, 
on de se erguem belas residencias e maj estosos 
edificios, entre estes o do Grande Hotel. 

A area de pavimentagao da cidade esten
de-se por 28 logradouros e alcanga aproxima
damente 100 000 m', com 98% de asfalto. Ha 1 
cinema, 213 aparelhos telef6nicos, 2 023 liga
goes eletricas e 1 613 domicilios servidos por 
abastecimento de agua. Existem 2 bibliotecas, 
1 radioemissora e 2 jornais em circulagao. 
Acha-se instalada em Guaruja uma Agencia 
Muni·:::ipal de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasiJ.eiro. 

POIVTOS DE ATRA{:AO 

TURiSTICA 

EM Guaruja existem diversos monumentos 
.J que datam da epoca da colonizagao por

tuguesa. Entre eles pod em ser citados: a Ca
pela antiga dos Escravos - situada na Praia 
do Pereque; a Fortaleza Antiga de Barra 
Grande ou de Santo Amaro - construida no 
estuario de Santos em frente a baia do mes-
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mo nome; o Forte Antigo- construido no es
tuario, para a defesa do Porto de Santos ; a 
Armac:;ao das Baleias - onde esteve instalada, 
no tempo da colonizagao portuguesa, uma in
dustria de extrac:;ao de oleo de baleia; as Rui~ 
nas do Engenho das Chaves - situadas nas 
pr.oximidades do Mor::-o da Pacienc:a; as Rui
nas do Engenho e da Capela de Nossa Senhora 
da Apresentagao - localizadas entre o morro 
da Paciencia e o Morro Alto; as Ruinas dos 
Jesuitas - perto do Morro Teregeba; a For
taleza Antiga de S"io Felipe e Sao Luis- cons
truida por Bras Cubas, em 1552 , no extrema 
norte da Ilha de Santo Amaro. Essa fortaleza 
recebeu, na epoca, o nome de Sao Felipe , e 
mais tarde , em 1765, foi reconstruida, passan
do a chamar-se Sao Luis, em homenagem ao 
Governador de Sao Paulo, D. Luis Antonio de 
Souza; serviu para a defesa contra as inves
tidas dos tamoios no litoral sui do Brasil. 

ME/OS DE TRANSPORTE 

GRA({AS a sua vizinhanga com Santos, Guaru
ja e fartamente servido por transporte ro

doviario , maritima e aereo. Esta ligado a San
tos por ferry-boat e barcas. P-ossui o aeroporto 
da Base Aerea de Santos, situado no distrito de 
Vicente de Carvalho, utilizado por duas em
presas com linhas regulares : a "TAC" -
Transportes Aereos Catarinenses, -em cons6r
ci.o com a "Cruzeiro do Sui", e a "Real Aero
vias" . 

A ligac:;ao com a Capital do Estado faz-se, 
em media, via Santos: 1) por rodovia, em 1 
hora e 30 minutos; e 2) por ferrovia, em 2 
horas. 

Guaruja liga-se ao Rio de Janeiro: 1) por 
rodovia, via Santos, Sao Paulo, em media , em 9 
horas; 2) por ferrovia, via Santos e Sao Paulo, 
em 10 horas ; e 3) por via aerea, em voo direto, 
em 1 hora e vinte minutos. 

Liga-se a Brasilia : 1) por rodovia, via 
Santos, Sao Paulo, Matao ·e Uberaba, em me
dia , em dois dias e meio; 2) por via aerea , em 
media, via Rio de Janeiro, em 7 horas e 30 
minutos. 

A sede municipal e servida por uma linha 
de autolotagao, que a liga a Capital do Estado, 
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uma linha de 6nibus interdistrital e 3 linhas 
urbanas que fazem o transporte de passageiros 
para Santos, Vila Vicente de Carvalho e as 
diversas praias preferidas pelos turistas. Em 
media 19 avi6es comerciais fazem uso diario 
do aeroporto, colocando Guaruja em contacto 
com diversas localidades. 

OUTRASINFORMA~6ES 

Plano diretor e desenvolvimento 

PoR iniciativa da administragao local, foi ela. 
borado, em 1958, urn plano diretor que ti. 

nha por base o levantamento das possibilida. 
des do Municipio em todos os seus aspectos e 
a fixagao de diretrizes que promovessem seu 
desenvolvimento. 

0 desenvolvimento de Guaruja tern sido 
patente. Em 1959, foi colocado em 1.0 lugar en
tre os Municipios de maior progresso no con
curso promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Administragao Municipal e o Ponto IV, em co-
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operac;ao com a Comissao Consultiva de Ad
ministrac;ao Publica e a revista "0 Cruzeiro". 

Populm;iio 

EM 1958, segundo estimativa do Departamen
to Estadual de Esta.tistica, a populac;ao de 

Guaruja era de 24 448 habitantes. Viviam na 
Cidade de Guaruja (zonas urbana e suburbana 
do distrito-sede) 16 581 pessoas - 68 % da po. 
pulac;ao municipal. Neste mesmo ano o Muni
cipio alcangou a densidade demografica de 
177 hab./km". 

Em 1950, data do VI Recenseamento Ge
ral, a populac;ao era de 13 203 habitantes (7 150 
homens e 6 053 mulheres). 

Com base em elemen:os anteriormente di
vulgados, observa-se a seguinte composigao da 
populac;ao, segundo a cor: brancos, 78%; par
dos, 11 %; pretos, 10% ; amarelos, 1%; segun
do a religiao professada: cat6licos, 90%; pro
testantes, 6%; espiritas, 1%. 

No Es~·ado de Sao Paulo, pode-se avaliar a 
taxa de brancos em 86% e a de cat6licos em 
91%. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

CoMo j a se observou, o turismo contribui oon
sideravelmente para a economia de Gua

ruja, advindo dai o relevo com que aparece o 
ramo de atividade "prestagao de servigos". Ou
tros ramos de atividade importantes sao: "in
dustrias de transformagao"- e "construc;6es ci
vis", decorrentes, sem d·.lvida, do movimento 
turistico da Estancia. 

Produ<;iio de Banana 

A AGRICULTURA e baseada no cu!tivo de bana
nas. Em 1957, a produgao foi de 1 200 mi

lhares de cachos. no valor de 12 milhoes de 
cruzeiros, e cobriu uma area de 1 440 ha. o 
produto e regularmente exportado para San
tos e Sao Paulo. 

Industria 

A s principais industrias sao as de constru
c;ao de barcos de pesca e de conserva de 

pescado. 0 Registro Industrial do CNE con
signa uma produgao avaliada em pouco mais 
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Vista de uma das praias 

d-e 11 milh6es de cruzeiros, em 1958, resultante 
de 8 pequenos estabelecimentos que ocupavam, 
em media, menos de 5 openirios. 

COMERCIO E BANCOS 

0 coMERcro local disp6e de 3 estabelecimen
tos atacadistas e 76 varejistas. 0 comercio 

varejista e, por urn lado, prejudicado pela pra
ga de Santos, e por outro fica grandemente 
beneficiado pelo movimento turistico da Es
tancia. Guaruja conta ainda com 2 agencias 
bancarias - Banco Comercial do Brasil e Ban
co Moreira Salles - e uma agencia da Caixa 
Economica Estadual. 

ASSIST EN CIA 

MEDICO-SAN IT ARIA 

P RESTAM ass!st•encia mediCO-sanitaria 4 pOS
tos de saude e profilaxia, 2 de puericultura 

e 2 farmacias com 4 medicos, 2 dentistas e 2 
farmaceuticos. 

INSTRU9AO PUBLICA 

A PERCENTAGEM de pessoas alfabetizadas e eS
timada em pouco mais de 69% (calculada 

sabre 0 total das pessoas presentes de 10 an::>s 
e mais). E:ste indice e superior a percentagem 
estimada para o Estado de Sao Paulo: 65 %. 
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Ensino 

E M 1957, o en sino pr:mario gera l contava 
com 28 unidades escolares, nas quais es

tavam matriculados 3 103 alunos. 
Em 1959, h avia apenas uma unidade de 

ensino medio: 1 ginasio, com corpo docente de 
10 professares e 121 alu:ws matriculados (65 
homens e 56 mulheres). 

FINAN(:AS POBLICAS 

No periodo 1955/59, as finan<;as do Munici
pio d esenvolveram-se do seguinte modo: 

FJNANI;:AS (Cr$ 1 OOO• 

ANOS 
Rerei ta ar rec acla da Saldo ou Despesa 

realizada ''defi cit '' 
Tota l Tributitria do balan~o· 

- ---
1955 l i 23-! 12 GiO 14 381) + 2 854 
HJiio. 22 f)Rfl 15 23.5 21 I'"'~ ,_ + 1 514 
H157 .. 3:5 6150 21 751 38 219 - 4 563 
1058 . . .. 58 073 25 753 65 92~ - 7 8~8.: 
1U5D (Orvarr.enlo) . 70 5Gl 46 626 81 70:-i - 11 144 

No ultimo ana do referido periodo, 42% 
da despesa do or~;amento municipal eram des
tinados a "Servi<;os de utilidade publica" e 
18 % a "Educa<;ao publica". 

Ainda em 1959, a Uniao arreeadou em 
Guaruja cerca de 6 milh6es de cru3eiros, as
sim distribuidos: Impasto de Consumo - 645 
milhares de cruzeiros; Impasto de Renda -
1 381 milhares; Impasto do Selo - 983 milha
res; e demais rendas - 2 939 milhares de 
cruzeiros. 
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FONTES 

A s infOTmal(oes divulgadas neste trabalho fa
ram, na sua maioria, compiladas e forne

cidas pela Agencia Municipal de Estatistica de 
Guaruja 6rgao integrante do sistema estatis
tico brasileiro. 

Hist6rico - Documentos dos Arquivos de Do
cumentagao Municipal da Diretoria de 
Documentagiio e Divulgagao (Secretaria
Geral do CNEl , e elementos da "Enciclo
pedia dos Municipios Brasiieiros". 

Populac;ao - Departamento Estadual de Es
tatistica de Sao Paulo; Censo Demografico. 

Atividades Econ6mioas - Servigo de Estatisti
ca da Produgao (Ministerio da Agricultu
ral ; "PrOdugao Industrial do Estado de 
Sao Paulo" , do Departamento de Estatis
t ica do Estado de Sao Paulo. 

Meios de Transporte - "Tabuas Itinerarias 
Brasileiras" (Edigao de 1958 - CNE) ; 
"Guia Aeronautico", dezembro 1960; De
partamento Nacional de Estradas de Ro
dagem. 

Educac;ao - Servigo de Estatistica da Educa
gao e Cultura (Ministerio da Educagao e 
Cultural . 

Bancos e Financ;as Publicas - conselho Tec
nico de Economia e Financas (Ministerio 
da Fazendal e Inspetoria · Municipal do 
Estado de Sao Paulo. 

Outras jontes 
ruja". 

"Guia Municipal de Gua-

Esta publicac;ao jaz parte da serie de mo
nograjias municipais organizada pela Di
retoria de Documentac;ao e Divulgac;ao do Con
selho N acional de Estatistica. A nota introdut6-
ria, sabre aspectos da evolu<;ao hist6rica do 
Municipio, corresponde a uma tentativa no 
sentido de sintetizar, com adequada sistemati
zac;ao, elementos esparsos em dijerentes do
cumentos . Ocorrem, em alguns casos, diver
gencias de opiniao, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e erros 
nas pr6prias jontes de pesquisa. Por isso, o 
CNE acolheria com o maior interesse qual
quer colaborac;ao, especialmente de historia
dores e ge6grajos, a jim de que se possa di
vulgar de futuro, sem receio de controversias, 
o es'corr;o hist6rico e geogrtijico dos municipios 
brasileiros. 
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