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SAO PAULO 

.1SPECTOS FiSICOS -Area: 388 km' ! 19GO · . alti
tude: 497 m; temperatura media em oc - das 
maximas: 32,7; das minimas: 13,8; )JJ'CCi}; ita
c;ao anual : 1136 mm. 

POPULAC:AO - 11406 habitantes (dados prelimi 
nares do Recenseamento GentZ de 1960!: densi
dade demogrd.fica: 29 habitantes por quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria manujatu
reira rtextil e calc;ado) e produc;ao agropecuaria. 

F:STABELECJMENTOS BANCA.RIOS - 1 age~lcia 
bancd.ria, 1 caixa econ6mica estadual. 1 coope
rativa de consumo. 

l'EiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura ii-Junici 
pal) - 94 autom6veis e ji11es. 60 caminh6es c 
29 outros veiculos . 

. !SPECTOS URBANOS (sede! - 762 ligac;oes eletri 
cas, 170 aparelhos telet6nicos, 2 hoteis. 2 res
taw·antes e 1 cinema . 

.4SSISTENCIA MEDICA (sede ) - 1 hospital Qeral 
com 58 leitos; 4 medicos e 3 dentistas no exer
cicio da pmjissao, e 3 jannacias e drogariaf. 

ASPECTOS CULTURAIS - 38 unidades escolares 
de ensino primd.rio gercll, 1 de ensino media, 
1 livraria, 1 radioemissora . 

ORC:AMENTO MU'NJCIPAL DE 1963 (milhoes de 
cruzeiros) - receita prevista, total: 25,0; des
pesa fixada: 25,0. 

REPRESENTAC:AO POLiTICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer da Diretoria de Do
eumentac;ao e Divulgac;ao do CNE. De:;enho da 
capa de Q. Campofiorito. 



/ 1SPt:CJOS il!S"f'OIV COS 

A REGrii.o onde hoje se localiza o Municipio de Pirn
tininga era, ainda em fins do seculo passado, assi
nalada nos mapas sob a designa<;ao generica dt· 
"Sertoes Desconhecidos - indios Caingangs'' -
onde se refugiaram os silvicolas, que haviam sido 
expulsos das a reas litora neas do E~tado . So em 
1895 surgiram, em territ6rio do atual Municipio, no 
Iugar denominaclo "Patrimonio dos Inocentes", a~ 
primeiras casas, cclificaclas por inicia tiva de Fa us
tina Ribeiro da Silva. 

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
havia. entrementes, estendido seus trilhos pa ra o 
interior do Estado. Ao aproxima-los do territ6rio 
do atual Municipio. cogitou a empresa de a li cons
t ruir estac;ao ferroviar ia e formar um novo povoa
do - Piratininga. Para este fim, obteve, por doac;ao 
do Comnel Virgilio Rodrigues Alves, 15 a lqueires d e 
terra. 

Ina ugurada a estac;ao ferroviaria em 25 de ja
neiro de 1905, e estabelecido o trafego regula r de 
cargo. e passageiros, dispos-se a Paulista a cumprir 
tambem a outra parte do compromisso que havia 
assumido : criar o povoado de Piratininga. Para 
tanto, loteou a area que !he fora doada, vendendo 
os lotes. a prec;o acessivel, aos colonos interessados 
em se esta belecer na orla ferroviaria, proxima da 
estac;ao. 0 povoado de Piratininga, clai surgido. 
prosperou rapidamente. 0 toponimo. de origem in
digena. significa "peixe seco". 

FO R1\ 1/ 1 (.T 0 AD 1\l/ N I SFR/1 'J'J V , 1 
f:' Jl DIC!ARI/ 1 

0 DISTRITO de Piratininga Ioi criado pela Lei esta
dua l n ." 1 121, de 30 de dezembro de 1907, sendo 
transferido, pela Lei n.0 1 225, de 16 de dezembro 
de 1910, do Municipio cle Bauru para o de Agudos. 
A Lei estadual n ° 1 395, de 17 de dezembro de 1913 . 
criou o Municipio de Pira tininga, com territ6rio 
desmembrado do de Agndos , sendo insta la do em 14 
de ma rc;o de 1914, e elevando, ao mesmo tempo. 
sua sedc a categoria de cidade. 

Ate 24 de dezembro de 1948, o Municipio com
punha -se de dois distritos : o da sede e o de Piraj ui. 
Naquela data, pela Lei estadua l n ° 233 , o distrito 
de Piraj ui foi elevado a Municipio, com o nome de 
Cabnilia P a ulista, e a partir de ent5.o Pira tininga 
e constituido apenas pelo distrito de sua sede. 

A Comarca de P iratinin ga foi criada pela Lei 
est adua l n° 2 256, de 31 de dezembro de 1927, e 
instalada a 27 de abril de 1928. 
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.1JSPECFOS GEOGRAFICOS 

SITUADO na zona fisiogr:ifica de Bauru, o Municipio 
ocupa area de 388 km~ e e banhado pelo rio Ba
talha, afluente do Tiete, e pelos ribeiros Agua da 
Faca, Agua do Paiol, Barreiros etc.; nele localizam
-se a serra dos Agudos e o morro Redondo. Limita-
-se com os Municipios de Bauru, Duartina, Cabralia 
Pa ulista e Agudos. 

A 497 metros de altitude. cortada pelas coor
denadas geograficas de 220 24' de lat itude sui e 
49° 08' de longitude W. Gr ., a Sede Municipal 
dista em linha reta 238 km da Capital do Estado . 
rumo NW. 

indices meteorol6gicos que caracterizam o cli
ma municipal: epoca das chuvas - outubro a 
mar<;o ; precipita<;ao anual (1962) - 1136 mm ; 
tempera turas medias em °C - das maximas: 32.7 ; 
das minimas : 13,8; compensada: 23 ,2. 

/ lSPECTOS DE1\IOGRAFICOS 

Cemo Demo grafico 

0 Municipio manteve praticamente os mesmcs 
efetivos demograficos, no decenio intercensitario, 
pelo que revelaram os dados preliminares do Censo 
de 1960. Contavam-se, enUio, 11 406 habitar..tes , 
contra 11 390 recenseados em 1950. Processara-se. 
contudo, intensa urbaniza<;ao. A p<:>pula;:;ao rural 
diminuira de 47 %, passando a 7 338 pessoas, ocor
rendo o inverso na unica aglomera<;ao urbana exis
tente - a Sede Municipal -, que cresceu de 2 726 
para 4 018 habitantes. Densidade demografica: 29 
habitantes por quil6metro quadrado. Foram con
tados 2 145 domicilios. 

l11diccs bioes!ttthticos 

Foram registrados em 1961 : 89 casamentos. 
291 nascidos vivos, 13 nascidos mortos , 96 6bitos em 
g·eral, 18 6bitos de menores de urn ano. Os indices 
bioestatisticos, calculados a base desses dados, eram 
os seguintes: nupcialidade/1 000 habitantes - 7,85 ; 
natalidade/ 1 000 habitantes - 25,67; natimortali
dade (nascidos mortos por mil nascidos vivos) -
45,90; mortalidade em geral - 8,47 (por mil habi
tantesl ; mortalidade infantil - 61,86 tpor mil nas
cid<ils vivos) . 

ECONOiviiA i\IUNICIPAL 
A AGROPECUARIA e a principal fonte de riqueza, sen
do a industria de transforma<;ao o outro pilar da 
economia municipal. 
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Jardim Pitblico 

Agricuftura 

A produc;ao agricola alcan!{ou valor de 191,4 mi
lh6es de cruzeiros e cultivou 10 490 ha em 196C. 
0 cafe contribuiu com 55% para o valor total, e 
com 5 100 t; o algodao com 17% e 1143,5 t; o 
feijao com 10% e 590,4 t e o arroz com 6% e 907,8 t . 
Demais culturas: milho, cana-de-a!{ucar, laranja, 
banana, abacaxi, amendoim e uva. 0 Municipio 
conta com urn posto agropecuario e com urn agr6-
nomo. A safra de 1961 foi estimada em 236,5 mi
lhoes de cruzeiros, cabendo ao cafe 119,0 milhoes, 
ao algodao 52,0 milhoes e ao arroz 13,8. 

Pecudritt 

A popula!{ao pecuaria valia, em 1961, 123 mi
lhoes de cruzeiros e compunha-se de 9 880 bovinos 
(57% do valor total dos rebanhos) ; 6 650 suinos 
!30% do valor), 1 020 muares (6,6 milhoes), 920 
eqtiinos (4,8 milhoes); e, ainda, de 120 caprinos, 
75 ovinos e 4 asininos. 

0 plantel avicola compunha-se de 34 580 gali
nhas, 20 perus e 60 palmipedes (7,6 milhoes de cru
zeiros). Foram produzidos, no mesmo ano, 1 559 470 
litros de Ieite (valor de 28,1 milhoes de cruzeiros) e 
162 mil duzias de ovos (valor de 13,8 milhoes de 
cruzeiros). Criam-se, preferentemente, as ra!{as 
bovinas indianas Gir e Nelore, a nacionar Caracu, 
e mesti<;o dessas rac;as, para corte, engorda e pro
ducao de Ieite. 

· Piratininga e tambem centro de sericicultura. 
sendo o 13.0 Municipio produtor de casulos de bicho
-da-secta no Estado (Produc;ao, em 1961: 8 650 kg/2,2 
milhoes de cruzeiros). 
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Cei/JO / lgrholil 

0 Censo Agricola de 1960 contou 316 estabele
cimentos ocupando 37 529 ha de area, sendo 10 921 
de lavouras; 3 112 pessoas ocupadas, 30 tratores. 
502 arados. Em 216 estabelecimen tos ha via bovi
nos, 23 % dos estabelecimentos (73) possuiam 8. rea 
de 0-10 ha; 55 % (1731, de 10-100 ha; 20 S 1-521, 
de 100-1 000 ha: e 2% (81 , de 1000-10 000 ha. 

l11d11stritl 

A produc;ao industrial dos 28 principais est<'. be
lecimentos, em 1962, apresentou os seguintes vJlo
res: 7 estabelecimentos/144,4 milh6es de cruzeiros 
rcom 5 ou mais pessoas 1; 13 estabelecimentos/ 25 ,6 
milhoes de cruzeiros (com menos de 5 pessoas) : 
totalizando 170 milh6es de cruzeiros/ 142 operarios. 
A principal indl1stria e a textil (fiacao de algodao ) . 
seguida da de calc;ados, (5 estabelecimentos, ; 2. de 
olaria (4 estabelecimentosl ; a de bebidas 121: a 
de panificac;ao, (2J; a indt!stria de couro fselas e 
vaquetas); a de brinquedos, de madeira (21 e r. de 
colch6es (2 1 • 

Os produtos de matadouro renderam 22.7 mi
lh6es de cruzeiros e 192,5 toneladas, em 1961. Con
tribuiram para esse total a carne verde de bovina 
1146,5 toneladasl, integralizando 79 % do valor to
tal da producao; o toucinho fresco (2,3 mi
lhoes/17,3 toneladasl; a carne verde suina 11.6 mi
lhao/ 11,5 toneladasl ; os couros salgados e secos 
de bovilw (0,9 milhao/ 17,2 toneladasJ. Foram ::-. ba
tidas 747 cabec;as de bovinos e 384 de suinos . 

Cemo l lldmtric!l 

Os dados preliminares do Censo Industrial de 
1960 revelaram a existencia de 32 estabelecimer.tos, 
ocupando 163 operarios em media mensa! e prc•du
zindo 300,6 milhoes de cruzeiros. 

A maioria dos estabelecimentos - 10 -. dedi
ca-se aos produtos a limentares; 6, a produc;ac· de 
minera ls nao metalicos; 5, a indllstria do vestua
rio, calc;ado e artefatos de tecidos; 3, a textil e 3, 
a do mobiliario. 

0 maior valor da produc;ao foi dado pela in
dustria textil - 220,9 milhoes . 

c 01/l erci () 
Piratininga conta com 21 estabelecimentos cle 

comercio varejista, uma agencia bancaria fB c.nco 
Mercantil de Sao Paulo) , uma cooperativa de con
sumo (Cooperativa de Consumo Popular de Plrati
ninga) e uma agencia da Caixa Econ6mica Esta -
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dual. Saldo;; das principais contas bunc:irias. em 31 
de dezembro de 1962 1 em milh6es de cruzeiro;; 1 : 
caixa em moeda corrente - 4,9 ; total dos cleposi
t.os - 59,8; titulos descontados - 12,6. 

0 Municipio exporta caf·2 a traves do porto de 
Santos e Ieite para a vizinha cidade de Bauru. 

Em 1961. foram registrados pelos tabelion ::t tos 
locais 241 e;;crituras, no valor de 101,8 milhce:; clc 
cruzeiros. 

ti!UOS m ; '11U1NSPO IOF 
1: CO il[[! N1 C/ 1( () L'S 

PIRATININGA liga-se aos Municipios vizinho.; pe
los seguintes percursos: Bauru - rodovia munici
pal 1onibus1, em 30 minutos; ou rodovia estadual 
pavimentacla, em 15 minutos: ou ferrovia ICPEFI. 
em 19 minutos ; Cabrcilia Paulista - rodovia muni
cipal , em 50 minutos ; ou ferrovia 1 CPEF 1. em 38 
minutos; Duartina - rodovia municipal, em 1 hora 
c 18 minutos: ou ferrovia ICPEFl, em 54 minutos: 
Agudos - rodovia e::;tadual, em 21 minutos: ou ro
dovias municipal e estadual, em 38 minutos : ou. 
a inda, ferrovia em 1 horn . 

Articula-se com a Capital Estadual por via ro
cloviaria 1 munidpal. estadual e federal I : 1.0 per
curso - 6 horas e 30 minutos - rodovia estaclua l. 
via Bauru: Botucatu, Tiete , Itu; 2° percurso ----
6 horas e 45 minutos - rodovia estadual asfaltacb: 
ou por via ferro vii ria 1 CPEF e EFSJ 1, em fi hora::' 
e 42 minutos. 

CONVEN<;OES 

$/00011/A PAVIMENTADA -

llOOOVIA PE:RMAN£N r t; 

FERRO VIA 

CAMPO D E POliSO + 
Com Brasilia-DF, liga-se por via rodoviaria 1 cs

tadual e federal) ; percurso tota l: 17 horas e 5 mi
nutos via Bauru, Araraquara. Matao, Frutal. Goia
nia e An:ipolis. 
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Em 1962, havia 94 autom6veis e jipes. 60 ca
minh6es e 29 outros veiculos motorizados registra
ci os na Prefeitura Municipal. 

Na Sede Municipa l acham-se instaladas uma 
agencia postal-telegrafica do DCT e uma agenci<1 
telegr:ifica da CPEF (de uso privativol. 

_ -IS SJS'Ff:W C! , J ;1I£DJCO-HOSP!TA L/1R 

PIRATININGA conta com um estabelecimento hos
pitalar !Santa Casa da Misericordia), com 58 leitos . 
0 Servir;o de Saude Pt'1blica estadual mantem um 
Centro de Saude e um Posta de Puericultura. Na 
Sede Municipal ha 3 farmacias , 4 medicos e ~l 
den tistas . 

. ·ISPU.TOS CU !JURA IS 

0 Municipio esta vinctllado :1 Delegacia Regio
na l de Ensino de Bauru. 0 ensino primario geral 
contava, em 1962, com 38 unidades escolares e 54 
professores. No inicio desse ano, estavam matri 
cula dos 1 589 alunos. 

Do ensino media havia um estabelecimentu 
'Ginasio Es tadual Professor Eduardo Velho Filhoi. 
qt~ e compreende 1 unidade escolar, com 13 profes
s6res (9 professoras) e 144 alunos (67 do sexo femi
nino) matriculados no inicio do no letivo e 22 alu
nos (16 do sexo feminino) t erminaram seus cursos 
no ana anterior . 

])i rl!lga(Jio 

Nesse setor, conta a Sede municipal com a So
dedade Radioemissora de Piratininga - ZYR-65 
111 745 kc; 7,5 W) de ondas curtas; com uma li 
vrarb e um cinema 1550 lugaresl. 

E:>I 1962, a receita municipal arrecadada ascendcu 
;l. 22.8 milh6es de cruzeiros e a despesa realizada . 
a 22.7 milh6es. 0 orr;amento de 1963 previa receita 
da ordem de 25 milh6es de cruzeiros e fixava igual 
cl espcsa . As arrecadar;6es federal e estadual, no ano 
de 1962, alcanr;aram . respectiva mente. 13 .3 e 61 ,9 mi
lhoes de cruzeiros. 
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/1.SPECTOS URBANOS 

A CIDADE possui 22 ruas (2 asfaltadas, 6 calGadas .J, 
3 praGas (2 arborizadas e ajardinadas) e 980 pre

Igreja Matriz 

dios . Disp6e de 
agua encanada 
(637 pre d i 0 s 
abastecidos) , es
g6to sanitaria 
(545 predios es
gotados) f6r\!a e 
luz eletrica <ex-

1 plorada pela Cia . 
Paulista de For(!a 
e Luz; com 762 li
gaG6es urbanas) , 
e telefone (Cia . 
Telef6nica Brasi-
leira, com .... . . 
170 aparelhos li
gados) ; e, ainda, 
de 2 hoteis e ... 
2 restaurantes . 

A padroeira 
da cidade- San
ta Maria - e 
festejada a 29 de 
maio. A vida as
sociativa e prati
cada em 2 clu-
bes . desportivo-
-recreativos . A 

Camara Mu:nicipal e constituida por 11 Edis. Como 
orgao de coleta do IBGE, funciona em Piratininga 
uma Agencia Municipal de Est a tistica . 

FONTES 

, As INFORMAg6Es divulgadas neste trabalho foram, 
na sua maioria, fornecidas pela Agencia Municipal 
de Estatistica de Piratininga e colhidas no "Anua
rio Estatistico do Estado de Sao Paulo", de 1962 

, <DEE) ; utilizados, tambem, dados procedentes dos 
arquivos de documentaGiio municipal, da Diretoria 
de Documentagao e Divulgagao (Secretaria-Geral 
do CNE) e de orgaos do sistema estatistico na
cional. 
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PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Dr. Joiio Belchior Marques Goulart 

INSTITUTO BRASILEIKO DE GEOGRAFI,\ E ESTATiSTIC .-\ 

Presidente : Prof. Roberto Bandeira Accioli 

EST A publica~.;iio jaz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;iio e Divulgar;iio do Conselho Nacional de Esta
tistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolugiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;iio, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e eTros nas pr6prias 
tontes de pesquisa . Par isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborac;iio, especial
mente de historiadores e ge6grajos . 



lUGE - CONSELHO N.lCIONAL DE ESTATiSTIC.l 

Prcsidente: Roberto Accioli 

Secretiirio-Geral: Paulo Rangel 

Diretoria de Documeuta~ao e Divulga~ao do CNE 

Dlretor: Nelson dP Souza Lima 

COLE<;AO IJE JVIONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Caipra. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
l'rado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - ltuber;1 . 
207 - Mindnri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinbas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 21:! 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra . 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - ltaparlca. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Pa\meira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre, 234 - Tapero:i. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabar:i. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - •.rupaciguara. 249. -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Pora. 
:~53 - Oeiras, 254 - Passo de Camaraglbe, 255 - Pirapora. 

~ 256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Govemador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. - 263 ~ Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teresopolis. 266 - Brodosqui. 267 - Itapui. 268 -
Pil'atininga. 

Acabou.-se de imjnimir, no Serviro Grdficu do 
IBGE, aos de;; dias do mes d e mnrr.o dr. mil 
uo·uecentos e sess{'nfn {' quntro. 


