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CACONDE 
SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 430 km' r 1960! ; alti
tude: 835 m ; ternpemturas medias. em °C: das 
rnaxirnas - 28; das minirnas - 12; precipi
tar.;do anual - 645 rnm. 

POPULACii.O - 18158 habitantes rdados prelirni
nares do Recenseamento G eral de 1960J; densi
dade dernograjica: 41 habitantes par quil6rnetro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Cultums agricolas 
(cafe, rnilhoJ e criw:;ao de gada l eiteiro. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 agencia e 
1 rnatriz bancaria. 

VEiCULOS REGISTRADOS I na Prejeitura Munici
pal! - 131 autorn6veis e jipes, 44 caminh6es, 
23 6nibus e 72 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS rsedeJ - 1 050 ligar.;6es ele
tricas, 41 aparelhos telef6nicos, 3 hoteis, 2 pen
s6es, 1 r estaurante, 1 cinema. 

ASSIST!!;NCIA MEDICA (sede! - 1 hospital geral 
corn 81 l eitos e 1 p6sto de saude; 4 m edicos. 
5 dentistas, 1 enjerrneiro, no exercicio da pro
fissao; 5 tarrnacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 42 unidades escolares de 
ensino prirnario gerctl, 3 de ensino media; 1 bi
blioteca; 3 advogados, 2 engenheiros e 2 agr6-
nornos. 

ORCAMENTO MUNI CIPAL PARA 1964 rrnilhi5es de 
-cruzeiros j - receita prevista: 36.7: despesa ji
x ada : 38,7. 

REPRESENTAQii.O POLiTICA - 11 1:er eadores em 
exercicio. 

Texto de Lucia Maria Lo.ureiro Werneck e de
senho da capa de Fra ncisco Xavier da Costa, ambos 
da Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



HISTORIA 

0 DESBRAVAMENTo do territorio do atual Municipio de 
Caconde verificou-se em meados do seculo XVIII . 
quando o Capitao Pedro Franco Quaresma e outros. 
atraidos pela descoberta de catas auriferas. afluiram 
para o locaL 

Documentos antigos comprovam que nestas pa
ragens estiveram, no ano de 1765, pessoas a procura 
de ouro. Com a noticia de descoberta do ouro o 
povoado desenvolveu-se, as margens do ribeirao Born 
Sucesso, sendo elevado a categoria de freguesia. 0 
lugar denominava-se Nossa Senho.ra da Concei<;ao 
das Cabeceiras do Rio Pardo, vulgarmente conheci
do como Caconde. 

Como o ouro come<;ou a se tornar escasso, a po
pula<;ao. transferiu-se de Sao Mateus para Born Su
cesso e depois para Born Jesus, onde novas jazidas 
surgiram. 

Terminado o ciclo do ouro, o homem foi-se fi
xando a terra e iniciou-se o ciclo agropastoril. Por 
volta de 1810, os mineiros para ai se dirigiram e se 
apossaram de grande parte das terras onde existia 
a antiga freguesia. Houve requerimentos de ses
marias nessa epoca e tambem desentendimentos 
entre os ocupantes, mas o repovoamento. determi
nou o reerguimento da velha freguesia, que se con
cretizou com a doagao do respectivo patrim6nio, por 
Miguel da Silva Teixeira e sua mulher Maria An
tonia dos Santos, feita em 28 de dezembro de 1822. 
0 Municipio foi criado em 1864, tendo completado 
a 5 de abril do corrente ano o seu primeiro cen
t<::nario. 

I :ORi11Ac;A.O ADiHJN JSTRATIV A 
E JUDJCJARJA 

0 DISTRITo foi criado em 1775, sendo transferido do 
Municipio de Mogi-Mirim para o de Casa Branca, 
por Lei provincial n.0 15, de 25 de fevereiro de 1841. 

A Lei provincial n° 6, de 5 de abril de 1864. 
criou a vila e, conseqtientemente, o Municipio de 
Caconde, com territorio desanexado do de Casa 
Branca. Verificou-se sua instalagac. a 21 de janeiro 
do ano seguinte. 

Em 9 de marco de 1883, a sede municipal foi ele
vada a categoria· de cidade, por f6r<;a da Lei pro
vincial n .o 10, daquela data. Segundo o quadro 
administrativo o Municipio e constituido de dai s 
distritos: Caconde Csede) e Barrania. 

Quanta. a formagao judiciaria, o Municipio e 
sede de comarca, criada pela Lei n.0 10, de 24 de 
man;o de 1874. 
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.1SPECTOS GEOGRA.FICOS 

CACONDE esta situado na zona fisiografica de Sao 
Jose do Rio Pardo e possui 430 quil6metros quadra
dos de superficie. Limita-se com os Municipios de 
Tapiratiba, Sao Jose do Rio Pardo, Divinolandia e 
com o Estado de Minas Gerais. A 835 metros de 
altitude, a cidade dista, da capital estadual, em 
linha reta, 228 quil6metros, correspondendo-lhe as 
oeguintes coordenadas geogr:Hicas: 21° 31' 00" de 
latitude sul e 450 38' 30" de longitude W. Gr. 

0 Municipio encontra-se numa regiao monta
nhosa, ramifica<;ao da serra da Mantiqueira, desta
cando-se as serras das Corujas, da Fumaca e do 
Engenho. 0 sistema hidrografico e formado pelos 
rios Pardo, Born Jesus e seus afluentes. 

0 clima e quente , com inverno seco, registran
do-se as seguintes medias de temperatura, em graus 
centigrados: das maximas de 28; das minimas de 12 
e compensada 20. A precipitac;ao anual tern sido em 
media de 1 250 mm, porem em 1963 foram registrados 
·645 mm . A epoca das chuvas vai de outubro a ja
neiro. 

As riquezas naturais sao as madeiras de lei e as 
pastagens. Os minerais nao sao explorados. 

POPULAc;/iO 

DE AC6RDo com os dados preliminares do Recensea
mento Geral de 1960, viviam no Municipio 18 158 ha
bitantes, do.s quais 66% estavam localizados na zona 
rural. No ultimo intervalo censitario houve cresci
mento populacional de 15%. 

0 distrito-sede contava 16 655 pessoas e o de 
Barrania 1 503. Entre os dois ultimos censos, a po
pulac;ao da cidade cresceu 106% , passando para 
5 865 habitantes. Foram co.ntados 3 412 domicilios: 
3 118 no distrito de Caconde e 294 no de Barrania. 
A densidade demografica era de 41 habitantes por 
quil6metro quadrado. 

Foram registrados, em 1961, 151 casamentos, 744 
nascimentos (24 natimortos) e 185 obitos (73 me
nares de 1 ano) . 

. ·1TIVIDADES ECONOMICAS 

AS ATrviDADES fundamentais a economia do Mu
nicipio sao: culturas agricolas e criat;;ao de gado 
leiteiro . 
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Vista parcial da cidade 

Censo Agt'icola 

SEGUNDo resultados preliminares do Censo Agri
cola de 1960, havia 791 estabelecimentos agropecua
rios, com 40 160 ha de area total, sendo 8 669 ha des
tinados para lavouras. Dos estabelecimentos recen
seados, 221 possuiam areas de menos de 10 ha, cada 
urn ; 479, de 10 a menos de 100; 90, de 100 a menos 
de 1 000; e 1 de 1 000 a menos de 10 000. Foram con
tados 18 tratores, 386 arados e 3 527 pessoas ocupa
das. Havia cria\!aO de bovinos em 615 estabelecimen
tos: 569 com menos de 100 cabe\!as em cada urn ; 
44 com 100 a menos de 500; e 2, com 500 e mais 
cabe\!aS. 

Agricultura 

A PRoou~.Ao agricola do Municipio, em 1963, foi es
timada em 612,9 milh6es de cruzeiros. Cultivaram-se 
principalmente cafe (3 513 to.neladas/ 260,0 milh6es 
de cruzeiros) , batata- inglesa (1 260 toneladas/105 
milh6es), milho (6 132 toneladas/83,8 milh6es) e 
arroz (1 068 toneladas/ 80,1 milh6es). Outros produ
tos: feijiio, cana-de-a\!UCar, mandioca, cebola, uva, 
algodao, banana, fumo, laranja e limao. A area cul
tivada totalizou 10 254 ha, destacando-se a do mi
lho (4 150 ha) e a do cafe (3 600 ha). 

Os princlpais centros consumidores dos produ
tos agricolas do Municipio sao as cidades de Sao 
Paulo, Sao Jose do Rio Pa rdo (SP) e PO\!OS de 
Caldas (MG) . 

:E de 1 073 o numero de estabelecimentos agr i
colas municipais, segundo observaQao local. 

Pecuaria 

A PEcuARIA tern grande significa Qao economica para 
o Municipio, sendo o gada e o Ieite exportados 
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para Ban·etos, Sao Jose do Rio Pardo e Pogos de 
Caldas, MG . 

Os rebanhos existentes, em 1962. totalizavam 
47 102 cabegas, avaliadas em 514,6 milh6es de cru
zeiros. Desses totais, 53 % das cabe<;as e 88% do 
valor co.rrespondem a especie bovina e 38% e 7 % 
aos suinos. Existiam ainda muares, eqtiinos, capri
nos, asininos e ovinos. 

A produ<;iio de Ieite alcan<;o.u 4,9 milh6es de li
tros, no valor de 128,5 milh6es de cruzeiros. 0 plan
tel avicola contava com 52 910 cabe<;as (52 210 ga
linaceos) valendo 11,7 milh6es de cruzeiros. Produ
ziram-se 300 mil duzias de ovos de galinha no valor 
de 21 milhoes de cruzeiros. 

Acham-se em 
Agricola Mista de 
pecuario. 

funcionamento a 
Caconde e urn 

Coopera ti va 
p6sto agro-

0 RECENSEAMENTO de 1960 registrou 33 estabeleci
mentos industriais, ocupando 61 operarios, em me
dia mensa!. 0 valor da produc;:ao foi de 288,9 
milhoes de cruzeiros, sendo o da transforma<;ao 
industrial de 130,0 milh6es. A principal atividade 
era a de produtos alimentares, com 10 estabeleci
mentos, 22 o.perarios, em media mensa! , e 284,3 
milhoes de cruzeiros ou sejam 98 % do total da 
prodw:;iio. Ha ainda 12 estabelecimentos de mine
rais nao metalicos, 3 de material de transporte, 3 
de madeira, 4 de mobiliario e 1 de bebidas. 

Foram abatidos 1 318 bovinos, 1 391 suinos e 14 
caprinos, em 1962, resultando 96,5 to.neladas de car
nes e derivados, no valor de 33,0 milh6es de cru
zeiros. Para esses totais coube maior participa<;iio 
as carnes verdes de bovino (60% da quantidade e 
65 '/r do valor) e de suino 05 % e 15 % ) e ao tou
cinho fresco (18 % e 17 % ). Foram produzidos , ainda, 
couros secos e salgados de bovino . 

Hospital e Mal ern idade da Irmandade da Misericordia 



NA sEnE MUNICIPAL estao 66 estabelecimen tos co
merciais varejistas e 83 de prestac;ao de servic;os. 
uma agencia do Banco F. Barreto S.A. e a matriz 
do Ban co. J. Nigro S.A. Os saldos das principais 
contas bancarias, em 31 de dezembro de 1962, fa
ram os seguintes lem milh6es de cruzeiros): caixa. 
em moeda corrente - 12 ,2; empn)stimos em contas 
~orrentes - 1,2; titulos descon tados - 45,9; depo
sitos a vista e a curto prazo - 192,9; depositos a 
prazo - 31 ,9. 

Sao feitas expo.rtac;6es de cafe pa ra Santos e 
Sao Jose do Rio Pardo, Ieite em natura para Mococa 
e aves para Sao Paulo e Poc;os de Ca ldas IMG l. 

1RANSPORTES E COi\WN TC/ l(OT:S 

0 MUNICiPIO e servido por rodovias municipais e es
taduais e indiretamente pela Companhia Mogiana 
de Estradas de Ferro , atraves da estac;ao de Itai
quara. no vizinho Municipio de Tapiratiba. 

CONVENCOES 

1/000V/A CONSTN/1/0A -
1/000V/A £/11 CONSTIIII(:AO 

FENI/OV/A 

0 tempo medio gasto nas ligac;6es com as cida
des vizinhas, com a capital estadual e fed eral, por 
rodovia . e o seguinte: 54 minutos ate Divinolandia ; 
1 h ora e 14 minu tos ate Sao Jose do Rio Pa rdo ; 
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18 minutos ate Tapiratiba; 40 minutos ate Barra
nia ; 2 horas e 30 minutos ate Poc;os de Caldas (MG); 
45 minutos ate a Estac;ao de Itaipuarana; 5 horas 
e 40 min u tos ate Sao Paulo e 17 horas e 30 min utos 
ate Brasilia, via Uberaba (MGl e Goiania tGOl. 

Na Prefeitura Municipal , ate 31 de dezembro de 
1963, estavam registrados 131 autom6veis e jipes, 44 
caminhoes, 23 6nibus e 72 outros veiculos. 

Na sede municipal funcion a uma Agencia dos 
Correios e Telegrafos. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Emi!lo 

0 ENSINO primario geral dispunha de 42 unidades 
escolares, onde estavam em atividade 24 profess6-
res e 2 346 alunos foram matriculados no inicio. do 
ano letivo de 1964. 0 principal estabelecimento e 0 

Grupo Escola r Dr. Candido Lobo. 
0 ensino media contava, em 1962, com 3 uni

dades escolares: 1 de en sino normal, 1 de ginasial 
e 1 de colegial. No normal lecionavam 12 profess6-
res (8 profess6rasl; estudavam 38 alunos (28 me
ninasl e 2 rapazes e 8 moc;as acabaram seus estu
dos em 1961. No ginasial havia 15 pro.fess6res (9 
profess6ras) para 234 alunos 022 meninasl e 15 
rapazes e 14 m6gas terminaram seus cursos no ana 
anterior. No colegial havia 10 profess6res (4 pro
fess6ras) e 31 alunos (9 meninas) matriculados no 
inicio do ana letivo. 0 principal estabelecimento e 
o. Colegio Estadual e Escola Normal "Professor Fer
nando de Magalhaes". 

Outros aspecto.r 

0 MUNiciPIO conta com a biblioteca publica manti
da pela Casa do Estudante Joaozinho Gomes, com 
mais de 1 000 volumes e urn cinema - "Alvorada" 
- dotado de tela panoramica e com capacidade 
para 790 espectadores. 

Exercem suas atividades em Caconde 3 advo.ga
dos, 2 engenheiros e 2 agr6nomos. 

ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA 

CACONDE dispoe de urn hospital geral, mantido pela 
Irmandade da Misericordia, com 81 leitos, e um 
p6sto de saude. Prestam assist€mcia a popula<;ao 4 
medicos, 5 dentistas, 1 enfermeiro e 5 farmacias. 
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ASPECTOS URBANOS 

A cmADE de Caconde, de clima muito saudavel, si
tuada numa colina, possui 48 ruas e 4 pra~as (3 
pra~as e as ruas centrais sao pavimentadasl, 1 314 
prectios (1115 servidos pela recte de abastecimento 
de agual . Contam-se 1 050 liga~6es eletricas, 
41 aparelhos telef6ni
cos instalados, 3 hoteis, 
2 pens6es e 1 restau
rante. 

Destacam-se, p e 1 a 
sua arquitetura, a Igre
ja Matriz, a Esta~ao 
Rodoviaria, a Esta~ao 
de 'I'ratamento de Agua 
e o Forum. 

Entre os atrativos es
tao o Cristo Redentor 
e o Cruzeiro luminoso, 
de 150 000 velas, a fon
te luminosa colorida e 
musicada, a piscina e o 
parque infantil. 

0 Legislative Muni
cipal e composto de 11 
vereadores. 

A c h a - s e instalada 
uma Agencia Municipal 
de Estatistica, 6rgao 
integrante da recte de 
coleta do IBGE. 

FINAN(AS POBLICA S 

Igreja Matrlz 

A UNI:Ao arrecadou 7,6 milh6es de cruzeiros (renda 
tributaria, 6,9 milhoesl , o Estado 78,5 milh6es e a 
Prefeitura, 48,1 milh6es (renda tributaria, 14,4 mi
lh6es), em 1963. A despesa municipal alcan~ou 
57,4 milhoes. 

0 or~amento municipal para 1964 previa receita 
de 36,7 milh6es de cruzeiros e fixava a despesa em 
38,7 milh6es. 

Ha uma coletoria federal e outra estadual. 

FONTES 

As INFORMA<:;:6Es divulgadas neste trabalho foram , na 
maioria, fornecidas pela Agencia Municipal de Es-
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tatistica de Caconde. Utilizados, tambem, dados 
procedentes dos arquivos de do,cumentac;ao munici
pal, da Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao (Se
cretaria-Geral do CNEJ e de orgaos do sistema esta
tistico nacional. 

lQ - CACONDE 



EST A publica{:do jaz parte dct serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagao e Divulgar;ao do Conselho Nacional de Esta
tistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolur;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagao, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Par is so, o CN E acolheria com 
o maior interesse qualquer colaboragiio, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen . Aguinaldo Jose Senna Campos 

Se<·retario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLEc;:A.o DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Ituberii. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Juciis. 216 - Mandaguari. 217 
- Parii de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - ltaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru . 230. - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- P6rto Alegre. 234 - Taperoii. 235 - Guarujii. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabarii. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
:?46 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Pora. 
:?53 - Oeiras. 254 - Passo de camaragibe. 255 - Pirapora. 
?.56 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 265 
Teresopolis. 266 - Brodosqui. 267 - ltapui. 268 - Piratininga. 
269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 - Bragan~a Paulista. 
?.72 - Paraiba do Sui. 273 - Itaporanga d'Ajuda. 274 -
1\ndrcliindia. 275 - Caconde . 

. -ll'lllJOI/·.51' dr' imjJrimir . 1/li Scr<'iru Guijir·,1 do 
1/~GE, aos deze11m•e rlias dn 111/1· d r' nutulno d r· mil 
1/lii 'I' U ; II(OS 1~ SI'S.\1'11/11 I' (jlillll'li . 


