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SAO CARLOS 
SAO PAULO 

ASPECTOS FfSICOS -Area: 1132 km' (1960); al
titude: 855 m; temperaturas medias, em °C, 
das maximas: 30,7; das minimas: 10,0; preci
pita<;iio pluviometrica anual: 1 520,6 mm. 

POPULA9AO - 62 045 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento-Geral de 1960); den
sidade demogrcifica: 55 habitantes por quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Produ<;iio de carnes 
verdes e tri(Jorificadas e seus derivados e pecua
ria (bovinbs e suinos) . 

I 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 13 agencias 
bancarias, 2 caixas economioas (federal e es
tadual). 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 1 821 autom6veis e jipes, 627 cami
nh6es, 236 camionetas, 16 onibus, 143 outros vei
culos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 11 084 liga<;6es eze
tricas, 2144 aparelhos teletonicos; 7 hoteis, 5 
pens6es, 7 restaurantes; 3 cinemas e 1 teatro. 

ASSIST£NCIA M£DICA (sede) - 2 hospitais com 
214 leitos, 19 servi<;os oticiais da saude p'llblica e 
7 ambulat6rios; 34 medicos, 46 dentistas, 50 en
jermeiros, no exercicio da projissiio; 32 jar
macias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 86 estabelecimentos de 
en sino primario geral, 10 unidades de ensino 
medio, 3 jaculdades; 4 tipograjias, 4 livrarias, 
5 bibliotecas e 3 jornais; 2 radiodijusoras. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 467,5; despesa ji
xada: 511,9. 

REPRESENTA()AO POLITICA - 19 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer e desenho de capa de 
Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Dire
toria de Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

SEGUNDO alguns autores, o territ6rio atualmente 
ocupado por Sao Carlos fora primitivamente habi
tado por indios guiamis. 0 sitio fazia parte dos cam
pos ou sert6es de Araraquara, cortado pelo primeiro 
caminho que levava a Cuiaba. 

A tradic;ao afirma ter sido Pedro Jose Neto seu 
primeiro habitante, que apareceu em 1790, fugido de 
Itu, onde fora condenado por crimes politicos. Em 
principios do seculo XIX, teria ido a vila de Campi
nas a fim de legalizar terras; posteriormente, trans
mitiu posses, tornando mais conhecidas as terras que 
explorara. 

Em 1831, vieram da vila da Constituic;ao - atual 
Piracicaba - o Juiz Francisco Jose Machado e o es
crivao Pedro Liberato de Macedo para procederem a 
demarcac;ao da sesmaria do Pinhal, a requerimento 
de Carlos Jose de Arruda Botelho, que a herdara do 
capitao Carlos Bartolomeu de Arruda Botelho. Fun
dando a fazenda do Pinhal, Carlos Jose plantou o 
primeiro cafezal da zona, entre os anos de 1838 e 
1840 . Nutria a ideia de fun dar uma cidade em suas 
terras, morrendo, todavia, em 1854, sem que a tives
se concretizado . Seus descendentes, auxiliados por 
Jesuino Jose Soares Arruda- consoante o relato de 
Cincinato Braga - teriam realizado aquele objetivo. 
Coube a Antonio Carlos, Carlos, Joao Carlos, Paulino 
Carlos, Bento Carlos e Joaquim Meira Botelho levar 
num andor improvisado, a imagem de Sao Carlos 
Borromeu, da capela da fazenda do Pinhal ate uma 
das extremidades da sesmaria, a uma distancia de 
12 quilometros da fazenda, onde se erguia urn tem
plo que mandaram construir . 

Joao Batista Arruda foi incumbido de recolher 
os donativos para a erec;ao da capela. 0 local esco
lhido pertencia a Joao Alves de Oliveira, proprieta
rio da sesmaria de Monjolinho, que recusou cede-lo 
alegando "que ja de Minas se tinha retirado por dis
sens6es de arraial, cujas propriedades habitara; que 
as povoac;6es pr6ximas das fazendas eram nocivas 
aos interesses do fazendeiro, distraiam e pervertiam 
os escravos". Resolveu-se entao construi-la na fa
zenda do Pinhal, no ponto mais proximo ao primiti
vamente escolhido. 

Por proposta do tenente-coronel Antonio Carlos 
de Arruda Botelho a Camara de Araraquara, em ja
neiro de 1857, foi pedida criac;ao de um distrito de 
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paz e subdeleg.acia na capela de Sao Carlos do Pi
nhal, o que foi conseguido em 6 de julho . No ano 
seguinte, era dotado de uma cadeira de primeiras 
letras para o sexo masculino; tornado freguesia, em 
1858, foi intenso o seu desenvolvimento e em 18 de 
marc;o de 1865, j a era Municipio. A vila tornou-se 
cidade em abril de 1880. Por lei estadual de 1908, 
foi-lhe mudado o toponimo para Sao Carlos. 

Por unanimidade, em 1956, o Instituto Historico 
e Geografico Brasileiro reconheceu o esf6rc;o dos Ar
ruda Botelho, concluindo serem eles os fundadores 
do Municipio - o que foi ratificado pela Camara 
Municipal de Sao Carlos, em 1957 . 

Forma[ao Administrativa e J udiciaria 

0 nrsTRITO foi criado pela Lei provincial n .0 33, de 
24 de abril de 1858 . A Lei provincial n .0 15, de 18 
de marc;o de 1865, criou o Municipio com a denomi
nac;ao de Sao Carlos do Pinhal e territorio desmem
brado do de Araraquara, comemorando-se este ano 
o seu primeiro centenario. 

A sede municipal foi elevada a categoria de ci
dade, por f6rc;a da Lei provincial n.0 76, de 21 de 
abril de 1880, passando a denominar-se, simples
mente, Sao Carlos, pela Lei estadual n.0 1158, de 26 
de dezembro de 1908. 0 Municipio comp6e-se, atual
mente, de tres distritos: Sao Carlos (sede) , Santa 
Eudoxia (criado em 1933) e Agua vermelha (criado 
em 1948) . 

A comarca de Sao Carlos do Pinhal foi criada 
pela Lei provincial n.0 38, de 27 de marc;o de 1880; 
simplificado, rna is tarde, o nome para Sao Carlos. 
Atualmente de 3.a entrancia, e composta de urn ter
mo unico, que abrange somente o territorio muni-· 
cipal. 

A cidarie de Sao Carlos conta com 6 cartorios: 2 
de registro civil, 1 de registro de imoveis, 1 (cada) 
de 1.o e 2.o oficio, 1 contador-distribuidor-partidor. 
Tres cartorios de registro civil funcionam nas vilas 
de Agua Vermelha e Santa Eudoxia. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 TERRIT6Rro municipal compreende areas das ba
cias de dais subafluentes do rio Parana: Mogi-Guac;u 
e Jacare-Guacu e os espig6es divisores de agua entre 
essas bacias. ·E ainda irrigado por diversos ribeir6es, 
afluentes dos rios ja referidos: Quilombo, Monjoli-
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Vista aerea da Cidade 

nho, Feij ao, Araras . Interceptam os rios e ribeir6es 
municipais diversas quedas de agua: as do ribeirao 
Monjolinho - nas fazendas Saito (com 30 metros) 
e Felissima (com 40 metros) - e do c6rrego Caju
ru (com 40 metros); alem de duas pequenas no c6r
rego Em bare. Ha diversos morros e serras. 

A primeira riqueza natural do Municipio e a 
energetica, ja explorada ou ainda a explorar, de seus 
cursos de agua. 

Entre os recursos de origem mineral destacam
-se as duas fontes de agua radioativa, nas fazendas 
Sal to e Santa Maria. A agua da fazenda Sal to esta 
sendo engarrafada e distribuida a diversas pragas 
do Estado . Jazidas de arenito e basalto, em explora
(]iio, fornecem materia-prima a industria de cons
tru<]iio civil. 

Predomina, no Municipio, o clima tropical de 
altitude (mesotermico), caracterizado por duas es
tag6es bern diferenciadas: verao (chuvoso, de outu
bro a abril); e inverno, de maio a setembro (esta
gao da seca) . 

Estudos sabre o clima sancarlense, assinalam os 
seguintes val6res para os principais elementos me
teorol6gicos: pressao atmosferica media do ar, 
690,7 mm de Hg; temperatura media compensada 
do ar, 21,3°C; media das temperaturas maximas, 
30, 7°C; media das temperaturas minimas, 10 0°C; 
umidade relativa do ar, 66,3%; precipitagao pluvio
metrica anual, 1 520,6 mm; nebulosidade media, 5,6. 
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Localiza[Cio 

SAo CARLOs faz parte da zona de Sao Carlos e Jau, 
uma das 33 zonas fisiograficas em que se divide o 
Estado de Sao Paulo. Limita-se com os Municipios 
paulistas de Brotas, Ribeirao Bonito, !bate, Arara
quara, America Brasiliense, Rinciio, Luis Antonio, 
Descalvado, Analandia e Itirapina. Area municipal: 
1132km'. 

A sede municipal, a 855 metros de altitude, esta 
edificada sobre diversas colinas nas proximidades do 
ribeirao Monjolinho, e dista 217 km, em linha reta, 
rumo NNO, da Capital do Estado . Sua posir;ao geo
gratica e determinada pelas coordenadas de 
22° 01' 00" de latitude sui e 47° 53' 33" de longitu
de W. Gr. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Censo Demo grafico 

CoM 62.045 habitantes, em 1960 (dado preliminar do 
censo Demogratico), Sao Carlos tern maior concen
trar;ao populacional no quadro urbana, agrupando 
82 % de seus habitantes nas zonas urbanas e subur
banas do Municipio . A cidade (zona urbana e sub ur
bana do distrito-sede) com 50 010 habitantes, con
centrava 81 % dos efetivos demograficos do Munici
pio. No conjunto das aglomerar;6es urbanas do Esta
do, ocupava, naquela data, o 23.0 Iugar, integrando, 
com 16 outras cidades, o grupo das aglomerar;6es ur
banas paulistas com 50 a 100 mil habitantes . 

No Municipio, a popular;ao concentra-se, em ele
vada proporr;ao - 56 732 habitantes - no distrito 
-sede ; aos demais distritos, Agua Vermelha e Santa 
Eudoxia, couberam 2 225 e 3 088 pessoas, respectiva
mente . A cidade cresceu 62 % no ultimo intervalo 
censitario, e a vila de Santa Eudoxia, 6%, passando 
a 693 habitantes, e a de Agua Vermelha n ao apre
sentou progresso populacional ficando com 148 
pessoas. 

A densidade demografica era de 55 habitantes 
par quilometro quadrado. 

Dos 12 999 domicilios, entao existentes, 11 921 se 
localizavam no distrito-sede, 461 e 617, nos distri
tos de Agua Vermelha e Santa Eudoxia, respectiva
mente. 
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Ca tedral d e Sao Carlos 

Registro Ciril 

FoRAM registrados, em 1962, 532 casamentos, 1 937 
nascidos vivos, 47 natimortos, 527 6bitos, sendo 121 
de menores de urn ano. As taxas (por mil), calcula.
das a base desses resultados, foram as seguintes: 
nupcialidade, 8,15 ; natalidade, 30,21; natimortalida
de, 23 ,27; mortalidade em geral, 8,07; mortalidade 
infantil, 61 ,33. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

No setor florestal , existem grandes planta<;6es de 
eucalipto e de coniferas, destacando-se o novo horto 
florestal, junto a represa do Espraiado, de proprie
dade municipal, e a area pertencente a fabrica 
Johann Faber, onde sao cultivadas em larga escala, 
coniferas que fornecem materia-prima a industria 
de lapis . 

0 Municipio de Sao Carlos, que conta, em sua 
sede, com 5 frigorificos, e exportador de carne verde 
e frigorificada e de derivados da carne. 

Cemo Agricola 

0 CENso Agricola contou 486 estabelecimentos agro
pecuarios. A estes pertencia uma area de 114 238 hec
tares, da qual as areas destinadas a lavoura ocupa
vam 13 520 ha. Estes estabelecimentos distribuiam
se, segundo a extensao, por quatro classes: de me
nos de 10 hectares de area, 87 estabelecimentos; de 
10 a menos de 100 hectares, 215; de 100 a menos de 
1 000 hectares, 161; e de 1 000 a menos de 10 000 
hectares, 23 . Trabalhavam, nos estabelecimentos 
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agTopecuarios, 4 563 pessoas . Neles, eram emprega
dos 151 tratores e 591 arados. Em 291 esta beleci 
mentos, havia 32 314 bovinos. Em 204 estabeleci
mentos, havia menos de 100 cabegas, em cada um ; 
em 70, de 100 a me nos de 500 e em 17 , de 500 e mais. 

Agricultura 

0 VALOR da produgao agricola, em 1963, era estima
do em 631 ,9 milh6es de cruzeiros, e a area plantada 
em 12 393 ha. 

0 principal produto, o milho, contribuiu com 
27 % para o valor total, 8 640 toneladas e ocupou 
4 816 ha. A cana-de-agucar, logo a seguir, com 16 % 
do valor, 70 mil toneladas e 3 500 ha . A banana, 
o cafe e o tomate, formam o terceiro grupo, com 
13 % , cada um, para o valor e 160 mil cachos, 1 200 t. 
e 2 000 t, respectivamente, de produgao, sendo que 
o cafe sbJzinho ocupou 2 888 ha . 

Os 18% restantes do valor foram cobertos com 
feijao (360 t), laranja (7 milh6es de frutos), arroz 
(150 t), abacaxi (2 10 t), algodao (113 t) e mandio
ca (2 100 t) . 

No Municipio , atuam duas cooperativas agrope
cuarias: a de Laticinios de Sao Carlos e a Agricola 
de Sao Carlos . Pres tam assistencia tecnica aos cria
dores e agricultores locais 3 veterinaries e 9 agr6-
nomos. :E sede de uma Inspetoria Regional do Fo
mento da Produgao Animal, 6rgiio federal . 0 Esta 
do mantem Fazenda Experimental de Criagao (no 
bairro de Canchim) , onde recria gado charoles puro 
de origem e promove o cruzamento experimental 
deste com gado zebuino; cavalos arabes de puro 
sangue; e gado suino selecionado. Mantem, ainda, 
um P6sto Zootecnico e um P6sto de Classificagao 
do Cafe . 0 Servigo Social Rural presta assistencia 
as populag6es do campo. As classes rurais estao fi
liadas a Associagao Rural . 

Pecuaria 

A PEcuARIA superou, como atividade econ6m1ca, a 
agricultura podendo-se dizer que Sao carlos, alem 
de centro industrial, e tambem Municipio criador . 
0 valor de seus rebanhos alcangou, em 1962, 1,4 bi
lhao de cruzeiros e totalizou 106 925 cabegas . 0 re
banho suino, com 63 mil cabegas, contribuiu com 
59 % para o valor total. Os bovinos, com 35 500 
cabegas, integralizavam 33 % do valor. Completavam 
os rebanhos : 3 850 eqtiinos, 4 100 muares, 260 capri
nos, 190 ovinos e 25 asininos . 
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A produgao de leite alcangou 13,9 milhoes de li
tros, no valor de 457,3 milh6es de cruzeiros. 

Contava com urn plantel avicola de 1 milhao e 
441 mil galinaceos (mil perus) e de 2 mil palmipe
des, avaliados em 363,2 milh6es de cruzeiros. 

A produgao de ovos de galinha foi estimada em 
1,1 milhao de duzias, no valor de 94,5 milh6es de 
cruzeiros. 

Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 registrou 262 estabele
cimentos industriais, 3 587 operarios, em media men
sal (no ano anterior ao Censo), 3,0 bilh6es de valor 
da produgao e 1,3 bilhao do valor da transforma
gao industrial. As despesas de consumo com mate
rias-primas montou a 1,5 bilhao e foram gastos 
331,0 milh6es com salarios e vencimentos. A forga 
motriz consumida alcangou 12 131 cv. 

Os principais generos de industrias foram, se
gundo a contribuigao para o valor total da produ
gao, o de material eletrico e de comunicag6es, com 
3 estabelecimentos, 1 103 operarios em media mensal 
e 38% do valor; o de produtos alimentares, com 41 
estabelecimentos, 194 operarios em media e 22% do 
valor; o textil, com 8 estabelecimentos, 533 opera
rios em media e 8% do valor; e o de metalurgica, 
com 31 estabelecimentos, 196 operarios em media e 
5% do valor. 

Contavam-se, ainda, os seguintes estabeleci
mentos: 44 de mobiliario; 24 de vestuario, calgados 
e artefatos de tecidos; 22 de couros e peles e pro
dutos similares; 15 de minerais nao metalicos; 10 de 
madeira; 6 de mecanica e de quimica, cada gene
ro; 5 de bebidas e de editorial e grafica, cada genero; 
3 qe papel e papelao; 2 de material de transporte; 
1 de perfumaria, sab6es e velas; 17 de diversos ge
neros; e, tambem, 19 estabelecimentos de industrias 
extrativas de produtos minerais. 

Industria 

Slio CARLOS transformou-se, nas ultimas decadas, em 
importante centro fabril do Estado, onde ocupou, 
segundo o Censo Industrial de 1960, o 17.0 lugar, 
pelo valor da produgao. Sua industria concentra-se 
praticamente nas atividades da transformagao. 

0 valor da produgao industrial alcangou, em 
1962, 12,6 bilh6es de cruzeiros. Em 1963, segundo 
fontes locais, teria ascendido a 20 bilh6es. Existiam, 
em margo de 1964, 298 estabelecimentos das indus
trias de transformagao; 41, das industrias extrati-
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vas de produtos minerais (39) e de vegetais (2) ; e 
4 frigorificos. Entre os estabelecimentos das indus
trias de transformagao, foram contados 5 de mate
rial eletrico e de comunicag6es; 55, de produtos ali
mentares; 9, da textil; 41, da metalurgica; 58, do 
mobiliario; 8, da quimica; 30, de couros e peles e 
produtos similares; 9, da mecanica; 6, da indus
tria da madeira; 26, do vestuario, calgados e arte
fatos de tecidos; 23, de transforma<;ao de mine
rais nao metalicos; 4, da editorial e grafica; 6, do 
papel e papelao; 8, de bebidas; 5, de materias plas
ticas; 2, de material de transportes; 2, de borra
cha; 1, de produtos farmaceuticos e medicinais; 1, de 
perfumaria, sab6es e velas; 24, de diversos generos. 

Entre os estabelecimentos industriais de Sao Car
los, destacam-se: a fabrica de lapis Johann Faber 
(fundada em 1930), a Cooperativa de Laticinios de 
Sao Carlos, o Frigorifico Sao Carlos do Pinhal, a 
Fabrica de Tapetes Sao Carlos, a Cia. Brasileira de 
Tratores, a Cia . Fiagao e Tecidos Sao Carlos, a Fa
brica de Conserva HERO, a Cooperativa Agricola de 
Sao Carlos, etc . 

Abate de Reses 

FoRAM abatidos 108 579 bovinos, 8 412 suinos e 657 
caprinos, em 1962. 

A industria da carne e derivados alcangou, no ano 
em pauta, uma produ<;ao de 32,1 milhares de tone
ladas, estimada em 3,5 bilh6es de cruzeiros . Na 
composigao destes totais, destacavam-se os seguin
tes produtos: carne verde de bovino, totalizando 69% 
do valor da produgao, com 20,4 milhares de tonela
das; couro verde de bovino, integralizando 11% do 
valor da produgao, com 4,1 milhares de toneladas; 
charque bovino, totalizando 10% do valor da pro
dugao, com 2,3 milhares de toneladas; sebo, com 3% 
do valor da produgao, 1,4 milhares de toneladas ; e 
miudos bovinos frescos, com 2% do valor, 857 tone
ladas. Os demais derivados completaram os 5% do 
valor total da produgao. 

Energia Elhrica 

Ar.EM das quatro usinas locais da Cia. Paulista de 
Eletricidade (distribuidora de forga e luz, no Muni
cipio, desde 1904) : Capao Preto (8 mil HPJ, Santa
na (6 200 HP), Jacare-Guagu (6 mil HP) e Monjoli
nho (500 HP) , o sistema de Sao Carlos esta inter
ligado com os das Empresas Eletricas Brasileiras, 
atraves da usina de Peixotos, com o da Cia . Hidre-
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letrica do Rio Pardo 
(CHERP), que ja 
instalou na Cidade 
uma estagao abaixa
dora de tensao, com 
capacidade de 10 mil 
HP, e com o da usina 
de Barra Bonit.a, que 
fornecerao ao parque 
industrial sancar
lense energia eletri
ca suplementar, de 
ac6rdo com as soli
citag6es do consumo. 

Grande Hotel Municipal 

Dltimamente, tambem a Hidreletrica de Limoeiro, do 
Sul de Minas Gerais, vern reforgando a rede ener
getica municipal. 

Comercio e Bancos 

A CIDADE de Sao Carlos, intimamente ligada a Ara
raquara, atua como centro de gravidade de ativida
des comerciais, dirigidas para as zonas rurais e os 
pequenos nucleos urbanos que a cercam. 

Na cidade existem 30 estabelecimentos comer
ciais atacadistas e 980 varejistas. 

A recte bancaria, em 1964, era constituida por 
agencias dos seguintes bancos : do Brasil, de Sao 
Paulo, do Estado de Sao Paulo, Comercial do Esta
do de Sao Paulo, Mercantil de Sao Paulo, Noroeste 
do Estado de Sao Paulo, do Com.ercio e Industria 
de Sao Paulo, Frances e Italiano para a America 
do Sul, Lavoura de Minas Gerais, Econ6mico da 
Bahia, Brasileiro de Descontos, Federal de Credito e 
Moreira Sales. Ha, ainda, agencias das Caixas Eco
n6micas federal e estadual. 

Os saldos das principais contas existentes em 
31 de dezembro de 1963, oferecia o seguinte quadro 
(val6res em milhoes de cruzeiros) : caixa em moeda 
corrente, 271,6; emprestimos em contas correntes, 
589,3; titulos descontados, 3 129,8; depositos a vista 
e a curta prazo, 3 123,0; depositos a prazo, 102,7. 

0 sistema cooperativo e representado por 6 
cooperativas nas modalidades: produgao (2), con
sumo (3) e escolar (1); destaca-se a Cooperativa 
de Consumo de Sao Carlos, a de Laticinios de Sao 
Carlos, a Agricola de Sao Carlos e a Cultural e Dis
tribuidora de Material Escolar. 
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Prestarao de Seniros 

SAo CARLos contava, em 1964, com 220 estabeleci
mentos de prestagao de servi<;os , entre os quais es
tao 7 hoteis, 5 pens6es e 7 restaurantes. Existem, 
ainda, cerca de 20 republicas de estudantes. 

Tramporle.r e C owzmica_(oe.r 

RonoviAs e ferrovias articulam a Cidade de Sao 
Carlos com a Capital Estadual, as sedes municipais 
vizinhas e outros centros econ6micos de Sao Pau
lo. 0 Municipio dis poe de uma rede rodoviaria de 
339 km, de estradas estaduais e municipais, de uma 
rede ferroviaria, com 14 estac:;6es e de um aeropor
to, a 2 km da cidade, com duas pistas, de 1 300 por 
100 metros e de 950 por 100 metros . 

Com a Capital estadual articula-se por ferrovia 
- Companhia Paulista de Estradas de Ferro (que 
corta o seu territ6rio) e Estrada de Ferro Santos
Jundiai - em 3 horas e 57 minutos; e pelas rodo
vias estaduais Washington Luis e Anhangi.iera, por 
6nibus, em 3 horas e 52 minutos. 

A Araraquara liga
-se, por ferrovia, em 
39 minutos ou pela ro
dovia Washington Luis, 
por 6nibus, em 37 mi
minutos. A Rincao , por 
ferrovia, em 1 hora e 13 
minutos ou via rodovia
ria em 1 hora e 36 mi
nutos. A Luis Antonio , 
por rodovia , em 1 hora 
e 50 minutos. A Descal
vado, por rodovia esta
dual, em 41 minutos . 
A Analandia , por rodo-
vias estadual e muni- COHVENCOE.S P!CMPm.u 

Cipal, em 53 illillUtOS . H0POVIA PAVIIfBITAt:W- s . PA"l.O 

A Itirapina, pela fer- ~~';~"'v,:oN.rr_.,,.., .. -
rovia, em 27 minutos, +++ 

ou por rodovia estadual, em 46 minutos. A Brotas , 
pela ferrovia , em 53 minutos ou por rodovia mu
nicipal, em 1 hora e 34 minutos. A Ribeirao Boni
to, por ferrovia, em 57 minutos, ou por rodovia es
tadual, em 39 minutos. A !bate, por ferrovia, ou por 
rodovia estadual, 6nibus, em 13 minutos . 

A Capital federal - Brasilia - liga-se por ro
dovia, via Columbia, Frutal CMGl e Goiania (GO), 
em 14 horas e 34 minutos. 
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Veiculos em trafego, em 1963, registrados na 
Prefeitura Municipal: autom6veis e jipes, 1821; ca
minhoes, 627; camionetas, 236; 6nibus, 16; ou
tros, 143. 

Os servir;os de comunicar;oes de uso publico con
tam com 12 agencias: 1 postal-telegrafica (do DCT). 
3 postais (do DCT), 4 telegraficas e 4 telefonicas. 
(particulares) . 

Propriedade Imobiliaria 

No CARTORIO de registro de im6veis da Comarca, fo
ram transcritas 1 725 transmissoes de im6veis, no 
valor de 235 milhoes de cruzeiros; foram inscritas 96 
hipotecas, no valor de 107,8 milhoes de cruzeiros. 

Nos tabelionatos do Municipio foram passadas, 
em 1962, 1 598 escrituras (valor declarado: 912,8 mi
lhoes de cruzeiros) . 

ASPECTOS SOCIAlS 

A spectos Urbanos 

A CIDADE de Sao Carlos, gozando de pos1r;ao favora
vel nas redes de transporte e de comunicar;oes, na 
estrutura economica, no ambiente cultural e peda
g6gico, e na vida social do Estado, elevou-se, nos 
ultimos decenios, a Capital de sua zona fisiografica. 

Erguida s6bre tres colinas, aprazivel e amena, 
tem ruas e avenidas largas e simetricas (arboriza
das, em grande parte), prar;as ajardinadas (onze, 
ao todo), parques e piscinas infantis e prar;as de es
porte (publicos) . Essencialmente moderna, pelos tra
r;os tecnicos e sociais de sua arquitetura urbana, 
destaca-se por seus bern desenvolvidos servir;os 
publicos: abastecimento de agua, com 104 km de 
rede e 10 880 predios servidos; servir;os de esgotos, 
com quase 69 km de rede e 7 730 predios escoados; 
iluminar;iio publica e domiciliaria, com 168 logra
douros (3 621 focos) e 11 084 prectios residenciais ser
vidos ; servir;o telefonico automatico, urbano e inte
rurbano, com 2 144 aparelhos instalados; servir;o de 
transportes urbanos, onde o 6nibus eletrico substi
tuiu o antigo bonde eletrico (inaugurado em 1914 
e extinto em 1962), servindo area urbana de 10 km", 
articulada por uma rede de 252 aver.idas, ruas e 
travessas ao longo das quais estiio edificados cerca 
de 12 100 predios . 
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A principal arteria urbana (eixo-norte-sul) - a 
Avenida Sao Carlos - tern 4,5 quil6metros de com
primento. Nela foi erguida, junto a praga D. Jose 
Marconde, a nova Catedral Metropolina (1946-1957), 
cuja planta forma urn grande oct6gono, em que 
cada fmgulo e ocupado por urn a capela. A cupula, 
sabre a grande nave central, tern cobertura de alu
minio. 0 templo pode abrigar aproximadamente 
6 mil fieis. Outros marcos da cidade, pela imponen
cia de suas linhas arquitet6nicas modernas, sao a 
nova Faculdade de Engenharia (inaugurada em 
1953), o Grande Hotel Municipal (com 80 aparta
mentos e recem-construido) e o novo Pal!l.cio da 
Justiga (inaugurado em 1959) . 

0 principal clube da cidade - Sao Carlos Clu
be - tern construgao em estilo classico. Os predios 
do Instituto de Educagao (Escola Normal Estadual) 
e do Co!egio Sao Carlos (educandario feminino tra
dicional) distinguem-se por suas dimens6es; as no
vas igrejas - Matriz de Sao Benedito (junto a Es
tagao da Paulista) e Santo Antonio -, pela sin
geleza de seus tragos arquitet6nicos. A Prefeitura 
Municipal ocupa, desde 1959, o predio do antigo 
Foro. Na cidade, merecem ainda ser vistas a Pina
coteca, o Museu Hist6rico, o velho Palacio Episcopal 
(com paineis do pintor Benedito Calixto), o Estadio 
Municipal e o Hip6dromo. 

Associa[oes de Classes 

FuNciONAM cerca de vinte associag6es de classe (li
berais, patronais e de empregados) . Entre elas, des
tacam-se: a Sociedade Medica, a Associa<;ao Odon
tol6gica, a Subsegao da Ordem dos Advogados de 
Sao Paulo, a Associa<;ao Rural, a Associagao Comer
cia! e Industrial, a Associagao Industrial Paulista e 
Associagao dos Alfaiates e Similares. 

Assistencia l'.Jedico-.ranitaria 

No MuNICiPio, sede de uma Delegacia Regional de 
Saude, atuam os seguintes servigos de assistencia 
medico-sanitaria: 2 hospitais, com urn total de 214 
Ieitos, 7 ambulat6rios e 19 servigos oficiais de sau
de publica. Atendem a populagao necessitada 34 
medicos, 46 dentistas e 50 enfermeiros. Em todo 
Municipio, ha 32 farmacias. Os hospitais sao a San
ta Casa de Misericordia (instalada em 1895) e a 
Maternidade D. Francisca Cintra Silva. Esta em 
construgao o Hospital e Maternidade Sao Carlos. 
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ASJistencia Social 

EM Sao Carlos atuam, entre outras, as seguintes en
tidades particulares de assistencia social: Charitas, 
Sociedade Sao Vicente de Paulo (dirigindo o Asilo 
da Velhice Desamparada), Associac;ao da Igreja Me
todista, Servic;o de Recreac;ao Hospitalar (dirigin
do os postos municipais de puericultura) ; e as seguin
tes entidades oficiais: LBA, Conselho Municipal de 
Assistencia a Menores, Servic;o Social Rural, SESI e 
SESC. Na sede, sao mantidos os seguintes estabele
cimentos de assistencia: o Asilo para a Velhice De
samparada (abrigando 100 pessoas), o Albergue No
turno, a Creche e o Educandario Sao Carlos, para 
6rfaos e menores desamparados. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

NA CIDADE estao sediadas 4 Delegacias Regionais de 
Ensino e a Inspetoria Seccional do Ensino Secun
dario. 0 Conselho Nacional de Merenda Escolar 
presta assistencia alimentar aos alunos das escolas 
primarias publicas. Uma entidade particular - a 
Cooperativa Cultural e Distribuidora de Material 
Escolar- atua tambem, atraves da revenda, a baixo 
prec;o, de material escolar, na assistencia economi
ca ao escolar sancarlense. 

0 Municipio age como nucleo catalisador, na 
atrac;ao de estudantes de nivel media e superior de 
ampla regiao do Estado. 

A rede do ensino primario era representada, em 
1964, por 12 grupos escolares e 70 escolas isoladas, 
de ambito estadual e municipal, afora 4 cursos pri
marios particulares, com urn total de 237 classes 
(237 professores), em que se achavam matriculados, 
no inicio do ano letivo, 7 320 alunos. Diversos jar
dins de infancia e parques infantis, oficiais ou par
ticulares; e duas classes escolares para crianc;as ex
cepcionais. 

0 ensino mectio contava, em 1964, com 211 pro
fessores, estando matriculados 4 474 alunos, em 10 
unidades escolares. 

0 ensino universitario e representado por tres 
faculdades: a Escola de Engenharia de Sao Carlos, 
vinculada a Universidade de Sao Paulo; e dois es
tabelecimentos isolados, particulares: a Escola Su
perior de Educac;ao Fisica e Escola de Biblioteco
nomia e Documentac;ao. Matricula no inicio do ano 
de 1964: Escola de Engenharia 423 (Curso Funda-
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mental, 207; Engenharia Civil, 87; Engenharia Me
<:anica, 129); Escola de Biblioteconomia, 37. Forman
dos em 1964: Escola de Engenharia, 56 (Engenha
ria Civil, 16; Engenharia Mecanica, 40); Escola de 
Biblioteconomia, 11 . 

Bibliotecas e Museu 

Sli.o CARI.tOs possui biblioteca publica municipal -
Biblioteca Amadeu Amaral - e quatro particulares, 
de uso publico: a da Escola de Engenharia; a da 
Escola de Biblioteconomia e Documentagao; a Dio
cesana; e a do Instituto de Educagao. 0 Museu 
Hist6rico e Pedag6gico Cerqueira Cesar, fundado em 
1959, e a Pinacoteca, 6rgaos culturais mantidos pela 
Municipalidade, tambem vern contribuindo para a 
educagao dos estudantes e da populagao em geral. 

Imprensa 

HA TREs jornais em circulagao: o matutino "Correio 
de Sao Carlos" (fundado em 1899) e o vespertino 
"A Cidade", editados em tiragens de 2 500 exempla
res, cada urn, e o semanario, "A F6lha" (desde 1962-J, 
com 500 exemplares. Em atividade, ha 4 tipografias 
e 4 li vrarias. 

Radiodifusao 

DuAs radioemissoras - ZYA-6 Radio Sao Carlos e 
ZYR-215 Radio Progresso - transmitem em ondas 
medias, nas freqiiencias de 1 590 e 1 400 kc/s, res
pectivamente. A inauguragao da primeira data de 
1941 e da segunda, de 1958. 

ENTRE as 18 associa<;6es culturais, esportivas e re
creativas sancarlense, mencionam-se o Instituto 
Cultural ftalo-Brasileiro, a Associagao Esportiva e 
Cultural Nipo-Brasileira, o Foto Cine Clube - San
carlense, Country Clube. 

Diz;ersoes Ptlblicas 

A CIDADE possui 3 casas de espetaculos: Cine-Teatro 
Sao Carlos, com 900 lugares; Cine Teatro Avenida, 
com 1150 e o Cine J6ia, com 800. 
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Escola de Engenharia 

Tttrismo 

SA.o CARLOS, com altitude de 800 a 950 metros, tern 
condic;6es na turais para ser considerado estancia 
climatica, faltando-lhe apenas a designac;ao oficial. 
Como elementos de atrac;ao turistica, para cuja pro
moc;ao existe uma comissao municipal, pode ofere
cer, alem do clima e da paisagem, ambiente sau
daveis a pratica de natac;ao (represa do Espraia
do, acerca de 3 km da cidade, alem das piscinas pu
blicas ou das associac;6es desportivas) ou do ex
cursionismo ; passeios ao novo h6rto florestal, as 
quedas d'agua, as fontes de agua mineral radiati
va, a fazenda do Pinhal (sede de antigas sesmarias, 
com velho e nobre solar), a nova Usina Hidreletri
ca; etc. 

ASPECTOS ADAliNISTRATIVOS 
E POLITICOS 

0 MUNiciPIO conta com coletorias federal e estadual 
e com a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de 
coleta do IBGE. 

Finan[aS Ptlblicas 

A ARRECADAQAO federal , em 1963, atingiu 1 431 mi
lh6es de cruzeiros; a estadual, 1 400 milh6es; a mu
nicipal, 308 milh6es. 

o orcamento municipal para 1964 previa recei
ta de 4B7 ,5 milh6es de cruzeiros e fixa va des
pesa de 511,9 milh6es. 
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Represenlafao Politica 

A CAMARA Municipal de Siio Carlos comp6e-se de 19 
vereadores . Nas eleic;6es de 7 de outubro de 1962, 
inscreveram-se 23 mil eleitores . 

FONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria, fornecidas pela Agencia Municipal 
de Estatistica de Sao Carlos . Utilizados, tambem, 
dados dos arquivos de documentac;ao municipal, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgac;ao do CNE, de 
outros 6rgaos do sistema estatistico nacional e o his
t6rico, da 1.a edigao, de Rena to Rocha . 
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EST A publicaQao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
taQao e DivulgaQao do Conselho Nacional de E'sta
tistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evoluQao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizaqao, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias 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 qualquer colaboraQao, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral : SebastH;,o Aguiar Ayres 

COLE~iiO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara . 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - ltubera. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
UO - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- 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 - Itaparica. 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 
- Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sahara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Gran
de . 246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Pora. 
253 Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teres6polis. 266 - Brod6squi. 267 - ltapui. 268 -
Piratininga. 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 - Bra
gan~a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - Itaporanga 
d'Ajuda. 274 - Andrelfmdia. 275 - Caconde. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 278 ·- Floresta. 279 - Camaqua. 280 
- Missao Velha. 281 - Caic6. 282 - Imperatriz. 283 - Con
gonhas. 284 - Serro. 285 - Salgueiro. 286 - Monte Azul Pau
lista. 287 - Sao Vicente Ferrer. 288 - Morro do Chapen. 289 

Santo Antonio da Platina. 290 - Amparo. 291 - Sao 
Carlos (2.a edi~ao). 

Acabou-se de imprimir, no Servir;o Grdfico do 
IBGE, aos quatro dias do mes de maio de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 28.0 da criat;ao do 
Instituto e 400.0 da fundar;tio da Cidade do Rio de 
Janeiro. 




