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ASPECTOS FlSICOS - Area: 727 km' (1960!; al
titude: 634 m; temperatura media, em °C (re
gistrada em 1963): maxima, 33,6; minima, 
10,6; precipitaqiio pluviometrica anual (1963 ) : 
765,7 mm. 

POPULAQAO - 27 510 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); densi
dade demogrfijica: 38 habitantes por quilome
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria textil e 
agricultura (laranja, cana-de-aqucar e algodiio ) . 

EST ABELECIMENTOS DE CREDITO - 6 agencias 
bancarias, 2 agencias de Caixa Economica. 

VElCULOS REGISTRADOS - (na Prejeitura Mu
nicipal) . - 513 autom6veis, 61 jipes, 24 onibus, 
307 camionetas, 281 caminhoes e 83 outros vei
culos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 4 394 ligar.;oes eze
tricas, 763 aparelhos telejonicos, 4 hoteis, 6 pen
s6es, 6 restaurantes, 2 cinemas e 1 teatro. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 58 leitos; 5 servigos ojiciais de saude pu
blica; 17 medicos e 28 dentistas, no exercicio da 
projissiio; 9 jarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 159 unidades escolares 
de ensino primario geral e 7 do ensino medio; 
3 tipograjias, 2 livrarias, 1 biblioteca publica; 
1 museu, 1 jornal, 1 radiodijusora, 1 torre de 
retransmissiio de TV. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1963 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 136,4; renda tri
butaria: 70,7; despesa jixada: 126,2. 

REPRESENTAQAO POLlTICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

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



Caixa Economica Estadual 

ASPECTOS HISTORICOS 

EXAURIDAs as Minas Gerais em fins do seculo XVIII, 
grande parte de sua populagao procurou abrigo em 
regi6es vizinhas mais ferteis, para se dedicar aos 
trabalhos agricolaso Muitos desses emigrantes vie
ram fixar-se na regiao da Depressao Periferica Pau
lista , ainda pouco povoada, que ate entao vinha 
exercendo a fun<;ao principal de "regiao de pas
sagem"o 

A evolugao agricola, iniciada no seculo XVIII 
com a cana-de-agucar e, secundariamente, com o 
algodao, chegaria a seu apogeu com a cafeiculturao 
A evolugao ferroviaria, na decada de 1870 a 1880, 
fez-se a partir de Campinas avangando, aproxima
damente, na dire<;ao do curso do Mogi-Guagu, atin
gindo Pirassununga, em 24 de outubro de 1877 0 

Os nucleos cafeicultores da Depressao Periferi
ca experimentaram, na segunda metade do se
culo XIX, gragas a prosperidade que lhes advinha 
do cafe, um rapido crescimento populacional, que 
puderam manter, ainda que em escala atenuada, 
mesmo depois da aboligao da escravatura, por te
remo sabiamente, desenvolvido um colonato rural, 
constituido principalmente por imigrantes - ita
lianos, alemaes, espanh6is em maior propor<;ao -, 
cuja entrada, em Sao Paulo, coincidiu com a epo
ca em que a regiao alcan<;ava o auge de sua pro
dugao cafeeira (entre 1840 e 1870) 0 outro fato que 
contribuiu para a manutengao dos efetivos popu
lacionais foi o das sucessivas mudangas de ativida
des agricolas, criando uma policultura alicergada 
no desenvolvimento da pequena propriedade 0 

Os restos arqueol6gicos encontrados no Muni
cipio, principalmente no vale do Mogi-Guagu, no 
local onde hoje se ergue a Vila de cachoeira de 
Emas (a 9 km da Cidade) , vieram provar que in-
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dios do grupo linguistico tupi-guarani - os pain
guas - haviam habitado a regiao de Pirassununga. 

Os primeiros povoadores brancos teriam sido 
faiscadores egressos dos sert6es de Goias . Ao pro
curar afastar-se do curso do Mogi-Guagu, que vi
nham perseguindo, mas onde os assolavam as fe
bres palustres, tiveram noticia que em urn afluen
te do mesmo rio havia ouro aluvial. Tiveram sor
te de encontra-lo, o ribeirao do Ouro, em cuja mar
gem ergueram uma capela - a do Senhor Born 
Jesus dos Aflitos, evocagao que tao bern os carac
terizava na penosa situac;ao de que haviam esca
pado. 

Tradicionalmente, festeja-se o dia 6 de agosto 
como o da fundac;ao da capela, no ana de 1823. 
Mantem-se, no entanto, com persistencia, a tradi
c:;ao oral da anterior fundac:;ao da capela e povoado, 
no ana de 1809, atribuida a Jose Joaquim Leme da 
Silva. Em 1823, apenas a antiga e ja demolida Ca
pela do Senhor Born Jesus dos Aflitos teria sido 
reconstruida, dizem os adeptos da referida supo
sic:;ao, quando o povoado ja contava algumas cen
tenas de habitantes e varias dezenas de casas. A 
construc;ao (ou reconstrugao) da capela em 1823 e 
atribuida a Inacio Pereira Bueno e Manuel Leme. 
0 ano de 1823 foi considerado como da fundagao 
do povoado pelo Conselheiro Jose Tomas Nabuco, 
em seu relat6rio a Assembl·3ia Provincial. Fato e 
que em 1826 o vigario de Mogi-Mirim, freguezia a 
que o povoado pertencia como bairro, presta infor
magao favoravel a elevagao do povoado a capela 
curada, que, no entanto, s6 seria criada doze anos 
depois, por provisao de 21 de novembro de 1838 
(Capela do Senhor Born Jesus dos Aflitos de Piras
sununga do Termo de Mogi-Mirim, da Vila de Cons
tituigao Piracicaba, 3.a Comarca da Provincia de 
Sao Paulo) . E s6 a 6 de agosto de 1842 era lavrada 
a escritura definitiva da doac;ao dos terrenos do 
patrimonio, assinando como doadores Inacio Pe
reira Bueno e sua mulher, Jose Francisco Meireles, 
Jose Leme da Silva e Jose de Souza. Em 1865 surge 
o Municipio comemorando-se este ano o seu 1.0 
centenario. 

0 toponimo - Pirassununga -, derivado do 
nome indigena da cachoeira de Emas, significa, 
segundo o Dr. Antonio de Toledo Piza, "peixe ronca", 
"peixe-fa-bulha"; de pira (peixe) - e,ununga (ron
ca, faz bulha) . Para Francisco Co.nceic:;ao represen
ta = pirac;u (peixe grande) nunga (cachoeira, ron
co, barulho) . A interpretagao de Lafaiete de Toledo 
Iembra, como a de Toledo Piza, a piracema (obser
vada nas cachoeiras do Mogi-Guagu, tanto em Pi
rassununga como em Mogi-Mirim ) , traduzindo. o 
toponimo como "lugar onde os peixes fazem bulha, 
rumorejam"; de pira (peixe) - gununga (rumore-
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Vista parcial da cidade 

jando), gerundio de gum1 (rumorejar) . Jose Ho
n6rio de Silos decomp6e a palavra indigena de 
outra forma: pi (centro) - ra (desigual, alto e 
baixo) - i (agua) - gununga (fazendo ruido); e 
traduz piraissununga (pirassununga) como "fundo 
ou centro desigual (cheio de altos e baixos), onde 
a agua cai fazendo ruido". Sua interpreta<;iio da 
caracterizagiio viva da cachoeira, um dos acidentes 
fisicos que o.s indigenas aproveitavam, com mais 
freqtiencia , em seus toponimos . 

Formafao Administrativo-judiciaria 

0 DISTRITO de Pirassununga, criado pela Lei provin
cial n.0 13, de 4 de mar<;o de 1842, foi transferido 
pela Lei provincial n.o 21, de 8 de margo desse 
mesmo ano, do Municipio de Mogi-Mirim para o de 
Limeira. A Lei provincial n.0 76, de 22 de abril de 
1865, criou o Municipio de Pirassununga, com ter
rit6rio desmembrado do de Limeira . 

A Sede Municipal foi elevada a categoria de Ci
dade, por f6rga da Lei provincial n.0 2·0, de 31 de 
mar<;o de 1879. 

0 Municipio e formado , atualmente, por dois 
distritos: Pirassununga (sede) e Cachoeira de Emas 
(criado em 1959) . 

A Lei provincial n .0 61, de 12 de abril de 1866, 
criou o termo de Pirassununga, desmembrado do de 
Belem do Descalvado, na Comarca de Araraquara. 

A Comarca de Pirassununga foi criada pelo De
creta n.0 64, de 30 de junho de 1890, e instalada a 
6 de ag6sto do mesmo ano . E formada, atualmente, 
par um termo unico: Pirassununga. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNICiPIO de Pirassununga esta situado na zona 
fisiografica de mesmo nome, uma das 33 em que 
se divide o Estado de Sao Paulo. Limita-se com 
os municipios de Descalvado, Porto Ferreira, San-
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ta Cruz das Palmeiras, Aguai, Leme, Santa Cruz da 
Concei!;ao e Analandia. Com area de 727 km" ( 1960), 
seu territ6rio desenvolve-se pela parte norte-orien
tal da chamada Depressao Periferica Paulista (500 
a 700 metros de altitude) . Sua topografia apresen
ta fei!;ao planaltina . Ondula!;oes e colinas tabula
res elevam-se frequentemente na planicie, recorta
da por largos vales fluviais. Os topos das ondula
goes, nivelados, sugerem uma superficie de erosao, 
dissecada por urn aprofundamento posterior da r2de 
hidrografica. 

A Cidade localiza-se a 634 metros de altitude. 
Coordenadas geograficas: 22° 00' 00" de latitude 
sul e 47° 25' 42" de longitude W. Gr . Dista da Ca
pital do Estado 190 km, em linha reta, rumo NNO. 
0 rio Mogi-Guagu (afluente do Pardo) , e o princi
pal componente da rede hidrografica municipal, 
percorrendo o Municipio em sua parte oriental. na 
diregao geral SE-NO. Em seu trajeto municipal, 
recebe os seguintes afluentes: Itupeva, Jaguari 
(rios), Feio, das Pedras, Pedra de Amolar, do Meio, 
do Roque, Laranja Azeda e Santa Rosa (ribeiroes). 
A sua margem direita localiza-se, no distrito de Ca
choeira de Emas, aproveitando o desnivel da corre
deira do mesmo nome, uma usina hidreletrica. de 
quatro turbinas (8 600 cv), que fornece energia ao 
Municipio. Ha, ainda, ciiversas lagoas: Campo .\lto, 
Born Fim, Santo Antonio, etc. 

As especies arb6reas, encontradas com maior 
frequi:mcia, sao 0 barbatimao, 0 barbatimao de fo
lha mh!da, a copaiba, o pau santo, o pau terra, o 
cajueiro do campo, o pequi. No inverno, o solo apre
senta urn manto de gramineas. 

0 Municipio conta apenas com jazidas de a rgi
las, de areias e de pedras; alguns recursos de suas 
matas naturais e artificiais, e pescado, em abun
dancia. 

0 clima e quente, de inverno seco. A epoca das 
chuvas estende-se de outubro a margo. Em urn pe
riodo de varios anos, foi observado como mes mais 
chuvoso o de janeiro (188,0 mm) e o mais seco, o 
de julho (14,0 mm). Temperatura - 1963: media 
compensada anual, 23,1 °C; media das maximas, 
33,6°C; media das minimas, 10,6°C. PrecipitaGiiO 
pluviometrica anual, em 1963: 765,7 mm . 

. /1SPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MuNiciPIO possuia populagao de 27 510 habitan
tes, na data do Censo Demografico de 1960 (dados 
preliminares) . A populagao municipal concentra
va-se, principalmente, na cidade, em cujas zonas 
urbana e suburbana viviam 61% dos municipes 
(16 874 habitantes) . A populagao da Vila Cachoei
ra de Emas totalizava 2% dos efetivos demograti-
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cos ( 425 habitantes) . A populac;iio rural integrali
zava os restantes 37% . 

Dos 5 644 domicilios contados, localizavam-se no 
di&trito-sede 5 083 e no de Cachoeira de Emas, 561. 
0 Municipio havia alcanc;ado densidade demogra
fica de 38 habitantes par quilometro quadrado. 

No conjunto das aglomerac;6es urbanas do Es
tado de Sao Paulo, coube a cidade de Pirassununga 
o 57.0 Iugar, par ordem decrescente dos centros mais 
populosos . No conjunto dos nucleos urbanos pau
listas com 10 a 20 mil habitantes, ocupou o 10.0 Iugar. 

Estimativas locals atribuiam ao Municipio, em 31 
de dezembro de 1962, populac;iio de 29 000 habitan
tes e uma densidade demografica de 40 habitantes 
par quilometro quadrado. Na data em referencia, a 
populac;iio da cidade de Pirassununga era estimada 
em 17 950 habitantes e a da Vila Cachoeira de 
Emas, em 450 habitantes . 

M ol'imento da Populafao 

EM 1962, foram registrados, no Municipio, 224 casa
mentos, 885 nascidos vivos, 24 nascidos mortos, 203 
6bitos em geral, 33 6bitos de menores de um ana . 
Taxas bio-estatisticas calculadas a base desses re
gistr0s e da estimativa da populac;iio munieipal: 
nupcialidade, 7,94 (numero de casamentos par mil 
habitantes) ; natalidade, 31,38 (numero de nasci
mentos par mil habitantes); natimortalidade, 26,40 
(numero de natimortos por mil nascidos vivos); 
mortalidade em geral, 7,20 (numero de 6bitos par 
mil habitantes); mortalidade infantil, 37,29 (nume
ro de 6bitos de menores de urn ano par mil nasci
dos vivos) . 

ASPECTOS ECONOMICOS 
Silvicultura 

0 MuNICiPio possui cerca de 100 alqueires paulistas 
de matas naturals, as margens do rio Mogi-Guac;u, 
30 na Fazenda Santa Teresa do Mato Altp e 70 nas 
terras da Escola de Aeronautica, antiga Fazenda 
Pedra Branca. Em diversas areas reflorestadas, 
existem 1,8 milh6es de pes de eucalipto. Em 1963, 
foram produzidos 50 metros cubicos de madeira de 
eucalipto, para lenha, no valor de 24 milh6.es de 
cruzeiros . No mesino ano, foram ainda produzidas 
fibras, cascas taninas, madeira e carviio vegetal , 
no valor de 9,8 milh6es de cruzeiros. Outro pro
duto da pauta extrativa veg:etal, o oleo de eucalipto, 
e produzido no Municipio por 2· estabelecimentos 
(Citriodora Oil Rosin e Darwin Boerner & Irmaos) . 
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Pesca 

No RIO Mogi-Guar;:u ha abundancia de pescado, pre
dominando as seguintes especies : curimbata, man
di, dourado, piava, paivugu, lambari, cascudo, pira
canjuba, piapara, peixe-sapo. 0 valor da pesca as
cendeu, em 1964, a 11,3 milh6es de cruzeiros . 

Instaladas no distrito de Cachoeira de Emas .. 
existem, desde 1939, a Estar;:ao de Biologia e Pisci
cultura e a Estagao Experimental de Caga e Pesca. 
Pesquisas para a Comissao Interestadual da Bacia do 
Parana e para o Conselho Nacional de Pesquisas e 
urn comoleto levantamento da fauna e flora da ba
cia do Mogi-Guagu, destacam-se entre os numero
sos trabalhos cientificos ja realizados pela EEBP 
que mantem permanente intercambio cientifico com 
diversos paises estrangeiros. Interessantes estudos 
sobre os peixes de Mogi-Guagu (14, ao todo), foram 
publicados pelo Professor Dr. Oto Schubart, zo6logo 
de fama internacional, diplomado pela Universida
de alema de Kiel, que, de 1940 a 1962, ano em que 
faleceu, foi pesquisador na EEBP; nomeado "Cida
dao Pirassununguense Honoris Causa", pelos seus 
meritos cientificos . 

Cemo A gficola 

0 CENSO Agricola de 1960 contou, segundo dados pre
liminares, 531 estabelecimentos agropecuarios, com 
uma area global de 50 989 hectares, sendo 16 610 ha 
ocupados com lavouras . A classe compreendida en
tre as areas de menos de 10 ha pertenceram 92 es
tabelecimentos; 320 se colocavam na classe de 10 
a menos de 100 ha; 113 entre as de 100 a menos 
de 1 000 ha; e apenas 5 integravam a classe dos 
estabelecimentos na faixa de 1 000 a menos de 
10 000 hectares. 

Nos estabelecimentos agropecuarios municipais, 
trabalhavam 4 024 pessoas. Eram utilizados, nos 
trabalhos de lavoura, 186 tratores e 755 arados. Em 
379 estabelecimentos foram encontrados rebanhos 
de gado bovino . 

Agricultura 

0 VALOR da produr;:ao agricola municipal, em 1963, 
alcangou 1,3 bilhao de cruzeiros e foram cultiva
dos 17 851 ha. Seis culturas agricolas - laranja, 
cana-de-agucar, algodao, mandioca, arroz e milho - , 
contribuiram, em conjunto, com 96 %, para o valor 
total da produc;ao municipal. 

A distribuigao percentual de cada cultura sobre 
o valor global obtido, assim se representava: laran
ja, 22 % ; cana-de-ac;ucar, 21 % ; algodao, 19% ; man
dioca, 15 %; arroz, 11%; e milho, 8% . 
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Correios e Telegrafos 

A laranja rendeu 120 milh6es de frutos, a cana
-de-agucar, 22.0 mil toneladas, o algodao, 2 700 t, a 
mandioca, 28 mil t, o arroz 1 860 t e o milho, 
7 800 t. 

Areas de plantio (em hectares): laranja, 2 009; 
cana-de-agucar, 5 mil; algodao, 2 662; mandioca, 
810; arroz, 1887 ; milho, 4 590 . 

Completaram a safra agricola os seguintes pro
dutos: caf,:§, amendoim, tomate, feijao, alho, cebo
la, limao, abacate, batata-inglesa, uva, banana, 
abacaxi e melancia. 

0 Municipio possui : Casa da Lavoura (posto 
agropecuarioJ, estadual; P6sto de Expurgo de Se
mentes, estadual . Os agricultores locais sao assis
tidos por 8 agr6nomos . Maior estabelecimento agro
pecuarie> do Municipio: a Fazenda da Escola de 
Aeronautica de Pirassununga, localizada as mar
gens do rio Mogi-Guagu . Ha duas cooperativas 
agricolas de produgao em atividade no Municipio: 
Cooperativa Agricola Mista de Pirassununga e 
Cooperativa dos Produtores de Aguardente da Zona 
de Pirassununga. 

Pecudria 

A POPULA<;:li.o pecuana do Municipio era estimada, 
em 1963, por fonte local, em 28 215 cabegas, ava
liadas em 649 milh6es de cruzeiros . 0 maior reba
nho era o bovino, com 12 mil cabecas, avaliadas em 
420 milh6es de cruzeiros (65% do valor da popula
gao pecuaria municipal) . Outros rebanhos de signi
ficagao econ6mica: suino, 9 500 cabegas (15% do 
valor); muar, 3 200 cabegas (13%); eqi.iino, 2 600 ca
begas (7%). Os rebanhos caprino (500 cabegas), 
ovino (300 cabe<:;as) e asinino 05 cabegas) comple
tam a pauta. 
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Foram produzidos, no mesmo ano, 2 350 mi
lhares de litros de Ieite . 

0 plantel avicola era estimado em 29 600 cabe
c;as, no valor de 9,3 milhoes de cruzeiros, em 1962. 
Eram mais numerosos os galinaceos : 28 mil e 600 ca
bec;as, no valor de 9 milhoes de cruzeiros. Os perus 
contavam apenas 600 cabe<;as (0,9 milhaol. Os pal
mipedes totalizavam 1 000 cabeqas. Fo.ram produzi
das, 110 mil duzias de ovos de galinha, valendo 13,2 
milhoes. 

0 Municipio produz, em reduzidas quantidades, 
mel e cera de abelha, tendo alcanqado, naquele ano, 
300 kg e 30 kg, respectivamente, no valor total de 
78 milhares de cruzeiros . 

Funciona urn P6sto de Inseminaqao Artificial . 
Prestam assistencia aos criadores locais, 8 veteri
naries . 

Cen.ro Indtt.rtria! 

0 CENSO Industrial de 1960 registrou, no Municipio, 
78 estabelecimentos industriais, 863 operarios· em 
media mensal (ano 1959), 404,8 milhoes de cruzeiros 
de valor da produqao e 140,6 milhoes de cruzeiros de 
valor da transforma<;ao industrial. As despesas com 
materias-primas montavam a 244,8 milhoes de cru
zeiros, sendo pagos, em salarios e vencimentos. 62,0 
milhoes . Foram consumidos 3 523 cv como forca 
motriz. -

Os 76 estabelecimentos das industrias de trans
formaqao integralizavam 99 % do valor da prodw;ao 
industrial e da mao-de-obra e 97 % da f6rca motriz 
consumida . Os 2 estabelecimentos restantes dedi
cavam-se a industria extrativa de produtos mi
nerais. 

Havia em atividade estabelecimentos dos se
guintes generos industriais: textil - 4 estabeleci
mentos (434 operarios ocupados, em media mensa! e 
59 % do valor da produc;ao) ; produtos alimentares 
- 22 estabelecimentos (174 operarios, 25 % do va
lor da produqao); transformaqao de minerais nao 
metalicos - 11 estabelecimentos (69 operarios, 
3,2% do valor da produqaol ; mobiliario - 14 (2,5% 
do valor da produc;ao) ; couros e peles e produtos si
milares - 3 (1,8 % do valor da produqao); metalur
gica - 4 C1 ,6'7o do valor da produc;ao l ; papel e 
papelao - 1; vestuario, cal<;ado e artefatos de te
cidos - 2; mecanica - 1; editorial e gr:ifica - 4; 
madeira - 5; produtos de perfumaria, saboes e ve
las -, 1; bebidas - 2; quimica - 2. 

Industria 
0 valor da produc;ao industrial, em 1962, havia 

ascendido a 2,0 bilhoes de cruzeiros. Existiam 115 
estabelecimentos : 111 das industrias de transfor-
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mac;ao e 4 da extrativa de minerais nao metalicos. 
Foram ocupados 1 214 operarios, em media mensa!. 

0 principal genero de industria e 0 textil, que 
contribuiu com 42,8% para o valor total da produ
c;ao, empregou 497 operarios, em media mensa!, e 
contou com 4 estabelecimentos. Em seguida vem o 
de produtos alimentares, com 30,6 % do valor, 158 
operarios, em media, e 23 estabelecimentos. Bern 
distanciados, vern 0 de minerais nao metalicos, com 
7,7% do valor, 199 operarios em media, e 16 esta
belecimentos; o de bebidas, com 6,7 % do valor, 81 
operarios, em media, e 19 estabelecimentos. 

Os 12,2% restantes do valor total da produc;ao 
foram cobertos pelos seguintes generos : papel e 
papelao (1 estabelecimento), mecfmica (1) , mobi
liario (18) , metalurgica ( 4) , editorial e grafica t5 ) , 
couros e peles e produtos similares (2), vestuario, 
calc;ados e artefatos de tecidos (3), madeira ( 11 ) , 
produtos de perfumarias. sab6es e velas (1 ) e qui
mica (2). 

As industrias extrativas de produtos minerais 
ocuparam, em media mensal, 13 operarios e contri
buiram com 0,8% para o valor total da produc;ao. 

A/;ate de Reses 

No MUNiciPIO, foram abatidas, em 1962, 2 568 cabe
c;as de bovinos, 4 383 de suinos, 32 de ovinos e 72 de 
caprinos, redundando 788,0 toneladas de carnes e 
derivados, no valor de 113,3 milh6es de cruzeiros . A 
produc;ao era, praticamente, integralizada por qua
tro produtos : carne verde bovina, com 451,6 tonela
das; toucinho suino fresco, com 144,1 toneladas ; 
carne verde suina, com 129,8 toneladas, e couros 
bovinos (97 % de couros verdes), com 61,0 toneladas. 
Tres produtos totalizavam 97 % do valor da produ
c;ao: carne verde bovina (59 % ), carne verde suina 
(22% ) e toucinho suino fresco 06%) . 

Comercio 

0 coMERCIO de Pirassununga registrava a existencia 
de 14 estabelecimentos atacadistas e de 239 varejis
tas e empregava 686 pessoas, em 31 de dezembro 
de 1962. No setor atacadista, atuam a peri as engar
rafadores de aguardente, que exportam o produto 
(5,4 milh6es de litros produzidos em 1962), para os 
Estados de Minas Gerais, Gohis e Parana e para 
diversas prac;as do proprio Estado . As principais 
prac;as importadoras sao: a Capital do Estado; 
Uberlandia, MG; Goiania, GO, e a Capital Federal. 
0 comercio local importa, principalmente de Cam
pinas e Ribeirao Preto, oleos comestiveis, banha de 
porco, ac;ucar, artigos de vestmirio, artigos farma
ceuticos e cerveja. Na Cidade, ha urn p6sto de 
abastecimento do SAPS . 
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Ban cos 
Atuam em Pirassununga agencias dos bancos: 

de Sao Paulo, do Estado de Sao Paulo, do Brasil, do 
Comercio e Industria do Estado de Sao Paulo, Mer
cantil de Sao Paulo, da Lavoura e Comercio do Es
tado de Sao Paulo. Saldos das principais contas 
bancarias, em 31 de dezembro de 1963 (milh6es de 
cruzeiros): caixa em moeda corrente, 91,1; empres
timos .em contas-correntes, 482,4; titulos desconta
dos, 638,5; dep6sitos a vista e a curta prazo, 1110,8; 
depositos a prazo, 5,7. 

Ha uma agencia da Caixa Economica Estadual 
e outra da Caixa Economica Federal. Em 1963, 
fc.ram depositadns nestas agemcias 2 446 milh6es 
de cruzeiros e retirados 1 452 milh6es. 0 saldo 
dos depositos, em 31 de dezembro de 1963, era de 
532 milh6es de cruzeiros. Na mesma data, trabalha
vam nestas agencias 20 funcionarios. 

ServifOS 

EM 31 de dezembro de 1962, havia 124 estabeleci
mentos de presta~ao de servi~os, que ocupavam 345 
pessoas. Entre eles, contavam-se 16 estabelecimen
tos de hospedagem: 4 hoteis, 6 pens6es e 6 restau
rantes. 

Exercem profissao liberal, 10 advogados e 4 en
genheiros e construtores. 

Transportes 

A REJ)E rodoviaria municipal estende-se por 452 qui
lometros: 67 km de rodovias estaduais; 365 km de 
estradas municipais; e 20 km de estradas parti
culares. E servido tambem pela Companhia Pau
lista de Estradas de Ferro, com rede ferroviaria de 
42 quilometros, onde estao localizadas 4 esta~6es: 
Pirassununga, Laranja Azeda, Cachoeira de Emas e 
Bagua~u; e uma importante ponte ferroviaria so
bre o rio Mogi-Gua~u, com 70 metros de compri
mento. 

Disp6e ainda de um campo de pouso, com duas 
pistas de terra batida, de 900 e 825 metros, respec
tivamente. 

Pirassununga liga-se a Capital Estadual pela 
rodovia Anhangiiera, por onibus, em 3 horas e 33 
minutes ou por ferrovia, em 4 horas e 38 minutes. 

Articula-se com Brasilia, DF, por rodovia esta
dual e federal (onibus), em 15 horas e 34 minu
tes, via Ribeirao Preto, Uberaba, MG, e Goiania, GO. 

Liga~6es com as sedes municipais vizinhas: 
Descalvado - pela rodovia Anhangiiera, via Porto 
Ferreira, em 36 minutes; Porto Ferreira - por ro
dovia ou ferrovia, em 21 minutes; Santa Cruz das 
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Palmeiras - por rodovia estadual, ate a Vila Ca
choeira de Emas, e dai, por estrada municipal, em 
49 minutos (onibus) ou por ferrovia em 48 minu
tos; Aguai - por rodovia estadual, em 1 hora e 30 
minutos; Leme - por rodovia, em 20 minutos, ou 
ferrovia, em 26 minutos; Santa Cruz da Concei!(ao 
- por rodovia (onibus) em 19 minutos; Analfmdia 
- por rodovia municipal (onibus) em 1 hora e 8 
minutos . 

0 Departamento Estadual de Estradas de Ro
dagem mantem uma delegacia na Sede Municipal. 
Atuavam no Municipio, em 31 de dezembro de 1963, 

CO !'I VE/t{OES i-/CRI'f. ri'I'RS z s . Pflt/£.0 • 8/f. ~ 
liOPtlVIR PIIYIH£NTRIU -

lfOPOV/11 1'£/tl'fRI(EifTJ; 

r~RROVIR --
4 empresas rodovhirias (com 31 veiculos em tra- · 
fego). 

Foram licenciados, no ano de 1963, 1 277 vei
culos motorizados: 513 autom6veis (494 particula
res), 61 jipes para passageiros, 24 6nibus (de 30 
passageiros e mais) , 281 caminhoes (244 de mais de 
5 toneladas) , 169 camionetas de carga, 138 camio
netas para passageiros, 11 furgoes de carga, 2 am
bulancias, 6 reboques, 64 motonetas e motociclos. 
Efetuaram-se, no ano em referencia, 261 transa
!(oes de compra e venda de veiculos. 

Comunicafoes 

A Sede Municipal tern agencia postal-telegrafi
ca do DCT. Existe uma agencia telegrafica de uso 
privative da CPEF. 0 servigo telefonico, urbana e 
interurbano, e explorado, desde 1962, pela Telefoni
ca Pirassununga S/ A. Ha via 763 telefones instala
dos, em 31 de dezembro de 1963 . 
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Pr(jj}riedc~de lwobi/idria 

EM 1961, foram transcritas 869 transmiss6es de im6-
veis, avaliadas em 81,3 milhoes de cruzeiros: 655 
por compra e venda (valor: 58,7 milh6es), 35 por 
partilha, 55 por doac;ao, 30 por permuta e 94 por 
outras formas . 

Foram inscritas, no mesmo ano, 54 hipote
cas. no valor de 34,6 milhoes de cruzeiros: 34 de 
particulares ou de firmas comerciais e industrials, 
5 de bancos e outros estabelecimentos de credito, 2 
de caixas economicas e caixas de pens6es e aposen
tadorias, 13 de institutos em geral. Nos tabeliona
tos foram la vradas 620 escrituras (valor declarado: 
124,1 milhoes de cruzeiros) . 

fl.SPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Pirassununga assenta sobre uma sua
ve chapada, a margem do ribeiriio do ouro, 
subafluente do rio Mogi-Guagu . Tern pra<;as e ruas 
bern delineadas e jardins publicos bern cuidados. 
Seus naturais, os pirassununguenses, costumam ser 
chamados de "curimbatas", apelido que deve lem
brar suas primeiras atividades , de pescadores no rio 
Mogi-Guagu, onde o curimbata e peixe comum. 

Na zona urbana e suburbana da cidade foram 
contados 4 400 predios e na rural, 2 200 . Havia 96 
predios na parte urbana da Vila de Cachoeira de 
Emas e 754 na sua zona rural. 

Na Sede Municipal existiam 130 logradouros 
ptiblicos: 4 avenidas (pavimentadas), 114 ruas (88 
pavimentadas J, 11 pra<;as e largos (6 pavimenta
dasl e uma ladeira. 0 service de abastecimento de 
agua, instalado em 1896, corita com tres reservat6-
rios (capacidade: 2 500 m' 1 atende a 130 logradou
ros e abastece 4 277 predios. 0 servic;o de esgotos 
atende a 110 logradouros, sendo de 4 mil o nume
ro de predios servidos . 

A rede de iluminac;ao eletrica, publica e domi
ciliaria, foi instalada em 1910. :E concessionaria do 
servi<;o, no Municipio, a Central Eletrica Rio Claro. 
A energia e fornecida por 4 usinas hidreletricas em 
corrente de 220 volts. A ilumina<;iio publica atendia a 
126 Iogradouros ; a domiciliaria, a 4 394 predios. Pi
rassununga esta incluida no plano de abastecimen
to pela Cia. Hidreletrica de Rio Pardo. 

Na Cidade, destacam-se os predios do Instituto 
de Educac;ao (data de 1952), a Igreja Matriz (data 
de 1895\, a Capela do Rosario (de 1874) e a Santa 
Casa da Misericordia (de 1902) . Acha-se em cons
t rugao a Escola de Aeronautica. Planejados, a Es
tac;ao Rodoviarla e o Matadouro Municipal. 
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Instituto de Educacao 

A ssistencia j\Jidico -sanitaria 

DisPOE a Sede Municipal de urn hospital-geral -
Santa Casa da Misericordia e Maternidade N. S. 
das Gragas (anexa) com 58 leitos (22 gratuitos) ; 
de uma clinica com internamento; e de 5 servigos 
oficiais de saude publica: Centro de Saude, Dispen
sario de Tuberculose, Dispensario de Puericultura 
Educacional, 2 postos de Puericultura. Urn subpos
to de saude existe na Vila de Cachoeira de Emas. 

Encontram-se em atividade, na assistencia me
dico-sanitaria, 94 pessoas. Ha 17 medicos, 28 dentis
tas e 9 farmacias. 

A ssistencia Social 

ExisTIAM 12 associagoes de caridade e assistencia 
social, com cerca de 4 mil socios contribuintes. Du
rante o ano de 1963, atenderam cerca de 23 mil pes
soas, atingindo o valor dos auxilios e beneficios con
cedidos 15,5 milh6es de cruzeiros. 

Entre as associag6es caritativas e assistenciais 
de Pirassununga, merecem destaque: a Sociedade 
de Sao Vicente de Paulo (fundada em 1897), a Ir
qlandade da Misericordia, (fundada em 1902) ; a 
Ordem das Irmas Franciscanas Hospitaleiras Por
tuguesas (dirigem o Orfanato Menino Deus, a 
Santa Casa e o Asilo de Velhice e mendicipade) ; a 
Irmandade dos Missionarios do Sagrado Coragao 
(dirigem a Escola Apost6lica); a LBA (mantem um 
gabinete odontologico) ; a de beneficencia mutua
ria; o Circulo Operario, com cerca de 1 200 associa
dos, ate 31 de dezembro de 1963 (concedeu 7 145 be
neficios) , etc. 

No Municipio, atuam 2 sindicatos, a Associagao 
Rural e a Associagao Comercial e Industrial, urn 
P6sto de Fiscalizagao do Trabalho, que, no ana de 
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1963, expediu 1 558 carteiras profissionais (a maio
res de 21 anos) . 

ASPECTOS CULTURAIS 

Emina 

0 MuNICiPIO, considerado centro de atrac:;ao cultu
ral e que abriga apreciavel numero de estudantes 
de Iocalidades vizinhas, e sede de uma delegacia
-regional do ensino. 

Em 31 de dezembro de 1963, existiam 159 uni
dades do ensino primario geral (corpo docente: 
159 professores) freqiientados por 5 501 alunos; e 7 
unidades escolares do ensino media (corpo docente: 
77 professores) , com 1 942 alunos. Houve 3 075 apro
vac:;6es, no ensino primario geral e no ensino media, 
310 alunos lograram concluir seus cursos no referido 
a no. 

No ambito do ensino primario, merecem refe
rencia os 4 grupos escolares existentes: Sede Mu
nicipal, 3; Vila de Cachoeira de Emas, 1. 

0 ensino de nivel media era ministrado por 
quatro estabelecimentos: Instituto de Educac:;ao 
(desde 1911; ensino normal), Escola Apost6lica dos 
Missionarios do Sagrado Corac;ao de Jesus (desde 
1931; ensinos ginasial e colegial) , Escola Tecnica de 
Comercio Fernando 'Costa ( desde 1942; ensino co
mercia!) e Instituto de Zootecnica e Industrias Pe
cuarias Fernando Costa (desde 1957). 

Biblioteca.r 
Pirassununga possui uma biblioteca municipal -
Chico Mestre - acervo de 3 200 volumes. Existem 
diversas bibliotecas particulares: do Instituto de 
Educac;ao, do Clube Pirassununga, do Clube Atletico 
Pirassununguense, etc. 

Mu.reu 
A CIDADE de Pirassununga abriga o Museu Hist6ri
co e Pedag6gico Fernando Costa (com biblioteca e 
fichario arqueol6gicos) , que conserva urn sambaqui 
e 6 esqueletos indigenas (encontrados a 600 metros 
acima da foz do rio Santo Amaro com o Mogi-Gua
c;u, na ilha do mesmo nome, onde se localiza hoje o 
late Clube local) e outras 400 pec;as tupis-guaranis, 
originarias do proprio Municipio e dos de Rio Cla
ro, Analandia, Porto Ferreira, Limeira e Santos; e 
dos Estados de Goias e Rio Grande do Sui (com
preendendo 22 urnas funerarias, machados, marte
los, vasos, adornos de pedra, pederneiras, etc.) Nu
ma sec;ao do museu, e exposta a tecnica de cerami
ca dos painguas (indios que povoaram a regiao) . 
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Em fragmentos, sao vistas 72 variedades de dese
nhos geometricos, caracteristicas da ceramica tupi
-guarani . As reprodug6es, em tamanho natural, 
transmitem uma concreta visao da arte indigena 
pirassununguense. 0 diretor do museu, Professor 
M. P. God6i, que ja participou de diversos congres
sos internacionais de americanistas, e autor de va
rios estudos sobre a arqueologia tupi-guarani 
("Cachimbos tupis-guaranis de Pirassununga", "Pa
tes tupis-guaranis de Pirassununga", "Los extingiii
dos painguas de 1.a Cascada de Emas", etc.) . 

Associafoes Desporti~~as e Recreativas 

ExiSTEM diversas associag6es desportivo-recreativas, 
na Sede Municipal: Clube Atletico Pirassununguen
se (fundado em 1907) , com cerca de 700 associa
dos ; Clube Pirassununga (fundado em 1928) , com 
cerca de 1 000 associados; Independente Futebol 
Clube (fundado em 1938) , com cerca de 80 associa
dos, Clube dos Subtenentes e Sargentos (fundado 
em 1958) , com cerca de 400 associados e o late 
Clube . 

Diversoes Publicas 

A CIDADE conta com 2 cinemas, com 1 200 e 900 lu
gares, respectivamente; e com o teatro Jossandra, 
inaugurado em 1961, com 550 lugares . Em 1963, fa
ram vendidos, por estes estabelecimentos, perto de 
213 mil ingressos, para cerca de 1100 espetaculos. 

Radiodifusao 

A RADIODIFUSORA de Pirassununga, prefixo ZYG-3. 
emite na freqiiencia de 1 520 quilociclos, em ondas 
medias, desde o ano de 1946 (discoteca de 2 500 dis
cos) . Em 1964, foi instalada no Municipio uma tor
re de retransmissao de TV, por iniciativa da Asso
ciagao de Telespectadores de Pirassununga, permi
tindo perfeita recepgao de telemissoras da cidade 
de Sao Paulo. 

Imprensa 

NA SEDE Municipal, e publicado 0 semanario "0 Mo
vimento" que circula aos domingos com tiragem de 
1 500 exemplares. Ha 3 tipografias e 2 livrarias. 

Turismo 
0 MUNICiPio oferece ao turista interessante atra
tivo, com sua possibilidade de pesca (de outubro 
a ·dezembro) , no rio Mogi-Guagu e seus afluentes . 
Principalmente, com a pesca da piracema, na Ca
choeira de Emas - a maior do rio Mogi-Guae<u. 
No centro da barragem, ha diversos lances de es-
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cadas, permitindo a subida dos peixes, rio acima. 
A piracema, em novembro e dezembro, pode ser ob
servada de "belvederes" instalados a margem direi
ta do rio. Durante semanas, e incessante o "ron
car" dos peixes, que se atropelam, dia e noite, na 
ansia para alcan<;ar os degraus mais altos da esca
da. Diversos restaurantes, junto a represa ou em 
sua proximidade, oferecem ao turista 6timas peixa
das. preparadas com pescado do Mogi-Guac;u. Me
recem ser visitados, tambem, o Museu Hist6rico e 
Pedagogico, a Estac;iio Experimental de Biologia e 
Piscicultura, o Instituto de Zootecnica e Industrias 
Pecuarias e a Escola de Aeronautica (em cons
truciio) . 

• 4.SPECTOS ADJHINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

AcHA-SE instalada na sede municipal uma agen
cia de Estatistica , 6rgiio integrante do sistema de 
coleta do IBGE . 

No Municipio de Pirassununga existem coleto
rias federal e estadual e urn Posta de Fiscalizac;iio 
de Rendas, estadual. 

F illdll(dJ PtlblicaJ 

FoRAM previstas, para o ana de 1963, as seguintes re
ceitas (mi!h6es de cruzeiros) : federal, 144,7; esta
dual, 406,6 (1962) ; municipal, 136,4. A despesa do 
Municipio, para 1963, foi fixada em 126,2 milh6es 
de cruzeiros. 

A renda tributaria do Municipio foi orgada em 
70.7 milh6es de cruzeiros (43% de impastos, 9% de 
taxas> . No total de impastos previstos teriam posi
gao destacada as arrecada<;6es dos seguintes: trans
missao "inter-vivos", predial, sobre industria e pro
fiss6es. No total das despesas fixadas, destacar-se
-iam as pautas : servic;os de utilidade publica, servi
c;os industrials. 

Ctr!orioJ e T abelionatoJ 

NA CoMARCA de Pirassununga ha dois cart6rios de 
registro civil, 2 de registros publicos (im6veis, hipo
tecas) e 2 tabelionatos, ocupando em conjunto 20 
pessoas. 

Se g lti'Ciilfct Ptlb/iut 

NA MANUTEN<;:A.o da ordem e seguranc;a publica 
atuam destacamentos das Policias Militar e Flares
tal do Estado e da Policia Civil, municipal. Efeti
vos: Policia Militar, 24; Policia Florestal, 10; Po
licia Civil, 8. Existe ainda uma "guarda-mirim", de 
36 meninos, atuando como auxiliares do policia-
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mento do transito no centro da cidade. Estao se
diados no Municipio, ainda, o 17.0 Regimen to de 
cavalaria, do Exercito, a Escola de Aeroml.utica e 
a Comissao de Engenharia (construtora da Escola 
de Aeronautica - CECEAR) . 

FONTES 

As INFORMA<;:6Es divulgadas neste trabalho foram, 
na sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Pirassununga, Sergio Dom€mcio. 
Foram utilizados, tambem, dados dos arquivos de 
Documentac;ao e Divulgac;ao (Secretaria-Geral do 
CNE), da "Monografia Pirassununga", de Xavier 
de Novais, e de 6rgaos do sistema estatistico na
cional. 

EST A publicagiio taz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
taciio e Divulgacfio do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos 
da evolucfio hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com 
adequada sistematizacao, elementos esparsos em 
diferentes documentos. Ocorrem, em alguns casos, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e erros nas 
pr6prias tontes de pesquisa, por isso, o CNE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabora
gfio, especialmente de historiadores e ge6grajos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

(4." serie) 

300 - Siio Mateus, ES. 301 - Videira, SC. - 302 Pirassu
nunga, SP. 

Acabou-se de imprimir, no Servic;o Grdjico do 
IBGE, aos nove dias do mes de julho de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 29.0 da criagiio do Ins
tituto e 400.0 da fundac;iio da Cidade do Rio de Ja
neiro. 




