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PIRACICABA 
Sao Paulo 

-t: ASPECTOS FlSICOS - Area: 1421 lon' ; 
altitude media: 540 m; temperatura media 
em °C: das maximas: 34; das minimas: 
10; compensada: 21; precipitar;iio anual: 
1 U38 mm. 

1::: POPULA9ii.O - 87 835 habitantes (Recen
seamento de 1950); densidade demogrd,fi
ca: 55 habitantes por quilometro qua
drado. 

BASE ECON6MICA - produgiio de cana
-de-agucar e ind{tstria de transtormagiio 
(agucar, mecanica e textilJ. 

~ ESTABELECIMENTOS ECON6MICOS (na 
sedeJ - 44 atacadistas, 570 varejistas, 290 
de prestar;iio de servigos, 8 agencias ban
carias; em todo o Municipio: 487 estabe
lecimentos industria is. 

, TRANSPORTES (numero estimado de vei
culos em trlifego diario na sede munici
pal) - 20 trens; 2 9!:10 autam6veis e cami
nhoes (s6 nas rodoviasJ. Conta o Muni
cipio com 2 360 veiculos a motor, dos quais 
1 320 para carga. A rede rodoviaria tem 
450 km de extensiio . 

1::: ASPECTOS URBANOS (sede! - 7 hoteis, 5 
cine-teatros; 12 000 ligagoes eletTicas; 1 200 
ligar;oes teletonicas. 

1::: ASSISTENCIA MEDICA (sede ) - 1 hospi
tal geml com 235 leitos; 1 maternidade; 6 
servic;os oticiais de saude; 39 medicos no 
exercicio da profissiio. 

1::: ASPECTOS CULTURAIS - 150 unidades 
escolares de ensino primario fundamental 
comum, 7 de ensino secundario, 3 de en
sino pedag6gico, 2 de ensino industrial, 1 
de ensino comercial, 3 de ensino m·tistico, 
1 de ensino superior; 2 bibliotecas com 
numero de volumes superior a 10 000; na 
sede - 9 jornais em circulagiio, dos quais 
2 dia1·ios; 9 livrarias e 9 tipogratias. 

T.l FINAN9AS MUNICIPAlS EM 1954 (em mi
lhares de cruzeiros) - receita total -
29 430; despesa realizada - 33 440. 

-R REPRESENTA9ii.O POLlTICA - 21 verea
dores em exercicio ; 29 571 eleitores ins
critos. 



ASPECTO HISTORlCOS 

F 01 no ciclo her6ico das entradas e bandei
ras que o rio Piracicaba comec;ou a ser 

percorrido e devassado. 
A primeira noticia que se tern a respeito, 

contudo, e a da tentativa de penetrac;ao que 
se verificou em 1693, com o pedido de uma 
sesmaria feito por Pedro de Morais Cavalcan
ti. Dessa tentativa, porem, nao resultou po
voamento. 

Ap6s a descoberta das minas de ouro de 
Cuiaba, em 1718, tratou-se de fazer uma es
trada, de Sao Paulo aquela regiao, a finn de 
facilitar o transporte de gado e tropas e para 
evitar os perigos da navegac;ao pelos rios Tie
te, Parana e outros. Essa estrada, construida 
em 1725 por Luis Pedroso de Barros, passava 
pela regiao que mais tarde veio a constituir 
a sede do municipio de Piracicaba, datando 
de entao o povoarnento. 

Antes, o Salto de Piracicaba havia sido 
ligado a Itu. Ern 1723, por ter aberto urn "pi
cadao" de Itu ao Salto do rio Piracicaba, obte
ve Felipe Cardoso urna sesrnaria de terras que 
circundavam o porto do rio, situado nas pro
ximidades do salto, cerca de urn quilornetro 
rio-abaixo. Dai em diante comec;aram a se 
congregar ern torno do Salto de Piracicaba 
rnuitos sertanejos, posseiros e possuidores de 
ca rtas de sesmaria. 

A estrada de Cuiaba, contudo, nao deu 
os resultados esperados, tendo sido, por Car
ta Regia de 1730, votada ao abandono. 

Ern 1766, o Capitao-general D. Luis An
tonio de Souza Botelho Mourao, Morgado de 

Vista aerea de uma parte da cidade 



Mateus, encarregou Antonio Correa Barbosa 
de fundar uma povoac,:ao na foz do rio Pira
cicaba, no Tiete, a fim de facilitar o trans
porte de viveres e munic,:6es para as tropas 
da vila militar de Iguatemi, recem-instalada 
nas fronteiras do Paraguai e encarregada do 
policiamento e defesa das zonas divis6rias do 
Pais. Mas a povoac,:ao se formou nas imedia
r;6es do salto do rio Piracicaba, a margem di
reita, 90 quilometros distante da foz, por ser 
Iugar mais apropriado, onde ja estavam esta
belecidos muitos sertanejos. E a fundar;ao 
oficial se deu a 1.0 de agosto de 1767 . 
Havia ordem expressa para que o povoa
dor tratasse os moradores - "gente afami
lhada", como eram denominados, - "com to
da a brandura e sem vexar;ao" . E que, alem 
dos aventureiros ali refugiados, havia outras 
pessoas que, tendo caido no desagrado de Ca
pitaes-mores, estabeleceram na regiao as suas 
culturas, cujos produtos encontravam saida 
franca para Iguatemi. 

Antes de findar o ano de 1770 ja estava 
aberta a estrada ate o Saito do Avanhandava, 
tendo sido os trabalhos dirigidos por Antonio 
Correa Barbosa, que encontrara o trar;ado da 
antiga estrada. Teve a ajuda de Luis Vaz de 
Toledo Piza, que mais tarde foi companheiro 
de Tiradentes e degredado para as costas da 
Africa. 

Em 11 de dezembro de 1771, Correa Bar
bosa - o Povoador - era nomeado Capitao, 
enquanto o Sargento-mor Toledo Piza ia para 
o comando da colonia de Iguatemi . 

A 21 de junho de 1774, com a posse do 
seu primeiro paroco - padre Joao Manoel 
da Silva - a povoar;ao foi elevada a catego
ria de Freguesia. 

Urn levantamento realizado pouco depois 
acusou para Piracicaba 231 moradores e 45 
fogos. Dos moradores, 63 eram crianr;as de 
menos de 7 anos, 38 eram jovens de 7 a 15 
anos e 130 tinham mais de 15 anos. 

Em 1775, Martim Lopes Lobo Saldanha, no 
governo de Sao Paulo, relegou ao abandono a 
colonia de Iguatemi, fato que afetou a lavou
ra de Piracicaba, que vinha sendo verdadeiro 
celeiro daquela colonia. 

Deliberando transportar a povoar;ao para 
a margem esquerda do rio, onde o terreno se 
mostrava mais favoravel, por ser "alto, plano, 
e nao distante das aguas", OS moradores diri
giram ao Capitao-general uma representac,:ao 
nesse sentido, em 6 de junho de 1784, e obti
veram a aquiescencia do governador. 
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A ca se do Povoador, construida em 1780 

No dia 31 de julho realizou-se a mudan
<;a, tendo sido demarcado "urn pateo com qua
renta e seis brac;as em quadra, seguindo de 
norte a sui e de leste a oeste, para edificar-se 
a igreja matriz em qualquer parte dele" . E 
a 23 de maio tomou conta da lgreja o novo 
paroco, Frei Tome de Jesus, religioso francis
cane. 

Pouco depois alcanc;ava grande incremen
to a Freguesia de Araritaguaba, porto do Tie
te, em virtude, principalmente, das suas uber
rimas terras roxas que estavam produzindo 
"cana" em melhores condic;oes que as bran
cas terras de Itu. Em 1797 foi a Freguesia 
de Araritaguaba elevada a Vila com o nome 
de Porto Feliz. Na demarcac;ao das divisas en
tre as terras pertencentes as Vilas de Itu e 
Porto Feliz, a linha divis6ria passava pelo Sal
to do Rio Piracicaba, de maneira que a Fre
guesia de Piracicaba ficou dividida em duas 
partes - uma pertencente a Itu e a outra a 
Porto Feliz -, o que provocou conflitos de 
jurisdic;ao, ate que foi estabelecido urn acor
do pelo qual ficou conferido ao Capltao-mor 
de Porto Feliz a ordenanc;a da Freguesia. Foi 
eleito Capitao-mor de Porto Feliz, nessa epo
pa, Francisco Correa de Moraes Leite, e no
meado Capitao-comandante de Piracicaba, em 
1803, Francisco Franco da Rocha, que "soube 
haver-se em tudo como urn paulista as di
reitas" . Em 1811, foi Franco da Rocha subs
tituido por Domingos Soares de Barros . 

Em 1816 os moradores da Freguesia re
clamavam sua elevac;ao a Vila, alegando que, 
"tendo a felicidade de ocuparem o terreno 
mais fertil conhecido", de ja existirem "le-
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vantados 18 engenhos de cana-de-a<;ucar e 
mais 12 em disposi<;ao de se levantarem", bem 
como "22 fazendas de criar", mereciam Disci
plina e Justic;a, que nao existiriam enquanto 
nao fosse a Freguesia erigida em Vila, o que 
ocorreu a 31 de outubro de 1821, em vista do 
rapido e crescente progresso da Freguesia, que 
tomou a denomina<;ao de Vila Nova da Cons
titui<;ao, "em atengao e para perpetuar a me
moria da Constituigao Portuguesa, promulga
da nesse ano". 0 a to da eregao verificou-se 
a 10 de agosto do ano seguinte. Tres dias 
depois reuniam-se pela primeira vez os verea
dores eleitos, que em companhia do ouvidor 
de Itu, Joao de Medeiros Gomes, demarcaram 
o Rocio da Vila. 

Grande e entao a area do Municipio, que 
se estende pelos campos de Araraquara afora; 
a j urisdigao da Vila abrangia terras que iam 
ate onde se localizam, hoje, Pirassununga, Ja
boticabal e Bauru. Outros nucleos foram se 
formando. Em 1832, Piracicaba perde, pela 
primeira vez, uma grande area, com a cria
<;ao, em 10 de julho, da Vila de Araraquara. 
0 segundo desmembramento da-se em 1842, 
quando foi criada, pela Lei n.o 25, de 8 de 
marc;o, a Vila de Limeira. 

Pela Lei provincial de 24 de abril de 1856, 
a Vila foi elevada a categoria de Cidade, ain
da com o nome de Constituic;ao, que conser
vou ate 19 de abril de 1877, quando, pela Lei 
n.0 21, da Assembleia Provincial, passou a ter 
o nome de Cidade de Piracicaba, nome "an
tigo, popular e acertado", como dizia a peti
c;ao que a Camara Municipal enviou, por in
dica<;ao do vereador Prudente de Moraes, que 
depois viria a ser o primeiro Presidente civil 
da Republica. 

Cabe aqui referir que fil6logos e historia
dores discutem a etimologia do toponimo "Pi
racicaba", que do rio e, em particular, do Sal
to, passou, por evolu<;ao semantica, a denomi
nar a cidade. Os elementos de composigao da 
palavra, de origem tupi-guarani, se referem a 
aspectos do Saito, a sua conformagao ou efei
to na fauna piscea, tao abundante e variada 
no rio. Segundo a maioria, a expressao tern o 
significado de "Iugar onde ajunta peixe" ou 
"Iugar em que o peixe para". 

Em fevereiro de 1887 foi iniciado o trafe
go no ramal da Estrada de Ferro que ligou 
Piracicaba a Itu, para a construc;ao do qual 
o Municipio concorreu com 600 contos de reis. 
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A estrada de ferro, a navega<;iio fluvial a va
por, a visiio de alguns dos seus moradores, as 
escolas criadas, o trato da terra, os engenhos, 
a policultura agricola, a introdu<;iio do traba
lho livre e, como sua conseqiiencia, a forma
<;iio de pequenas propriedades, tudo isso in
fluiu sobremodo para que Piracicaba, ao inau
gurar-se o seculo XX, pudesse iniciar urn pe
riodo de grande progresso. 

F onnar;ao administrativo-judiciaria 

No QUADRO territorial fixado pelo Decreto-lei 
n.o 14 334, de 30 de novembro de 1944, o Mu

nicipio de Piracicaba figura como formado 
por 6 Distritos: Piracicaba (dividido em 3 sub
distritosl, Artemis (ex-Joiio Alfredo), Char
queada, Ibitiruna, Saltinho e Tupi . 

Pela Lei n.0 2 456, de 31 de dezembro de 
1953, o Distrito de Charqueada foi de mem
brado para constituir o novo Municipio de 
Charqueada. Assim, no quadro territorial vi
gente no periodo 1954/ 58, o Municipio de Pira
cicaba abrange 5 Distritos: Piracicaba (com 
3 subdistritosl, Artemis, Ibitiruna, Saltinho 
e Tupi. 

A Comarca de Piracicaba foi criada pela 
Lei n° 16, de 30 de mar<;o de 1858, e consta 
atualmente dos seguintes Municipios: Piraci
caba, Rio das Pedras, Santa Barbara d'Oeste e 
Charqueada. 

POP LA{:AO 

P IRAcrcABA esta em 7.0 lugar na rela<;iio dos 
Municipios mais populosos do Estado de 

Sao Paulo, conforme o demonstram os resul
tados do Recenseamento Geral de 1950: 

Curva da rua do Porto 



S Ao P a ulo . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 198 096 
Sa n t os .. .. .. .. .. . • .. .. .. . .. .. .. .. . 203 562 
Ca mplnas . . . . . . . . . . . . . . .. . .. • .. .. . 152 547 
Sa nto Andre . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . • 127 032 
Sorocaba .. .. . . . . . .. .. . .. .. . .. . .. . . 93 928 
RlbelrAo Preto . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . 92 160 
PIRACICABA . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . 87 835 
Ma rllla . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 86 844 

Apenas 22 dos 369 Municipios paulistas 
possuiam mais de 50 000 habitantes e somente 
4, mais de 100 000. 

Piracicaba figura, portanto, em posic;ao de 
grande relevo dentro do Estado . Dos 1 894 
Municipios existentes em todo o Pais, na da
ta do Censo, apenas 50 tern populac;ao maior 
do que a sua . 

Na data do ultimo Recenseamento Geral, 
assim se distribuia a populac;ao pelos Distri
tos do Municipio: 

DISTRITOS 

PlltACICAil A 
Artemis . 
rharqucada 
Ibiti ru na . .. 
s~ltin h o . 
Tupi .. . . ... . 

TOTAL ....... .... .. 

POPULACAO PRESENTE 

Total Homens Mulheres 
---- --

68 05 1 34 22 1 34 730 
2 738 I 470 I 26 
6 554 3 387 3 107 
3 380 l 821 I 559 
3 973 2 067 1 90) 
2 230 I 145 l 091 

87 835 44 111 43 724 

Ap6s a realizac;ao do ultimo Censo Demo
gratico, o Distrito de Charqueada foi desmem
brado de Piracicaba e elevado a categoria de 
Municipio . 

Como a populac;ao do Municipio se vern 
desenvolvendo nos ultimos anos em ritmo 
malor que o observado na decada 40/ 50, po
de-se estimar a populac;ao do Municipio, 
atualmente, em cerca de 93 000 pessoas . 

Cor 

E M PIRACICABA ha forte predominimcia das 
pessoas que se declararam de cor bran

ca por ocasiao do Recenseamento, exatamen
te 79 871, o que representa 91 % da populac;ao 
total. 0 segundo grupo em importancia era 
o dos pretos (6 463 pessoas, representando 
7,4%) . Os pardos eram 1258 e os amarelos 
209. Apenas 34 pessoas nao declararam a cor. 
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Religiiio 

D os 87 835 habitantes recenseados em 1950, 
83 128 declararam professar a religHio 

cat6lica, o que equivale a 94,6% das pessoas 
presentes na data do Censo . Os protestantes, 
segundo grupo em importancia, somavam 
2 026 (2,3% 1 . Declararam-se espiritas 1 995 
pessoas, ortodoxos 98 e israelitas 56; 203 de
clararam seguir outras religi6es e 329 se 
declarapm sem religiao. 

acionalidade 

0 s ESTRANGEIROS presentes em Piracicaba na 
data do ultimo Censo somavam 2 173 e 

os brasileiros naturalizados, 1 424 . Apenas 2 
pessoas deixaram de declarar a nacionalidade. 

I dade 

A coMPOSic.iio por idade revela ser a po-
pulac;ao de Piracicaba daquelas que apre

sentam nipido crescimento natural. Com efei
to, o numero de pessoas com idade inferior a 
15 anos era de 33 480 (38,1%), enquanto que 
os habitantes com mais de 50 anos somavam 
apenag 9 834 pessoas (11,2 %) . 

Localizar;iio da popular;iio 

A POPULA9AO de Piracicaba se concentra 
preferantemente na cidade, conforme se 

verifica pelos resultados do ultimo Recensea
mento: 

LOCALIZA({AO DA 
POPULACAO 

Cidade de Piracicab:1 . . 

Vila.s. 

Artemis .. .. . . .. .. .... .. . 
Charq u('adn, . . . . .. •.. . ... .. . 
l bitiruna .. . . ..... .. .... . . .... . 
Saltinho.. . . . . . ....• . ......... . .... 
Tupi . . . . ..... . . . ....... .. ... . 

Quadro rural . . .. . 

TOTAL (todo o Munloipio) 

POPULACAO 
PRESENTE I 

NUmeros % sObre 
absolutos o total 

45 i 2 52,12 

2 005 2,29 

328 0.37 
93 1,02 
68 0,08 

453 0,52 
263 0,30 

40 048 45,59 

87 835 100,00 
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Assim, 52 % da populac;iio se localizava, na 
cidade de Piracicaba, 2% nas vilas e 46% no 
quadro rural. Em todo o Estado de Sao Pau
lo 50% da populac;ao se localizava nas cidades. 

Pnnc~pms aglomerw;oes urbanas 

A CIDADE de Piracicaba (quadros urbana e 
suburbano do Distrito-sede do Munici-

pio) e a 9.a de maior populac;ao do Estado: 
Sao Paulo . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . 2 017 025 
Santos .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 198 405 
Campinas . . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . 99 156 
Santo Andre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 97 444 
Sorocaba . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . 68 811 
Rlbeir!i.o Preto . .. . . . . . .. . • . . . . .. .. 63 312 
Silo Caeta no do Sui . .. . . .. . .. . .. . 55 399 
B a uru .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . 51 734 
PffiACICABA .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. • 45 782 

Na mesma epoca (1950) , Piracicaba era a 
35.a cidade brasileira mais populosa. 

Atualmente, a populac;ao da cidade e de 
aproximadamente 60 000 pessoas. 

Vilas e povoados 

C ENTRos urbanos do Municipio sao as vilas 
de Tupi, Saltinho, Artemis e Ibitiruna, 

sedes dos Distritos dos mesmos names . Espa-
1hados pela rica zona rural do Municipio, po
dem ser notados muitos povoados, dentre os 
quais se destacam: Monte Alegre, Recreio, 
Agua Santa, Batistada, Paraiso, Guamium, 
Congonhal, Taquaral, Bairrinho, Tanquinho, 
Vila Nova, Santa Teresinha, Serrate, Formi
gueiro, Campestre, Chico, Divisa, Dais C6rre
gos, Arraial de Sao Bento. Cada qual apresen
tando movimentac;ao distinta, por efeito de 
suas atividades e dos meios de comunicac;iio ; 
cada qual com seu Grupo Escolar ou Escola 
isolada, igreja ou capela, vendas e clube de 
futebol ; muitos com iluminac;ao eletrica, tele
fone e farmacia; alguns com cinema . Todos 
ligados a cidade por estradas de rodagem, al
guns por estradas-de-ferro. Muitos servidos 
por linhas regulares de 6nibus que partem da 
cidade. 

PRI CIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

N A TABELA a seguir observa-se a predomi
nancia do ramo "agricultura, pecuaria e 
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silvicultura" nas atividades da populac;ao lo
cal (dados do Recenseamento Geral de 1950) : 

RAMOS OE ATIVIOAOE 

PESSOAS 
PRESENTES DE 

10 ANOS E MAIS 

Total Homens Mulheres 
-----------1------
Agricultura, pe('u lria e fli lvicultura .. 
lndl1strias e'<lrativas 
rndUst ri~ dt> tra.nsform 1e!io 
ComCrcio dr m~>rcadori..s 
ComCrcio de im6ve-is c valorcs mohi li:irios, ere~ 

dito, Aeguros e rapitali1.acao . 
Pr~tar:1o de Sl'rvic<>s 
Transportes, comunicncO<>s c armnz.enagcm 
ProfidSI."'es lilx> rais 
Atividadcs socbie 
Adm!nietracao pUblica, Lcr.islativo, Justica 
Df:' fcsa narional e , c"uranca pUblica . 
Atividadcs domCsticns nfio remuneradas e ati· 

vidades escolar('S dis<'cntcs . . . 
Atividadcs ni\o comprt>endidas n"s dem~tis 

ramoo, atividadcs mal drfinidas ou n!lo 
d<>clarada.c; . 

CondicOes inativae 

TOTAL .. 

13 927 
229 

R 704 
2 153 

237 
3 992 
l 360 

180 
l 59 

54 1 
5 

27 531 

42 
3 435 

12 022 
22R 

6 989 
l 973 

223 
l 825 
l 3 10 

156 
9~0 
510 

5 

3 661 

2> 
2 286 

l 905 
l 

715 
ISO 

14 
2 16i 

5~ 
24 

879 
3 1 

23 866 

14 
l4P 

64 275 32 280 31 995 

Nao se levando em conta os dados corres
pondentes aos tres ultimos ramos resultam 
33 267 pessoas presentes de 10 anos e mais . 
As 13 927 pessoas ativas no ramo "agricultu
ra, pecuaria e silvicultura" representam 42 % 
sobre esse ultimo total; as ativas no ramo 
"industrias de transformac;ao", 27 % e as ati
vas no ramo "prestac;ao de servic;os", 13 % . 

E nitida a predominancia da "agricultu
ra, pecuaria e silvicultura", mas os ramos 
"industrias de transformac;ao" e "presta<;ao de 
servic;os" tambem aparecem com grande rele
vancia. 

Predio principal do Escola Superior de Agricultura 
Luis de Queiroz 



Povilhiio de Engen haria do E. S. A. L. Q. 

Produr;iio agricola 

S ITUADO em regiao cortada por inumeros 
cursos d'agua, alem do Rio Piracicaba, e 

com altitude que varia entre 500 e 600 metros, 
o Municipio possui terras que permitem gran
de variedade de culturas agricolas. 

A primeira cultura introduzida no Muni
cipio foi a da cana-de-ac;ucar que ate fins do 
seculo XIX o colocou como urn dos maiore3 
centros ac;ucareiros do Estado. A primazia da 
produc;ao agricola, entretanto, cabia ao cafe, 
que se tinha tornado a primeira riqueza da
quela zona. Decimo terceiro produtor de cafe, 
P1racicaba possuia, entao, 5 milh6es de ca
feeiros. 

Com a desvalorizac;ao do cafe depois de 
1929, a cultura da cana-de-ac;ucar se firma e 
se desenvolvem intensamente a do algodao 
e a da laranja, as quais, embora ja praticada.s 
na regiao , assumiram aspecto de novas cultu
ras. Os prec;os animadores alcanc;ados pela la
ranja nos mercados estrangeiros fizeram sur
gir pomares citricolas na zona rural e, na cida
de, uma nova atividade - o "packing house" 
- empregando inumeras pessoas, principal
mente moc;as. 

A cana continua sendo produzida, semper
der t erreno. Antes, ganhando-o sempre, de tal 
sorte que, nos Ultimos anos. Piracicaba vern 
sendo urn Municipio canavieiro, embora, hoje 
como ontem, muitas outra.s culturas sejam pra
ticadas em seus estabelecimentos agricolas. 

De ac6rdo com o Recenseamento Ge
ral de 1950, os 1 837 estabelecimentos agrope
cuarios entao existentes no Municipio abran
giam uma area total de 144 601 hectares, dis
tribuida, segundo a utilizac;ao das terras, da 
maneira abaixo discriminada: 
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Lavouras 
Pastagens 
Matas 
Terras incul tas ............ . 
Terras improdutlvas ..... . 

49 394 
63 362 

10 323 

13 351 
8171 

:Esses mesmos estabelecimentos possuiam, 
na data do Recenseamento, as seguintes ma
quinas e instrumentos agricolas : 

Tra tores . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 63 

Arados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 962 

Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . 1 658 
Ro1os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Semeadeiras 261 
Pul verlzadores e pol vllha<leiras . . . . . . 526 
Cel!adeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Ainda de ac6rdo com o Recenseamento, e 
segundo as classes de area, os estabelecimen
tos agropecuarios de Piracicaba se apresenta
vam da seguinte maneira: 

CLASSES DE AREA 

~1 cnos de 1 ha 
De 1 a mf>nos de 10 ha . 
De tO a mcnos de 20 ba 
D(' 20 a mcnos de 50 ha 
De 60 a mcnns de 100 ha .. 
De 100 a menos de 200 ha 
De 200 a mcnos dl:' 500 ha . 
De .500 a menos de 1 000 ha . 
De 1 000 ha c mais 

RESULTADOS 

NUmsro de 
estr.bele
cimentos 

4 
399 
3 4 
515 
252 
136 
97 
32 

I I 

Area 
(ho) 

2 
2 44i 
5 840 

16 436 
17 334 
18 605 
31 1 9~ 
23 697 
29 041 

De outro !ado, os dados registrados a se
guir revelam que 83 % dos estabelecimentos 
eram dirigidos pelo proprietario . 

RESULTADOS 

CONDICAO DO RESPONSAVEL 
NUmero de Area 
estabe!e- (ha) 
cimentos 

Propridfu-io . . . . . . . . . . . . . . 1 519 102 22 
Arrcndatario 140 52 
Ocupante 35 l 213 
Admini,tmdor 143 32 038 

As principais despesas realizadas em 1949, 
por 1 572 estabelecimentos que apresentaram 
informa(toes, se distribuiram assim, em milha-
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Vista aerea do Saito de Piracicaba 

res de cruzeiros: Salarios - 41375; Adubos e 
fertilizantes - 7 927 e Impostos - 3 354. 

E digno de nota o fato de as despesas com 
adubos e fertilizantes representarem mais do 
d6bro das realizadas com o pagamento de im
pastos e ultrapassarem urn quinto das rela
tivas ao pagamento do pessoal. 

Em 1953, a produ<;ao agricola do Munici
pio, segundo estimativa do Servi<;o de Estatis
tica da Produ<;ao, do Ministerio da Agricultu
ra, foi da ordem de 290 milhoes de cruzeiros . 
A area cultivada, no mesmo ano, abrangeu 
43 203 hectares . Os principais produtos agri
colas foram os seguintes : 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

Cana--d e-acU.cnr .. . 
Arroz em caqca 
A lgodAo em cnroro 
Milho .... 
Mnndioca 
Cure bencriciado . 
Agave . . 
Outr;,.s . 

TOTAL ....•.•. . ...•.•... 

Area 
cultivada 

(ha) 

29 040 
2 700 
3 200 
5000 

67• 
6R6 
514 

1 3 5 

PROOUCAO 

Quantidade Valor 
produzida (1) (Cr$ 1 000) 

1 510 080 
3 f>OO 
2 640 
4 800 

14 43~ 
225 
300 

226 .\1 ~ 
21 000 
14 080 
8 400 
5 Rl 9 
4 500 
2 100 
7 67 

290 089 

Piracicaba e o maior produtor de cana
de-a<;U.car do Estado de Sao Paulo . Em 1953, 
sua produ<;ao (1 510 milhares de toneladas ) 
representou aproximadamente 16 % do corres
pondente total estadual (9 526 milhares de to
neladasJ , segundo dados do Servi<;o de Esta
tistica da Produ<;ao. 

No quadro nacional, tambem, o Municipio 
situa-se em posi<;ao destacada . Ainda segun-
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do a mesma fonte , em 1953 a produ~ao de 
Piracicaba superou a de todos os Estados pro
dutores dessa cultura, excetuando-se, natu
ralmente, os cinco grandes produtores: Sao 
Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Ja
neiro e Bahia . A produ~ao de cana-de-a~ucar 
teve o seguinte desenvolvimento no periodo 
de 1946 a 1953: 

Quantidade Valor da 
ANOS produzida produ~ao 

(1 009 l) (Cr$ 1 000) 

1946 I 4 6 li S 890 
1947 I 200 90 000 
194 I 100 ~~ 000 
1949 I 000 122 000 
1950 1 300 162 500 
1951 .............. 1 300 166 400 
1952 1 300 187 200 
1953 ·· ···· · ····· ··· · · ··· I 510 226 512 

0 valor mectio da produ~ao - que nos pr1-
meiros tres anos era de 80 cruzeiros por to
nelada - segue ritmo crescente, tendo atin
gido, em 1953, 150 cruzeiros por tonelada . 

Prodzu;iio florestal 

0 MUNiciPIO de Piracicaba e grande produ
tor de lenha e, em pequena escala, de ma

deira e carvao vegetal . 
Em 1954, a quantidade produzida de le

nha foi de 330 000 m• e valia, aproximadamen
te, 26 milhoes de cruzeiros (dados do Servi~o 
de Estatistica da Produc;ao) . 

No mesmo ano, a quantidade de madeira 
extraida, 3 200 m•, e o carvao vegetal produ
zido, 840 toneladas, valiam, respectivamente, 4 
milh6es de cruzeiros e 480 mil cruzeiros (dados 
da referida fonte) . 

Produr,;iio industrial 

C ONFORME dados fornecidos pelo Servi~o Na
cional de Recenseamento, eram 359 os 

estabelecimentos industrials de Piracicaba, em 
1950. 0 capital aplicado nessas indus trias so
mava 224 milh6es de cruzeiros . Trabalhavam 
nesses estabelecimentos 6 377 pessoas, das 
quais 5 340 eram operarios. A for~a motriz 
instalada era de 15 446 kWh . 
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As principals classes de industria, em or
dem decrescente, figuram na tabela abaixo : 

NUmero de Operirlos Valor da 

CLASSES DE estabele- ocupados produ~io 

INDUSTRIA cimentos (media om 1949 

1.•-1-1950 men sal (CrS 1 000) 
1949) (1) 

------
Produlos nlirn cntnrcs 143 2 Oil 242 058 
Mccfi.nica . ~ 603 80 069 
Tl'xtil .. .. . ...... I 714 59 608 
B1•bidus ' ... 44 ~~~ 25 470 
Transfornmc:Io de m.inc~is nao· mctlii~ 70 6 780 
.\ladrira IS 102 5 364 
~ l obili:irio 22 146 4 19 
Divcrs:~.s .. . . ... .. .. 46 21s 20 748 

TOTAL 359 5 650 454 285 

(t) Inclusive rct'eita provcnicnte de "Scn·icos industriais prestados 
a trrct-iros". 

Quatro classes de industria representa
vam 92 % do valor total da produ<;ao indus
trial do Municipio. A de mais expressao era 
a de produtos alimentares, com uma produ
<;ao igual a 53,5 % do total. Em seguida, vinha 
a mecanica, com 19,6%; em terceiro Iugar, 
a textil , com 13,1 %, e em quarto, a de bebi
das, com 5,6 % . 

0 Registro Industrial realizado pelo De
partamento Estadual de Estatistica e Conselho 
Nacional de Estatistica referente ao ano de 
1952 constatou que o valor da produ<;ao rea
lizada pelos estabelecimentos com mais de 
5 pessoas alcan<;ou 920 milhoes de cruzeiros . 
Para o ano de 1953, pode estimar-se a produ
<;ao em mais de 1 bilhao de cruzeiros . Os dados 
a seguir apresentados, relativos apenas aos 
maiores estabelecimentos das principals in
dustrias locais, autorizam esta estimativa 
(1953 ): 

CLASSES DE EST ABELE-
VALOR DA 

OPERA RIDS PRODUCAO 
INDUSTRIA CIMENTOS (CrS 1 000) 

PrOOutos alimcntares ... .... 33 1 ~2 512 064 
Meciuicn .. 6 I 165 211.1 7~2 
TC:tti l . . 7 I 850 162 383 

Na classe de produtos alimentares a pri
mazia cabe a fabrica<;ao de a<;ucar de usina, 
cuja produ<;ao, na safra 1953/ 54, quase alcan
<;ou urn milhao e meio de sacas, segundo ele
mentos colhidos no Instituto do A<;ucar e do 
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Alcool. Nessa safra, alias, a produc;ao de ac;u
car de usina em Piracicaba representou apro
ximadamente 5% da produc;ao total do Brasil 
e 12 % da do Estado de Sao Paulo . Sua produ
<;ao, na mesma safra, foi superada apenas pela 
dos Estados de Sao Paulo, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Alagoas, Minas Gerais e tao so
mente pel a do Municipio de Campos . 

A produ~tao de a((ucar de usina de Piraci
caba teve o seguinte desenvolvimento no pe
riodo 1950/ 54 (dados do !.A.A. ): 

1950,51 

1951, 52 . 

1952!53 

1953.51 

SAFRAS 
Produ~io 

(saco de 60 kg.) 

1 062 7S1 

1 212 954 

1 412 358 

1 402 496 

Ainda o Institute do A~tucar e do Alcool 
informa que, no Municipio, nas safras de 
1953/ 54 e 1954/ 55, foram produzidos, respecti
vamente, 20 116 milhares e 22 028 milhares de 
li tros de alcool. 

Recentemente foi inaugurada no Munici
pio grande fabrica destinada a produ((aO de 
papel, utilizando o baga((o de cana como ma
teria-prima. 

Com referencia a industria mecanica, vale 
observar que existcm no Municipio grandes es
tabelecimentos industriais especializados na 
construc;ao de usinas de ac;ucar e destilarias 
de :Ucool. 

Produr;ii.o de origem animal 

S EGUNDO o levantamento realizado pelo Ser
.._ vic;o de Estatistica da Produ~tao, verifica
se que a produ((ao de origem animal do Muni
cipio, em 1953, foi de 61 729 milhares de cru
zeiros, destacando-se a produc;ao de carne 
(3 339 toneladas) no valor de 40 milh6es de 
cruzeiros . 

Merecem destaque as produ~t6es de tou
cinho fresco (234 toneladas no valor de 4 654 
milhares de cruzeiros) , Ieite de vaca (2 400 000 
litros e 6 720 milhares de cruzeiros) e ovos de 
galinha (600 mil duzias e 6 milh6es de cru
zeiros) . 
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Prestar;ao de servir;os 

A PRESTAQAO de servic<os ocupa lugar de r e
levo na vida economica do Municipio . 0 

censo dos Servi<;os ( 1.0 -I-1950) revelou os se
guin tes resultados: 

GRUPOS DE SERVICOS 
Estabele- Capital Pessoal 
cimentos (C~~i~ag3o) ocupado 

------------1---------
Scrvkos de confeccao, consc.rvacao e 

r~parac:'io 
Scrvi('OS de alojamento c de alimentacao 
Services de hil,!ienc IX''iSOO.l . 
Scn'i~os de diversio e radiodi£usao .. 

223 
126 
79 

' 

i 35i 
6 67i 

615 
i65 

6.16 
203 
Ill 
39 

A receita e a despesa anuais desses esta
belecimentos figuram na tabela a seguir apre
sentada: 

Salarios "I I venc:l- Outras Retol ta mentos despesas 
GRUPOS DE SERVICOS pagos 

Cr$ 1 000 

Scrvi~ de confl'c~lo, conserva.cio e 
2 2~8 rcparat;>:'io (I) 5 fi2 14 037 

Serv icos d,. alojam('nto e dr -~li~~~-t~~o 381 I fl43 10 427 
Scrvicos de hi[ticnc pcssonl ~~~ 5S3 I 540 
Servicos de diventao ,. ro.diOCifu&io . 6R4 I 694 

(1) Consumo tlo m.att.:rias-prlmns , combustiVt'LS, lubrificantcs e 
energia rlHrica . 

Predominam economicamente, como se ve, 
os estabelecimentos de confecctiio, conservactiio 
e reparactiio, cuj a receita - 14 037 milhares 
de cruzeiros - representa 50,7 % do valor da 
receita de todos os estabelecimentos dedica
dos a "prestactiio de servictos". 

COMERCIO LOCAL 

0 s RESULTADOS do Censo Comercial realiza
do em 1950 apresentam os seguintes da

dos para Piracicaba: 

ESPECIFICACAO 

NUmcro de rstnbrl"cim('nios 
Pcsso=ll . 

Administrncuo . ... 
Emprcgados . . . . . . 

Memhros dn familia . 
Valor das vcudn, (C-;g· l 000). 
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ComCrrio 
atacadista 

44 
113 
64 

109 
5 

96 ~86 

ComCrcto 
varejista 

570 
I 096 

606 
490 
147 

172 064 



E: interessante ressaltar a participa<;ao 
elevada dos membros da familia no total de 
empregados do ramo varejista : exatamente 
30 % . 

Em 1954, o giro comercial no Municipio, 
calculado com base na arrecadac;ao do impas
to de vendas mercantis, atingiu 1 904 milhoes 
de cruzeiros. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNICIPIO de Piracicaba e servido pela 
Companhia Paulista de Estradas de Fer

ro e pela Estrada de Ferro Sorocabana . 
Comunica-se com os Municipios vizinhos, a 
Capital Estadual e a Capital Federal pelos se
guintes meios de transporte (dados forneci
dos pelo c"onselho Nacional de Estatistica e 
Inspetoria Regional de Estatistica Municipal) : 

Anhembi- Rodoviario: 64 km . 
Caldas de Sao Pedro- Rodoviario : 34 km. 
Charqueada - 1) Rodoviario: 28 km; 2) 

Ferroviario: 33 km (EFS). 
Conchas - Rodoviario: 58 km. 
Itirapina - 1) Rodoviario: 82 km; 2) 

Ferroviario: 141 km (CPEF) . 

Laranjal Paulista - Rodoviario : 52 km. 
Limeira- 1) Rodoviario : 34 km; 2) Fer

roviario: 72 km (CPEF). 
Rio Claro - 1) Rodoviario: 35 km ; 2) 

Ferroviario : 100 km (CPEF). 
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Rio das Pedras - 1) Rodoviario: 16 km; 
2) Ferroviario: 16 km (EFS). 

Santa Bci.TbaTa d'Oeste - 1) Rodovia
rio: 28 km; 2) Ferroviario: 32 km (CPEF) . 

Santa GeTtntdes - Rodoviario: 48 km. 
Sao PedTo - 1) Rodoviario: 41 km; 2) 

Ferroviario: 59 km (EFS). 
Tiete - Rodoviario: 48 km. 
Capital Estadual- 1) Rodoviario: 192 km; 

2) Ferroviario: 185 km (CPEF em trafego mu
tua com a EFSJ ) . 

Capital Federal - Via Sao Paulo, ja des
crita; dai ao DF: 1) Rodoviario: 518 km; 2) 
Ferroviario : 499 km (EFCB); 3) Aereo: 373 
km; 4) Misto : a) rodoviario (82 km) au fer
roviario (79 km) (EFCB) ate Campinas; b) 
Aereo: 380 km . 

Conven96es: C .P.E.F.: Companhia Paulista de 
Est radas de Ferro. E.F.S.J.: Estrada de Ferro San
tos - Jundiai. - E.F.S.: Estrada de Ferro Soroca
bana. - E.F.C.B.: Estrada de Ferro Central do 
Brasil. 

CONSTRU<;AO CIVIL 

N o DECENIO 1945/ 54, a construt;iio civil no 
Municipio segue ritmo acelerado, ate 

1952, diminuindo urn pouco nos dais ultimos 
anos. 

0 mesmo sucede com o numero de "habi
te-se" expedidos (dados fornecidos pela Inspe
toria Regional de Estatistica) : 

NU M ERO 

ANOS Construc5es Ucen~as 

civis ''Habite-se'' per a 
licentiadas expedidos reformas ou 

au men to 

1945 105 277 172 
1946 ... 2 19 230 ll 
1947 351 597 246 
1948 .. 517 791 274 
1949 .. 778 1 070 292 
1950 . 868 I 090 222 
1951. . ........... ........ 920 1 113 193 
1952 .. ...................... I 309 I 581 272 
1953 .. ................. 912 1 193 281 
1954 ...................... 9b~ I 237 285 

Convem esclarecer que, de 1949 em dian
te, os dados de construt;oes civis incluem bar
racoes, ranchos e garagens, e que os dados 
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constantes da ultima coluna da tabela sao as 
diferenc;:as entre os correspondentes dados das 
duas primeiras colunas . 

I STRU<;AO PUBLICA 

0 s RESULTADos do Recenseamento de 1950 
revelam a situac;:ao de Piracicaba quanto 

ao nivel de instruc;:ao geral (pessoas presentes 
de 10 anos e mais) . 

Comparem-se os indices piracicabanos 
com os referentes ao Estado de Sao Paulo e 
ao Brasil: 

PESSOAS PRESENTES 
DE TO ANOS E MAIS 

ESPECIFICACAO 

Brasil 

Ntimeros ahsolutos 

Sabem l<r e em ev<r ......... ,17 675 504 1 
Nao flnbcm l«:_r e escrcver.. ..... 18 812 41 ~ 
Sem derlar.1cao . . . . . . . . . . 70 061 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 557 990 

% s~brc o lotal 

Sabem lcr e es<'rcvcr ........ . . 
Ntio Mbem lcr e escrevf'r 
Sem declara('ilO .... 

4 ,3 1 5 1,5 
0,2 

Estado I 
de 

S3o Paulo 

.J 373 7621 
2 301 R ~4 

15 468 

6 691 114 

65,4 
34,4 

0,2 

Piraticaba 

49 276 
l1 975 

24 

64 275 

76,7 
23,1 
o.o 

Como se ve, 77% das pessoas presentes 
de 10 anos e mais eram alfabetizadas . A per
centagem correspondente para o Estado de 
Sao Paulo a tinge 65 %. 

Os resultados do Censo mostram ainda 
que se 77 % das pessoas de 10 anos e mais eram 
alfabetizadas, 90 % o eram na classe de 10 a 
19 anos e 84% na classe de 20 a 29 anos . 
Vale dizer, que num grupo jovem a taxa de 
alfabetizac;:ao e bern maior que num grupo 
mais idoso . Apreciemos os dados registrados 
na tabela a seguir apresentada: 

GRUPOS DE IOADE 

De 10 a 19 anos . . ... 
De 20 a 29 anos . . . . 
De 30 a 39 anos . .... . 
De 40 a 4{} anos ........ . .. .. . 
De 50 a b9 anos .... . .. . ... .. . 
De 60 a nos e ma1s _ . ..... . ... . 
Em geraJ . ........ . ........ . 

% CAS QUE SA~EM LER 
E ESCREVER SOBRE 0 

TOTAL DO GRUPO 

Total 

90.4 

~:~ 
62 ,5 
5-3,9 
4 ,4 
76,7 

Homens 

91, 1 
87,6 
81,5 
73,0 
65, 1 
59,2 
81,8 

Mulheres 

S9,6 
S0,2 
69,4 
51,i 
42,0 
~7.7 
71 ,5 
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Ensino 

A TAB'£LA a segulr p ermite estabelecer con
frontes que situam a posi~tao de Pit·aci

caba no Estado de Sao Paulo, quanto ao grau 
de escolaridade: 

ESPECIFICAI;AO 

I 
Eslado I Municipio 

de de 
Silo Paulo Piraclcaba 

NUmeros absolu tos 

Pcssoos prl.'sentf'S de 7 a 14 anos, recenseada.s 
em 1.•-V Il-1950 . . . . . . • . . . 

Unidadt"s tscolares do E'n~ino prilruirio, funda-
menta l eomum (1950) (I) . 

Mat ricu la c-era) do cuc;ino prim·i. rio funda
mental eomum (1950) (I) ........ 

NUmeros rl'lath·os 

% da ru\triculo. Jie ral sO!Jre Pf'SSOO.'i de i a 14 nnoo 
P!'ssoas matriculadns por unidade escolar.... . . 

Pcssoas de 7 a 14 anos por unidade cscolar I 

(J) Dados su jeitos a rr·tificat"dO. 

I 662 905 16 168 

9 20q 82 

99~ 6., II 151 

I '0,59 1 197,17 
60,07 6R,99 

108,48 136,02 

Os confrontos estabelecidos (fontes -
Servi~to Nacional de Recenseamento e Servi~to 
de Estatistica da Educa~tao e Cultura) preci
sam ser analisados com as necessarias ressal
vas, a come~tar pela idade escolar arbitraria
mente limitada na faixa 7 a 14 anos . 

Se todas as p essoas de 7 a 14 anos fre
qtientassem a escola, a cada unidade escolar 
corresponderiam 197 alunos em Piracicaba e 
181 em todo o Estado. Na realidade, o numero 
de pessoas matriculadas, por unidade escolar, 
no Municipio de Piracicaba e de 136 (ao Es
tado corresponde urn coeficiente de 108 pes
soas por unidade escolar) . 

A quota de pessoas em idade escolar ma
triculadas atinge 69 % em Piracicaba contra 
'60 % no Estado de Sao Paulo (% da matricula 
geral sobre pessoas de 7 a 14 anos) . 

Piracicaba e, por excelencia, urn centro 
educacional. :E a cidade que, depois da Capi
tal, maior numero de profess6res deu ao Es
tado . Ja no fim do seculo passado contava o 
Municipio com o Colegio Piracicabano, funda
do por Miss Martha Watts, o Colegio N . S . da 
Assun~tao, fundado em 1893, pelas re!igiosas 
de Sao Jose, e a Escola Complementar, hoje 
Instituto de Educa<;ao Sud Mennucci. 

Quanto ao ensino primario, encontram-se 
18 grupos escolares na zona rural, 9 na ci-
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dade, alern de inurneras escolas isoladas, esta
duais e rnunicipais. Possui Piracicaba, ainda, 
4 ginasios, 3 cursos colegiais, 3 escolas nor
rnais, 1 escola de cornercio, a escola do SENAI, 
a Escola Livre de Musica, o Serninario Dioce
sano e a Escola Superior de Agricultura "Luis 
de Queiroz", que contribuern para o seu ele
vado indice cultural. 

Os dados a seguir, apurados pelo Servigo 
de Estatistica da Educagao e Cultura, resu
rnern o rnovirnento escolar do Municipio na 
parte referente aos ensinos prirnario, secun
dario e normal: 

ENSINO PRIMARIO - 1954 

Alunos 

MANTENEDORA Profe~res 
motriculados 

ENTIDADE no iniclo 
do ano 

Estado ..... .. ... 301 10 174 

Municipio 203 

Particular .. 15 372 

TOTAL . .............. 323 10 749 

ENSINO SECUNDARIO E NORMAL - 1955 

ALUNOS Con· 
NUmero MATRICULADOS clus6es 

CURSOS Unidades de de 
escolares profes· cur so 

s6res Total Homens Mulheres em 
1954 

----------
Ginn"-ial ······· 4 64 2 OSI 943 I 13b 239 
C'ofc.~ia l ..... 3 ;~ 294 245 49 49 
Norm!\ I ..... 3 554 Ill 443 277 

Urn centro de irradiagao cultural e a Es
cula Superior de Agricultura Luis de Queiroz, 
que integra, desde 1934, a Universidade de Sao 
Paulo . Seu fundador, Luis Vicente de Sousa 
Queiroz, exerceu naquela area urn papel de 
pioneiro . Tendo feito cursos de agricultura na 
Europa, adquiriu a Fazenda Sao Joao da Mon
tanha para all instalar urna escola agricola. 
Antes, porern, valendo-se do potencial ele
trico do Saito, instalou urna fabrica de te
cidos, irnportando rnaquinas e ate operarios 
especializados; organizou urn Jardirn de Acli
rnatagao de Plantas Ex6ticas ; montou urna 
usina eletrica e, ainda, a prirneira serraria a 
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vapor de que se teve noticia na reg1ao . Oito 
anos antes de morrer, em 1892, doou ao Es
tado aquela fazenda, com a condi~ao de ali 
instalar-se a projetada Escola, inaugurada, 
afinal, com o primitivo nome de Escola Agri
cola Pr:Uica, a 3 de junho de 1901. Hoje, a 
Escola mantem, alem do curso superior de 
agricultura, ministrado em quatro anos atra
ves de 20 cadeiras, e destinado a forma<;iio de 
engenheiros-agr6nomos, sete Sec goes Tecnicas: 
Fazenda Modelo, P6sto Zootecnico, Quimica 
Agricola, Quimica Tecnol6gica, Horticultura, 
Avicultura, Genetica. Anexo a cadeira de Tec
nologia Agricola funciona o Institute Zimo
tecnico. Proporciona a Escola, nos periodos de 
ferias, cursos rapidos e praticos, destinados a 
agricultores . Ate 1954, a Escola diplomou 1 563 
agr6nomos, dos quais 74 formaram a turma 
de 1954. Pela sua contribui~ao cientifica, ja 
alcan~ou rename internacional. 

FI A l;AS PUBLICAS 

P ARA o periodo 1950/ 54 sao os seguintes os 
dados disponiveis s6bre a receita arreca

dada no Municipio de Piracicaba (lnspetoria 
Regional de Estatistica Municipal) : 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

ANOS Operac()es 
Oreamentiria 

Total de 
Geral credito Total Ordin5.ria Extraordi· 

nirla 
------------

1950 .. 15 348 3200 12 '!~ 10 712 I 436 
1951 .. 21 297 3 195 1 102 J7 330 772 
1952 . . .. 40 047 19 073 20 974 20 204 770 
1953 .. . 28 790 6 112 22 678 21 949 729 
1954 .. ... 31 920 2 500 29 430 26 323 3 107 

A tabela a seguir permite verificar a des
pesa realizada no periodo 1950/ 54 (Inspetoria 
Regional de EstatisticaJ : 

DESPESA REALIZADA (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Oreamentiria Cr8dltos Total 

(1) especiais 

1950 .... .. .. ... 15 709 12 291 3 418 
1951. . .. .. . . 22 229 I 071 4 15R 
1952 ..... . 40 149 21 757 I 393 
1953 ... 32 666 26 001 6665 
1954 .... 34 060 33 440 620 

(l) lnclusive rrl!rlitos suplemcntarcs. 
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A arrecadagao da receita federal, esta
dual e municipal apresentou os seguintes da
dos para o periodo 1951/ 54, segundo a Dire
toria das Rendas Internas, a Inspetoria Re
gional de Estatistica Municipal e o Conselho 
Tecnico de Economia e Finangas : 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000} 
ANOS 

1951 •..•••.•• • .••• • •• 
1952 ......•.••. 
1953 .• •• • • • • • •• • 
1954 .•..•• 

Feder~\ I 

42 316 
58 232 
66 155 
68 755 

(I ) Exclusive ' Oi>Cr.ttOes de crOOi to". 

Esladual 

40 922 
50 257 
5 291 

DIVERSOS ASPECTOS DA 

VIDA MU ICIPAL 

Municipal ( I} 

18 102 
20 974 
22 67 
29 430 

P IRACICABA, tendo suas bases de progresso 
urbano na primeira metade do seculo 

passado, guarda ainda em diversos bairros tra
gos da arquitetura tradicional, ao !ado, as ve
zes, de construg6es modernas . 

A maior parte das ruas da area urbana 
e pavimentada a paralelepipedos ou asfalto, 
muitas delas arborizadas . 

A cidade e servida por agua encanada, 
quimicamente tratada, luz eletrica, rede de es
gotos e servigo telef6nico. Linhas regulares de 
6nibus e de bondes ligam o centro aos prin
cipais bairros urbanos: Cidade Jardim, Vila 
Resende, Escola Agricola, Paulista, Vila Pro
gresso, Bairro Alto, Av. Independencia, Pau
liceia . Duas estradas de ferro - a Sorocaba
na e a Paulista - e imi.meras linhas regula
res de 6nibus ligam Piracicaba a t6das as ci
dades vizinhas e a muitos centros mais dis
tantes, ate a Capital do Estado . Amplo cam
po de avia<;ao, atualmente servindo apenas ao 
Aero-Clube local, localiza-se bern proximo da 
cidade. 

Sede de bispado, conta Piracicaba com be
las igrejas, alem da Catedral ainda nao con
cluida, que se ergue no mesmo local que era 
ocupado pela Matriz de Santo Antonio. 

A cidade e tambem sede de Delegacia Re
gional do Ensino e Delegacia Regional de Po
licia . 

Ha em circulagao dois jornais diarios -
o "Jornal de Piracicaba" e o "Diario de Pira
cicaba" -, afora revistas e jornais escolares e 
especializados . Conta a cidade com uma esta-
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~ao emissora, a P.R.D.-6. Ja existem inu
meros aparelhos de televisao, dada a boa re
ceptividade das esta~6es transmissoras de Sao 
Paulo. 

Entre as institui~6es de assistencia social 
encontram-se a Santa Casa de Misericordia 
fundada ha mais de urn seculo, a Maternida~ 
de Amalia Dedini, de instala<;ao recente, uma 
das mais bern aparelhadas do Estado; o Cen
tro de Saude, o Dispensario de Tuberculose, o 
Servi~o de Profilaxia da Malaria, o Servi<;o de 
Profilaxia da Lepra, o Servi~o Medico Rural 
da Prefeitura, e o Posta de Puericultura, ins
titui<;6es de carater oficial; acrescentem-se 
ainda, de iniciativa privada, o Lar Francisca
no de Menores, sob a dire~ao de religiosos 
franciscanos, o Abrigo Sao Vicente de Paulo, 
o Dispensario dos Pobres, a cargo das Irmas 
Missionarias de Jesus Crucificado, a Associa
~ao Santa Rita de Cassia, o Lar da Velhice, a 
Escola de Maes Alvaro Guiao, a creche Anita 
Costa e o Lar Escola Cora~ao de Maria, ha 60 
anos sob a orienta~ao das religiosas de Sao 
Francisco de Assis. 

Possui varias bibliotecas, das quais 2 com 
numero de volumes superior a 10 000 e 4 com 
5 000 volumes. Existem 5 cinemas e 7 hoteis 
na sede municipal. 

Um dos pontos de atra~ao da cidade e o 
Saito do Rio Piracicaba, ou melhor, o Miran
te de sua margem direita, de onde se descor
tina belo panorama, que vai da ponte sobre 
o rio ate a volta da rua do Porto, numa ex
tensao de cerca de tres quilometros, e de onde 
se avista todo o casario que ocupa a rampa 
forte que so be do rio ao centro da cidade. 

Arte e folclore 

0 BSERVA-sE acentuado interesse pelas coisas 
de arte. Por volta do aniversario da ci

dade, em agosto, abre-se o salao de pintura, 
com dezenas de telas de inspira~ao piracica
bana. Os seus orfe6es sao conhecidos ha mais 
de trinta anos . Fund ado na Escola Normal, o 
primeiro conjunto coral se transformou no 
Orfeao Piracicabano, do qual se originou em 
1925 a Sociedade de Cultura Artistica, que de
senvolve intensa atividade. 

0 "Centro de Folclore de Plracicaba" e 
uma organizac;ao que pesquisa e divulga os 
aspectos mais vivos do folclore piracicabano. 
E interessante o "cururu", com suas violas e 
repentistas, seus desafios e dan~as, seus versos 
e seus torcedores. 
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Piracicaba faz realizar todos os anos a 
festa do Divino. E uma comemoracao tradi
cional que vern dos tempos da fundagao da 
cidade, como sobrevivencia de feitos ligados a 
conquista de Iguatemi. Ha urn encontro fes
tivo de canoas, com os pirangueiros de unifor
me branco, banda de musica, bengao da ban
deira pelo sacerdote, foguetes e rojoes. Uma 
viva manifesta~ao de culto ao pass ado . 

E STA fJubli carii.o faz parte da sr'ne de 
monografias municipais orgrmizada jJela 

Di1·etMia de Documentar,:iio e Divulgarlio do 
Conselho Na.cional de Estatistira. A nota 
introdutl)·ria, sabre aspectos cla evolurlio his
t6?-ica do Municipio, conesponde a uma 
teutativa no senticlo de sinletizar, com ode
quae/a sistematizar.ao, elementos esjwrsos em. 
diferentes documentos. Ocorrem, em alguns 
casas, divergh1cias de opiniiio, comuns em 
assttnlos dessa natureza, nlio sendo rm·os os 
equivocos e enos nas prr5prias fontes de jJes
quisa. Por isso, o CNE acol11eria com o maior 
interesse qualquer colaborat;lio, esjJecia/rnenle 
de histo?·iadores e ge6grafos, a Jim de que ::e 
possa divulgar de futuro, sem uceio de 
contmversias, o escOTf"O hist6rico e geogrrJ{ico 
dos municipios brasileiros. 



IBGF. - CONSELHO NACIONA£. D~ ESTA'ffSTICA 

Presidente: Elmano Cardim 

Sec:retario-Geral Waldemar Lopes 

COLE(::AO DE MONOGRAFIAS 

- ILHEUS. 2 - lTABUNA. 3 - TERRITORIO DO 
GuAPon-E. 4 - TERRn6n1o oo R10 BRANco. 5 
PELOTAS. 6 - CAMPOS. 7 - SonocABA. 8 -NovA 
lcuAryu . 9 - CAMPINAS. 10 - CAMPINA GRANDE. 
11-MAniuA. 12-Rmmai\o Paiho. 13-BoTUCATU. 
14 - CACHOEIRO DE lTAPEMIRIM. 15 - ARACAJU. 
I 6 - BENTO GoN<;:ALvEs. 17 - Si\o GoN<;:AI.O. 
18 - ALAGOINHAS. 19 - MACEIO. 20- PARANAGUA. 
21 - ]AGUARAO. 22 - BAJE. 23 - DIAMANTINA. 
24 - VnoRlA DA CoNQUISTA. 25 - lTAPORANGA. 
26 - hAJAf. 27 - CA<;:APAVA. 28 - PETROPOLIS. 
29- NovA Fatnuaco. 30- Pi\o DE Ar;;ucAR. 31 - LA
JES. 32-PARNAfBA. 33 - PA SOFUNDO. 34 - MURIAE. 
35 - TERRITORIO llO AMAPA. 36 - PJRAC!CABA. 37 
- ]EQUIE. 38 - PonTALEGRE. 39 - MARACAN\. 

Acabou-se de imprimir, no Semir;o Grdfico do 
!B GE, aos cinco dias do mr;s de setembro 
de mil novecentos e rinqiienta e cinto. 




