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PIRACICABA 
-SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area:1.421 km2 (1967); al
titude: 540 m ; temperatura media, em oc: dcts 
maximas, 29; das minimas, 15; precipitac;iio plu
v iOmetrica anual : 1.175,3 mm (1966). 

POPULA()li.O - 116.190 .habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); densi
dade demogrd!ica: 81 habitantes por quil6metro 
quadrado. Estimativa de 1.o de janeiro de 1967: 
131. 542 habitantes. 

A.TIVIDADES PRINCIPAlS - Industria rprodutos 
alimentares, mecanica e rnetalurgica ! e agr icul
tura (cana-de-aqucar) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 19 agencias ; 
agencias da Caixa Econ6mica Federal e da Es
tadual. 

VEiCULOS REGISTRADOS rna Prefeitura Munici
pal) - 4 . 454 autom6veis e jipes, 2. 452 cami
nh6es, 601 camionetas, 112 6nibus e 1.667 outros 
veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 23.000 ligar;;6es eletricas, 
6.863 aparelhos telef6nicos; 7 hoteis, 17 pens6es, 
25 restaurantes. 

ASSISTtNCIA MEDICA - 4 hospitais com 524 leitos; 
72 medicos, 129 dentistas, 78 enfermeiros, 36 tar
maceuticos, no exercicio da projissiio; 39 tar 
macias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 140 estabelecimentos es
colares de ensino primtirio, 11 de ensino media e 
5 do superior ; 8 tipogratias, 11 livrarias, 21 bi
bliotecas, 4 jornais e 1 revista, 3 museus, 3 esta
q6es de radiodifusiio ; 5 cinemas. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
-cruzeiros novas) - receita prevista: 5,9; renda 
tributaria: 2,4; despesa tixada: 6,4. 

REPRESENTA()AO POLiTICA - 21 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita de Lima Medeiros e desenho 
de capa de Jorge Coelho Alves de Mattos, ambos da 
Diretoria de Documentagao e Divulgac;ao do CNE. 



ASPECTOS HISTORJCOS 

For no ciclo das Entradas e Bandeiras que a regrao 
do Rio Piracicaba comegou a ser percorrida e de
vassada . 

A primeira noticia que se tern a respeito, contu
do, e a da tentativa de penetragao que se verificou 
em 1693, com o pedido de uma sesmaria feito por 
Pedro de Morais Cavalcanti. Dessa tentativa, po
rem, nao resultou povoamento . 

Ap6s a descoberta das minas de ouro de Cuiaba, 
em 1718, tratou-se de abrir uma estrada, de sao 
Paulo aquelas paragens, a fim de facilitar o trans
porte de gada e tropas e para evitar os perigos da 
navegagao pelos rios Tiete, 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, da
tando de en tao o povoamento. 

Antes disso, porem, ja o Salta de Piracicaba ha
via sido ligado a Itu. Em 1723, por ter aberto urn 
"picadao" de Itu ao Salta do Rio Piracicaba, obte
ve Felipe Cardoso uma sesmaria das terras que cir
cundavam o porto do rio, situado nas proximidades 
do Salta, cerca de urn quil6metro rio-abaixo. Dai em 
diante, comegaram a se congregar em torno do Sal
to de Piracicaba muitos sertanejos, posseiros e pos
suidores de cartas de sesmaria. 

A estrada de Cuiaba, contudo, nao deu os resul
tados esperados, tendo sido, pela Carta Regia de 1730, 
votada ao abandono. 

EM 1766, o Capitao-General D . Luis Antonio de Sou
za Botelho Mourao, Morgado de Mateus, encarregou 
Antonio Correa Barbosa de fundar uma povoagao na 
foz do rio Piracicaba, no Tiete, a fim de facilitar o 
transporte de viveres e munig6es para as tropas da 
vila militar de Iguatemi, recem-instalada nas fron
teiras do Paraguai e encarregada do policiamento e 
defesa das zonas divis6rias do pais . Mas a povoa
gao se formou nas imediag6es do Salta do Rio Pira
cicaba, a margem direita, 90 quilometros distante 
da foz, por ser lugar mais apropriado, on de j a se ha
viam fixado muitos sertanejos . E a fundagao ofi
cial se deu a 1.0 de agosto de 1767. Ravia ordem ex
pressa para que o Povoador tratasse os moradores 
- "gente afamilhada, com toda a brandura e sem 
vexagao" . :E que, alem dos aventureiros ali refugia
dos, havia outras pessoas que, tendo caido no desa-
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Trecho da Cidade Jardim 

grado de Capitaes-Mores, estabeleceram na regiao 
suas culturas, cujos produtos encontravam saida 
franca para Igua temi 0 

Antes de findar o ano de 1770, ja estava aberta 
a estrada ate o Salta do Avanhandava, tendo sido 
os trabalhos dirigidos por Antonio Correa Barbosa, 
que encontrara o trac:;ado da antiga estradao Teve 
a ajuda de Luis Vaz de Toledo Piza, que mais tarde 
foi companheiro de Tiradentes e degredado para as 
costas da Africa 0 

Em 11 de dezembro de 1771, Correa Barbosa 
o Povoador- era nomeado Capitao, enquanto o Sar
gento-Mor Toledo Piza ia para o comando da ColO
nia de Iguatemi. 

A 21 de junho de 1774, com a posse de seu pri
meiro paroco - padre Joao Manuel da Silva - a 
povoac:;ao foi elevada a categoria de Freguesia 0 

Um levantamento realizado pouco depois acusou 
para Piracicaba 45 fogos e 231 moradores o Destes, 
63 eram crianc:;as de menos de 7 anos, 38 j ovens de 
7 a 15 anos e 130 tinham mais de 15 anos 0 

Em 1775, Martim Lopes Lobo Saldanha, no go
verna de Sao Paulo, relegou ao abandono a Colonia 
de Iguatemi, fato que prejudicou a lavoura de Pira
cicaba, j a constituida em verdadeiro celeiro do po
voadoo 

Desejosos de transferir a povoac:;ao para a mar
gem esquerda do rio, onde o terreno se mostrava 
mais favoravel, por ser "alto, plano e nao distante 
das aguas", os moradores dirigiram representac:;ao 
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nesse sentido ao Capitao-General, em 6 de junho de 
1784, e obtiveram a aquiescencia do Governador. 

No dia 31 de julho, realizou-se a mudanga tendo 
sido demarcado "urn pateo com quarenta e seis bra
gas em quadra, seguindo de norte a sul e de leste a 
oeste, para edificar-se a igreja matriz em qualquer 
parte dele". E, a 23 de maio, tomou conta da Igreja 
o novo paroco, Frei Tome de Jesus, religioso francis
cano. 

Pouco depois, alcangava grande incremento a 
Freguesia de Araritaguaba, porto do Tiete, em vir
tude, principalmente, das suas uberrimas terras ro
xas, que estavam produzindo "cana" em melhores 
condig6es do que as brancas terras de Itu. Em 1797, 
foi a Freguesia de Araritaguaba elevada a Vila, com 
o nome de Porto Feliz. Na demarcagao das divisas 
entre as terras pertencentes as Vilas de Itu e de 
Porto Feliz, a linha divis6ria passava pelo Salto do 
Rio Piracicaba, de maneira que a Freguesia de Pira
cicaba ficava dividida em duas partes - uma per
tencente a Itu e a outra a Porto Feliz. 0 fato 
acarretou conflitos de jurisr:ligao, ate que foi estabe
lecido acordo, pelo qual se conferia ao Capitao-Mor 
de Porto Feliz a ordenanga da Freguesia. Foi eleito 
para esse cargo, nessa epoca, Francisco Correa de 
Moraes Leite e nomeado Capitao-Comandante de 
Piracicaba, em 1803, Francisco Franco da Rocha, que 
"soube haver-se em tudo como urn paulista as direi
tas". Em 1811, foi Franco da Rocha substituido por 
Domingos Soares de Barros. 

A partir de 1816, os moradores da Freguesia pas
saram a reclamar a elevagao desta a categoria de 
Vila. Alegavam que, "tendo a felicidade de ocupa
rem o ten·eno mais fertil conhecido", de ja existi
rem "levantados 18 engenhos de cana-de-agucar e 
mais 12 em disposigao de se levantarem", bern como 
"22 fazendas de criar", mereciam Disciplina e Jus
tiga, que nao existiriam enquanto nao fosse a Fre
guesia eriglda em Vila, o que s6 veio a ocorrer a 31 
de outubro de 1821. 

Pavilhao de Engenharia da Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz 



Em fevereiro de 1887, foi iniciado o trafego no 
ramal da Estrada de Ferro que ligou Piracicaba a 
Itu, para constru~ao do qual o Municipio concorreu 
com 600 contos de reis 0 

A estrada de ferro, a navega~ao fluvial a vapor, 
a visao de alguns de seus moradores, as escolas cria
das, o trato da terra, os engenhos, a policultura 
agricola, a introdu~ao do trabalho livre e, como con
sequencia, a forma~ao de pequenas propriedades, tu
do isso influiu sobremodo para que Piracicaba, ao 
inaugurar-se o seculo XX, pudesse iniciar um perio
do de grande progresso 0 

Em 17 de junho de 1962, foi promulgada a Lei 
Municipal no0 301, instituindo o "Dia de Piracicaba" 
e o "Brazao de Armas" da Cidade 0 Por ela, foi de
clarado "Dia de Piracicaba" o dia 1.0 de ag6sto, data 
da funda~ao da Cidade pelo Povoador Antonio Cor
rea Barbosa, em 1767 0 Determina que a data da 
funda~ao da Cidade sej a todos os anos condigna
mente comemorada, devendo as festividades reves
tir-se de cunho eminentemente patri6ticoo 

Como simbolo das tradi~6es municipals, foi ins
tituido, pela mesma lei, o "Brazao de Armas", cujo 
uso, em timbre, seria obrigat6rio em t6das as re
partic;6es m unicipais 0 

Toponimo 

A DENOMINA<;.Ao de Vila Nova da Constituic;ao foi da
da "para perpetuar a memoria da Constituigao Por
tuguesa", promulgada no mesmo ano em que a Fre
guesia foi erigida em Vila 0 

Grande era, entao, a area do Municipio, que se 
estendia pelos campos de Araraquara afora; a ju
risdic;ao da Vila abrangia terras que iam ate onde 
se localizam hoje Pirassununga, Jaboticabal e Bauruo 

Quando da elevac;ao da Vila a categoria de Ci
dade, conservava, ainda, o nome de Constituic;aoo 
Vinte e um anos depois, passou a chamar-se Pira
cicaba, "nome antigo, popular e acertado", como 
dizia a petic;ao que a Camara Municipal enviou, por 
indicac;ao do vereador Prudente de Moraes, que vi
ria a ser o primeiro Presidente Civil da Republica 0 

Cabe aqui referir que fil6logos e historiadores 
discutem a etimologia do top6nimo "Piracicaba", que 
do Rio e, em particular, do Salto, passou, por exten
sao semantica, a denominar a Cidade 0 Os elementos 
de composic;ao da palavra, de origem tupi-guarani, 
se referem a aspectos do Salto, a sua conformac;ao 
ou efeito s6bre a fauna piscea, abundante e varia-
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da no rio. Para mui
tos, pelos elementos de 
que se comp6e, a pala
vra tern o significado 
de "lugar onde se jun
ta o peixe" ou "lugar 
em que o peixe para" . 

Fornzafao 
Administrativct 
e J udiciaria 

0 DISTRITO foi criado 
em 21 de junho de 
1774, segundo uns, ou 
1810, segundo outros. 

A Portaria de 31 de 
outubro de 1821 criou 
o Municipio de Cons
tituigao ou Vila Nova 
da Constituigao, com 

Edificio Rita Holand 

sede na povoagao de Piracicaba e territ6rio des
membrado da antiga Vila de Porto Feliz. 0 ato de 
instituigao verificou-se a 10 de ag6sto do ano se
guinte . Tres dias depois, reuniram-se, pela primeira 
vez, os vereadores eleitos que, em companhia de 
Joao de Medeiros Gomes, Ouvidor de Itu , demarca
ram o Rocio da Vila. 

Em 1832, Piracicaba perdeu uma grande area, 
com a criagao da Vila de Araraquara, em 10 de ju
lho. 0 segundo desmembramento se deu em 1842, 
quando foi criada, pela Lei n .o 25, de 8 de margo, 
a Vila de Limeira. 

Pela Lei provincial n.0 21, de 24 de abril de 1856, 
a Vila foi elevada a categoria de Cidade e pela de 
igual numero mas de 19 de abril de 1877, da Assem
bleia Provincial, passou a ter a denominagao de Pi
racicaba, extensiva ao Municipio. 

Na divisao administrativa referente ao ano de 
1911, aparece com 2 distritos: Piracicaba (sede) e 
Charqueada. 

De 1933 a 1937, figura com os distritos de Pira
cicaba (sede) , Ibitiruna, Vila Resende, Charqueada, 
Joao Alfredo e Tupi (os dois ultimos criados em 
1936) . 

Pelo Decreto-lei estadual n .0 9.073 , de 31 de mar
go de 1938, o distrito de Vila Resende passou a ser 
zona do distrito-sede, juntamente com a de Pira
cicaba e, pelo Decreto n.0 9. 775, de 31 de margo de 
1938, adquiriu o distrito de Saltinho, desmembrado 
do Municipio de Rio das Pedras. 

Por f6rga do Deere to-lei estadual n.o 14.334, de 
30 de novembro de 1944, o distrito-sede teve as duas 
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zonas de que se compunha elevadas a subdistritos, 
ganhando, tambem, o subdistrito de Cidade Alta. 0 
distrito de Joao Alfredo passou a denominar-se Ar
temis . 

:Esse quadro administrat:ivo se conservou ate 30 
de dezembro de 1953, quando Piracicaba sofreu novo 
desmembramento, par f6rga da Lei n.o 2 . 456, per
dendo o distrito de Charqueada, que se constituiu em 
Municipio. 

Comp6e-se atualmente de 7 distritos: Piracica
ba (sede) , com 3 subdistritos; Artemis, Ibitiruna, 
Saltinho, Tupi, Guamium e Santa Terezinha de Pi
racicaba. Os dais ultimos criados em 28 de fevereiro 
de 1964, pela Lei n.0 8. 092, com territ6rios desmem
brados dos subdistritos de Vila Resende e Piracicaba. 

A Comarca, com a denominagao de Constitui
c;ao, foi criada pela Lei n.o 16, de 30 de margo de 
1858, recebendo o nome de Piracicaba oela de nu-
mero 21, de 19 de abril de 1877 . -

ASPECTOS F1SICOS 

SrTUADo na zona fisiografica de igual top6nimo, Pi
racicaba tern seus 1. 421 quil6metros qua.drados li
mitados ao Norte pelos municipios de Sao Pedro, Ira
cemapolis, Rio Claro, Santa Gertrudes e Charquea
da; ao Sul, pelos de Rio das Pedras, Tiete, Laran
jal Paulista e Conchas; a Leste, pelos de Iracema
polis, Limeira e Santa Barbara do Oeste; e a Oeste, 
pelos de Anhembi, Sao Pedro e Santa Maria da 
Serra. 

A sede municioal. a 540 metros acima do nivel 
do mar, tern as seguintes coordenadas geograficas: 
22° 42' 30" de latitude S e 470 38' 00" de longitude 
W. Gr. Dista 141 quil6metros, em linha reta, da Ca
pital do Estado, rumo ONO. 

A rede hidrogratica do Municipio esta repre
sentada pelos rios: Piracicaba, Tiete e corumbatai 
e seus afluentes. No primeiro, se encontram os sal
tos de Piracicaba e da Escola de Agronomia 
- aquele com vazao de 82,28 m", par segundo. 

Sao afluentes principais do Piracicaba os ribei
r6es das Palmeiras, Cachoeira, Guamium, Ceveiro, 
Limoeiro, pela margem direita, e o Tijuco Preto, Dais 
C6rregos, Enxofre, Marins, Pau d'Alhinho, Congo
nhal, Pau d'Alho, Figueira, Paredao Vermelho, da 
Estiva, Claro e Pinga, pela esquerda. 0 Tiete recebe 
aguas do Pederneiras (onde se encontra o salta de 
mesmo nome) , da Gib6ia, das Anhumas, dos Patos· 
e dos Pintos . 
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Aspecto do Saito do Piracicaba 

Entre as corredeiras, figuram as do Enxofre, Al
godoal, Ondas, Guassu e Canal Torto. As lagoas mais 
importantes sao a Rica e a Capuava. As ilhas dos 
Am6res, das Flexas e da Sepultura comp6em, tam
bern, a paisagem fluvial. 

Piracicaba faz parte da Regiao Sedimentar Pa
leoz6ica, no trecho oaulista, com asoecto de uma 
area deprimida, com relevo suavemente ondulado, 
situada entre o planalto cristalino, a le;;:te, e as fren
tes de "cuestas" do planalto arenito-basaltico, a 
oeste, constituindo a chamada Depressao Perife
rica Paulista. 

Nas proximidades de Piracicaba,. a passagem dos 
folhetos e xistos permo-carboniferos para o arenito 
e assinalada nao s6 pela mudanga do relevo como 
tambem pelo uso da terra. Naqueles, a rede hidro
grafica modela urn relevo de lombadas suaves e va
les discretamente dissimetricos que, pela pobreza de 
seus solos, sao utilizados para instalagao de pastas, 
onde se desenvolve uma pecuaria extensiva. Nos so
los provenientes da decom:JOsigao do arenito, que, as 
vezes, sao enriquecidos pela presenga de "sills" de 
diabasico, a cultura canavieira e generalizada e 
ccupa uma area de relevo mais movimentado, que se 
caracteriza ~1ela alternfmcia de camadas resistentes 
e tenras e, onde a dissimetria e flagrante . 

A estrutura de suas rochas sao tilitos, varvitos, 
folhetos diversos e arenites (geralmente esverdea
dos) . 
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De modo geral, apresenta topografia de exten
s6es planas, compostas de ondulag6es ou de colinas 
tubulares e de largos vales fluvia;s 0 

As feig6es das grandes linhas do relevo da re
giao mostram o papel salien te da rede hidrografica 0 
Os rios de tragado subseqiiente, com suas quedas 
dagua, sao os principais responsaveis pela diregao do 
processo de desnudagao que removeu o material em 
t6rno das "cuestas" 0 

Foi importante o papel representado por esse 
relevo, facilitando o estabelecimento das comuni
cag6es terrestres no Estadoo 

0 clima observado na Deoressao Periferica e me
so-termico com estiagem no -inverno e verao quente 
(Cwa de Koppen) 0 

As temperaturas comegam a elevar-se com as 
primeiras chuvas, os maiores calores coincidem com 
as maiores quedas pluviometricas; as temperaturas 
caem mais rapidamente no outono do que se tinham 
levantado na primavera; as minimas correspondem 
a estiagem, sendo julho, com freqiiencia, o mes mais 
frio 

A temperatura media, em 1966, oscilou entre 
maxima de 29o°C e minima de 150°0 A precipitagao 
pluviometrica totalizou 10175,3 mm 0 A Escola Supe
rior Luiz de Queiroz possui urn p6sto meteorol6gicoo 

0 cerrado e a formagao vegetal a predominar 
na maior parte; freqiientemente, o espagamento en
tre as arvores e bern grande, nao se tocando as eo
pas das mesmas; bastante mais altas sao tambem, 
por vezes, as gramineas que formam a sinusia infe
rior dessa formagao 0 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO dados preliminares do Censo Demografico 
de 1960, o Municipio, com seus 116 0190 habitantes, 
era o mais populoso dos 17 que integravam a zona 
fisiogra.fica, absorvendo 45,3% dos habitanteso 

A zona urbana, com 82 0 303 habitantes, concen
trava 70,8% da populagao municipal. 

0 distrito-sede possuia 104 0 309 habitantes; se
guiam-se Saltinho com 4o273, Artemis com 20920, 
Ibitiruna com 20306 e Tupi com 203820 

A distribuigao das populag6es urbana e rural, 
atraves dos Censos de 1940, 1950 e 1960, e demons
trada nos graficos seguintes: 
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SITUA(:iiO DA POPULA«;iiO 

19 4 0 19 50 1960 

~URB A NA c==:J RURAL 

A Cidade teve crescimento de 76,2% no ultimo 
decenio intercensitario passando a 80.670 habi
tantes. No mesmo periodo, a Vila de Saltinho teve 
incremento de 71 ,5% passando a 777; a de Artemis 
de 49,3 % ficando com 490 e a de Tupi de 15,9 %, pas
sando a 305, ao passo que a de Ibitiruna nao revelou 
aumento, ficando com 61 habitantes. 

A densidade demografica era de cerca de 81 ha
bitantes, por qui16metro quadrado. 

0 progresso demografico do Municipio e de
monstrado pelo grafico seguinte, onde estao as 
populag6es relativas aos Censos de 1940, 1950 e 1960: 

POPULA<;:iiO 

120 000 ~1940 

90 000 

MUNIC(PI O SEDE MUNICIPAL 

Para 1.0 de julho de 1967, foi estimada a popu
lagao municipal em 131.542 habitantes. Para a Ci
dade, a estimativa dava 114.010, em novembro de 
1966. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

Ptodufao Extrativa Vegetal 

EM 1966, a extragao de lenha elevou-se a 120 mil 
metros cubicos, no valor de NCr$ 324,0 milhares, e 
a de madeira a 300 metros cubicos, estimados em 
NCr$ 9,0 milhares. 

Pesctt 

NAs ATIVIDADEs pesqueiras, estao cerca de 1.000 
pescadores. 

A produgao de pescado, em 1966, rendeu 
NCr$ 120,9 milhares e 353 toneladas. A principal es
pecie foi o corumbata, com 120 t e NCr$ 36,0 mi
lhares, seguida do mandi, com 40 t e NCr$ 20,0 mi
lhares, do pintado, com 30 t e NCr$ 18,0 milhares, 
do dourado, com 15 t e NCr$ 13,5 milhares, e do cas
cudo preto, com 50 t e NCr$ 12,5 milhares. Comple
taram a produgao o cascudo pintado, jau, traira e 
peixes miudos. 

Censo Agricola 

SEGUNDo sinopse preliminar do Censo Agricola de 
1960, existiam em Piracicaba 1.717 estabelecimen
tos, cobrindo uma area de 158.570 hectares, dos quais 
74.233 de lavouras. 

548 estabelecimentos mediam menos de 10 hec
tares; 921, de 10 a menos de 100; 219, de 100 a me
nos de 1.000; 23, de 1.000 a menos de 10.000; 2, de 
10. 000 e mais, e 4 nao declararam area. 

As atividades agropecuarias ocupavam 12.407 
pessoas. Foram registrados 376 tratores e 2.146 ara
dos . 

Dos 818 estabelecimentos em que havia criagao 
de bovinos, 733 tinham menos de 100 cabegas; 82 de 
100 a menos de 500 e 3 de 500 a mais. 

Aj;ricultura 

DAnos de 1965 revelam que, naquele ano, alcangou a 
produgao agricola o valor de NCr$ 22,7 milh6es. A 
maior contribuigao deveu-se a cana-de-agucar, com 
1 milhao e 800 mil toneladas, cobrindo area de 36 
mil hectares e representando 79,2% do valor total 
da produgao. Em seguida, a apreciavel distancia, 
colocaram-se: cafe, com 8. 609,0 toneladas, 10. 903 ha, 
e 8,1% do valor, e arroz, com 6 mil toneladas, 
2.500 ha e 3,5% do valor da produgao. 
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Os 9,2 % restantes do valor foram cobertos pelo 
milho, algodao, batata-inglesa, fumo, feijao, sisal , 
cebola, mandioca, tomate, alho e frutas . 

Prestam assist€mcia tecnica aos lavradores de 
Piracicaba cerca de 200 agr6nomos. 

A cana-de-a<;ucar vem sendo a principal cul
tura, base de sua industria ac;ucareira . 

Peruaria 

A POPULAglio pecuana, em 1964, se compunha de 
75.430 cabe<;as, avaliadas em NCr$ 3,8 milh6es. 

Os bovinos eram representados por 35 mil ca
be<;as e cobriam 65,1 % do valor. Em seguida, vinham 
os suinos, com 22 mil cabec;as e 17,3%; muares, com 
10 mil cabec;as e 11,9% e eqiiinos, 3 mil cabec;as e 
4,7%. 0 restante do valor se distribuia entre ca
prinos, ovinos e asininos . 

A produc;ao de Ieite atingiu a 720 mil litros, no 
valor de NCr$ 28,8 milhares. 

Em 1966, foram importados 36 mil bovinos . Co
mo eles se destinam, em sua maioria, ao corte, em 
1.0 de janeiro de 1967, havia apenas 29 mil cabec;as, 
inclusive nativas. Na mesma data, contavam-se 21 
mil suinos, 8 mil muares, 5 mil caprinos, 3 mil eqi.ii
nos e 300 ovinos. As ragas bovinas predominantes 
eram a holandesa, a flamenga, guernsey e jersey . 

0 plantel avicola, em 1964, totalizava 296.300 ca
bec;as, avaliadas em NCr$ 227,3 milhares . Aos gali
naceos , em numero de 290. 300, correspondiam 
NCr$ 222,5 milhares e aos palmipedes, com 6.000 ca
bec;as, NCr$ 4,8 milhares . 

Colheram-se 1 milhao e 500 mil duzias de avos 
de galinha, no valor de NCr$ 240,0 milhares. 

A produgao de mel e cera de abelha foi estimada 
em 18,2 toneladas (18,0 t de mel) e rendeu NCr$ 2,4 
milhares. 

Os criadores Iocais sao assistidos por 3 veteri
naries. 

Cemo Industrial 

DE ac6rdo com o Censo Industrial de 1960, os 392 es
tabelecimentos cadastrados ocupavam 6. 515 opera
rios, em media mensa!, utilizavam 55.813 cv de 
f6rc;a motriz, realizavam despesas avaliadas em 
NCr$ 3,0 milh6es e produziam cerca de NCr$ 15,5 
milh6es (NCr$ 2,6 milhoes da transforma<;ao in
dustrial). 
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A mais expressiva contribuigao procedia dos 
89 estabelecimentos do genero de produtos alimen
tares, que ocupavam 1.255 operarios em media, uti
lizavam 17.152 cv de f6rga motriz, realizavam de~:
pesas de consumo no valor de NCr$ 1,2 milhao e co
briam 40,5 % do valor total da produgao. 

Seguia-se, em importancia econ6mica, o de me
canica, com 19 estabelecimentos, 1.602 operarios, em 
media, 6.077 cv de f6rga motriz utilizados e 18,1% 
do valor. Logo ap6s, o de papel e papeHio, com 4 es
tabelecimentos, 513 operarios em media, 6.543 cv de 
f6rga motriz e 11,8% do valor; o de metalurgica, com 
28 estabelecimentos, 827 operarios em media, 20.888 
cv de f6rga motriz e 11,7 % do valor; e o t extil, coo 
6 estabelecimentos, 1. 353 operarios, em media, 2. 020 
cv de f6rga motriz e 9,4% do valor. 

Os 8,5 % restantes do valor eram representadeos 
por 104 estabelecimentos de minerais nao metalicos, 
34 de mobiliario, 24 de madeira, 15 de vestuario, cal
gada e artefatos de tecidos, 11 de editorial e grafica, 
10 de bebidas, 8 de material de transporte, 6 de qui
mica, 5 de couros, peles e produtos similares, 2 de 
material eletrico e de comunicag6es, 1 de borracha, 
1 de produtos de perfumaria, sab6es e velas e 20 naJ 
especificados. 

Produfao Extrativa Mineral 

EM 1966, havia 9 estabelecimentos, que ocuparam 
25 pessoas (23 operarios) e apresentaram produgao 
extrativa mineral avaliada em NCr$ 101,7 milhares. 

Jndzlstria 

DADos de 1965 informam que, naquele ano, ja havia 
565 estabelecimentos industriais, ocupando 10.666 
operarios. A produgao fabril elevou-se a NCr$ 108,1 
milh6es. 

Dos estabelecimentos existentes, 15 eram de in
dustrias extrativas de produtos minerais, com 102 
operarios e 0,8% do valor total da produgao . Os de
mais estabelecimentos eram de industria de trans
formagao . 

0 principal genero de industria era o de produ
tos alimentares, com 98 estabelecimentos, 2.209 ope
rarios e 40,9% do valor total da produgao. 

Em 2.o lugar, vinha o de mecanica, com 24 esta
belecimentos, 2.196 operarios e 17,7% do valor. 0 
3.o era o de metalurgica, com ' 58 estabelecimentos, 
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1. 930 operanos e 15,9% do valor. Bern distanciados 
vinham o textil, com 11 estabelecimentos, 1.491 ope
nirios e 7,6% do valor, e o de papel e papelao, com 
7 estabelecimentos, 608 openirios e 5,8% do valor to
tal da produgao. 

Completavam o parque 
PRODU(:AO INDUSTRIAL industria] 105 estabeleci-

mentos de minerais nao 
metsJicos, 4 de material 
eletrico e de comunicag6es, 
9 de material de transporte, 
25 de madeira, 54 de mobi
liario, 1 de borracha, 5 de 
couros e peles e produtos 
similares, 5 de quimica, 1 de 
produtos de perfumaria, 

sab6es e velas, 3 de produ-
tos de materia plastica, OPERARIOS OCUPADOS 

32 de vestuario, calc;ado e 
artefatos de tecidos, 26 de 
bebidas, 41 de fumo, 13 de 
editorial e grafica, e 28 
de generos diversos. 

Produgtio de Agucar e 
Alcool - Funcionam em 
Piracicaba, registrados no 
Institute do Acucar e do 
Alcool, os seguintes estabelecimentos: Usina Costa 
Pinto, situada na Vila Resende, de agucar e alcool; 
Monte Alegre, Refinaria Paulista S. A., de agucar e 
alcoa! (aproveita 0 bagago da cana para 0 fabrico 
de pape]); Usina Modelo, de agucar e alcool; So
ciete de Sucreries Bresi!iennes, em Vila Resende, de 
agucar e alcool; e Usina Santo Antonio, no Bairro 
de Agua Santa, de ac;ucar, alcoa! e aguardente. 

As usinas de Piracicaba, ate 31 de maio, haviam 
produzido 128.395,4 toneladas de ac;ucar, relativas a 
safra 1966/67, ficando o Municipio com 7% da pro
duc;ao estadual. 0 valor respectivo era de NCr$ 23,6 
milh6es. 

Quanto ao aJcool, no mesmo periodo, a produ
gao atingiu 21.020 mil litros de todos os tipos, cor
respondendo a 4,2% do total do Estado e alcanc;ando 
NCr$ 2,6 milh6es. 

Abate de ReJeJ 

EM 1964, foram abatidos 48.418 bovines e 9.387 sui
nos, alem de reduzido numero de caprinos, ovinos e 
aves, com o peso total de 15.091,8 toneladas, no va
lor de NCr$ 5,3 milh6es. 
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A maior parcela foi a de 9.303,1 toneladas de 
carne verde de bovino, cobrindo 66,9% do valor . Em 
seguida: 725,4 t de charque de bovino, com 9,0 % ; 
967,0 t de sebo, com 6,6 % ; 431 ,6 t de toucinho frescc , 
com 4,7 % ; 1. 573,6 t de couro verde de bovino, com 
3,7 % e 293,2 t de carne verde de suino, com 3,1% . 

Corresponderam aos 6,0 % do valor os subprodu
tos do abate, tais como rabada, mocot6, carne de 
ovinos e caprinos, salsicharia, carne fresca de aves, 
couros e peles secas e verdes, miudos e linguas fres
cas em geral, tripa, bucho e pulm6es frescos, chi
fres e farinhas de carne e de ossos. 

Comercio 

:E INTENso e variado o movimento comercial de Pi
racicaba, onde, em 1966, havia 1.182 estabelecimen
tos de comercio va rejista e 74 de atacadista e o giro 
comercial ultrapassou a casa dos NCr$ 200 milh6es. 

0 comercio externo se faz com municipios pau
listas e de outras Unidades da Federagao . 0 exte
rior com a Europa e Americas. 

Sao exportados diversos produtos agricolas, co
mo algodao, laranja e fumo, derivados de sua in
dustria, tais como produtos alimentares Csobressain
do 0 agucar)' aJcool, aguardente e bebidas, maqui
nas e aparelhos completos para usinas de agucar e 
alcool, moendas, apanhadores de cana, transforma
dores de distribuigao, pegas para autos, estruturas 
metalicas, telas metalicas para papel, papeis e pa
pelao, m6veis, e rag6es para animais, entre outros. 

Em 1966, foram exportadas para a Guanabara 
16.497 cabegas de gada bovina abatido e para a Ci
dade de Sao Paulo 19 . 503 . 

PreJta[ao de Servi[OJ 

ENTRE os 1. 218 estabelecimentos de prestagao de ser
vigos, existentes em 1.0 de janeiro de 1967, conta
vam-se 277 bares e botequins, 102 sal6es de barbei
ros, 34 sal6es de cabeleireiros :para senhoras, 25 res
taurantes, 20 pens6es e 7 hoteis, com agua corrente 
nos quartos e apartamen tos . 

Prestam seus servicos urofissionais 38 advoga-
dos e 42 engenheiros. · -

TrctnJporteJ 

SE os municipios paulistas primam, em geral , pela 
facilidade de trans:portes, Piracicaba, em particular, 
e dos mais bern servidos . Cortam-no estradas de 
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ferro (a Paulista e a Sorocabana) , estradas de ro
dagem, estaduais e municipai:;;. E' servido pelo Ae
roporto Comendador Pedro Morganti, com pista as
faltada de mil metros, dotado de hangar e sede so
cial. 

Por rodovia, a distancia que o separa da 
Cidade de Anhembi e vencida em 1 hora; de Char
queada, em 30 minutos; de Conchas, em 1 hora e 15 
minutos, via Tiete e Laranjal Paulista; de Iracema
polis, em 25 minutos; de Laranjal Paulista, em 1 ho
ra e 40 minutos, via bairro Formigueiro e Fazenda 
Saito de Pederneiras ; de Limeira, em 30 minutos ; de 
Rio Claro, em 35 minutos, via Assistencia; de Rio das 
Pedras, em 15 minutos ; de Santa Barbara do oeste, 
em 25 minutos; de Santa Gertrudes, em 40 minutos, 
via Rio Claro; de Santa Maria da Serra, em 1 hora , 
via Aguas de Sao Pedro e Sao Pedro; de Silo Pedro, 
em 35 minutos, via Aguas de Sao Pedro. 

!BRASIL IA 
PIFRUTAL 

5a!tinho 

J 
LARANJAL PAULISTA 

e---0 I ~ 
CONCHAS~TIETE 

CONVE.Nr;0£5 

pjCAMPINA S 
S . PAULO 

A JUNOIAf 

ROOO!IIA FEDERAL -

ROOOVIA ESTAOUAL 

FERROVIA +++ 

A Cidade dista de suas vilas: Artemis, 15 minu
tos de rodovia; Guamium (ex-Tanquinho), 20 mi
nutos; Ibitiruna, 45 minutos de rodovia estadual ou 
10 pela municipal ; Saltinho, 10 minutos; Santa Te
rezinha de Piracicaba, 5 minutos e Tupi, 15 minu
tos. 
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For ferrovia, a distancia que separa Piracicaba 
de Charqueada e vencida em 1 hora e 40 minutos; de 
Rio das Pedras, em 30 minutos; de Santa Barbara 
do Oeste, em 43 minutos; de Santa Gertrudes, em 1 
hora e 58 minutos; de Sao Pedro, em 2 horas e 27 mi
nutos e de Jundiai, em 4 horas e 39 minutos . 

Com a Capital Estadual, Piracicaba esta ligada 
pela rodovia estadual Anhangiiera, via Americana, 
em 2 horas e 40 minutos, ou por ferrovia em 3 horas 
e 30 minutos pela Paulista ou pela Sorocabana, em 
5 horas e 30 minutos, via Jundiai. 

Com Brasilia-DF, a ligagao rodoviaria se faz, via 
Colombia, Frutal (MGl e Goiania (GO), em 16 ho-

ras e 56 minutos, ou via Americana, Uberaba (MG l 
e Goiania (GOl, em 17 horas e 30 minutos . 

Piracicaba e servido por 12 empresas rodoviarias. 
Ate 1.0 de janeiro de 1967, estavam registrados, 

na Prefeitura, 4.454 autom6veis e jipes, 2.452 ca
minh5es, 601 camionetas, 112 6nibus e 1.667 veicu
los a motor, nao discriminados. 

Comunica[oes 

As comunicag5es sao proporcionadas pela Agencia 
Postal e Telegrafica do Departamento de Correios 
e Telegrafos, sediada na Cidade e suas 4 agencias 

Saito do Rio Piracicaba visto do Mirante 



postais, em Vila Resende, Saltinho, Tupi e Tan
quinho. 

De uso privativo das respectivas entidades, fun
cionam: Radio Telef6nica e Telegrafica PSU-6 ms
cola Industrial Coronel Fernando Febeliano da Cos
ta) , Radio Patrulha PYS-6 (Delegacia Regional de 
Policia), estac;6es da Estrada de Ferro Sorocabana 
e da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 

Existem 31 estag6es de radioamadores. 

A Telef6nica Piracicaba S/ A, com aparelhos 
automaticos urbanos e rurais, mantinha em funcio
namento 6. 863 telefones instalados, em 1.0 de j a
neiro de 1967. As ligac;oes interurbanas sao feitas 
atraves da Companhia Telef6nica Brasileira. 

BrmcoJ 

EM 1965, havia 19 agencias dos seguintes bancos: do 
Brasil , do Estado de Sao Paulo, Alianc;a de Sao Pau
lo, Auxiliar de Sao Paulo, Brasileiro de Descontos, 
Brasul de Sao Paulo, Comercial do Estado de Sao 
Paulo, da America, da Bahia, da Lavoura de Mi
nas Gerais, de Sao Paulo, do Comercio e Industria 
de Sao Paulo, Federal Itau, Industria e Comercio de 
Santa Catarina, Intercontinental do Brasil, Mercan
til de Sao Paulo, Moreira Salles (com agencia, tam
bern, em Vila Resende) e Sul Americana do Brasil. 

Em 31 de dezembro de 1965, eram os seguintes 
os saldos registrados (em milhoes de cruzeiros no
vas) : caixa em moeda corrente, 1,4; emprestimos 
em contas correntes, 1,5; titulos descontados, 15,5; 
depositos a vista e a curto prazo, 20,2; depositos a 
prazo, 0,4. 

Noticias referentes ao primeiro semestre de 1967 
informam da existencia de mais 2 agencias: do Ban
co de Minas Gerais e do Nacional da Lavoura e Co
mercia. 

Ha, ainda, 1 agencia da Caixa Econ6mica Fe
deral, 3 da Caixa Econ6mica do Estado de Sao Pau
lo e a Sec;ao Bancaria da Cooperativa dos Plantar\o
res de Can a do Estado de Sao Paulo. 

Compemarao de ChequeJ 

FoRAM compensados 794.515 cheques, no valor de 
NCr$ 232,8 milhoes, em 1966, resultando NCr$ 292,95 
de valor medio, por cheque. 

Em janeiro de 1967, foram compensados 67.233 
cheques, no valor de NCr$ 19,8 milh6es. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniu l[ao 

PIRACICABA, tendo suas bases de progresso urbana na 
primeira metade do seculo passado, guarda ainda 
tra<;os da arquitetura tradicional, ao Iado de cons
tru<;6es modernas. 

A Cidade tern caracteristicas topogr:ificas inte
ressantes, pais assenta, praticamente, s6bre outeiros 
e espraiados . Dai o epiteto de "Noiva da Colina" que 
lhe deu, ha pouco menos de urn seculo, o poeta Bra
silia Machado quando, exercendo o cargo de pro
motor publico da Cidade, se enamorou de seus en
cantos pitorescos, publicando uma belissima poesia 
com aquele titulo. 

Suas ladeiras nao chegam a provocar fadiga, 
pois oferecem suavidade de perspectivas e ha sem
pre pianos horizontais para amenizar o trajeto. 

Nao existem logradouros estreitos e os passeios 
sao largos. Os predios novas, em profusao crescente, 
demonstram tendencia de renovacao na estetica ur
bana, com constru<;6es suntuosas; de born efeito ar
quitet6nico . 

A parte central da Cidade em nada fica a dever 
a outras cidades progressistas do Pais. :E bern ilu
minada, com comercio variado e belas vitrinas. 
Sao em numero reduzido, ai, as casas residenciais. 

0 transito e intenso em t (ldas as horas do dia: 
carros de passeio, comerciais, motocicletas, bicicletas, 
caminh6es e 6nibus. Quanta a estes ultimos, apenas 
os estritamente necessarios, pais o transito desses 
veiculos foi desviado para as avenidas circulares e 
marginais. 

As sedes dos distritos, dos bairros e povoados sao 
ligadas ao centro par linhas de auto-6nibus e bondes. 

As pra<;as da Cidade sao amplas, bern arboriza
das e ajardinadas. Muitas delas dotadas de parques 
infantis. 

Merece destaque a preocupa<;ao de limpeza que 
se nota por t6da parte. 

Os bairros ou arrabaldes da Cidade sao em gran
de numero. Ha bairros industriais e outros exclusi
vamente residenciais. Entre os industriais, desta
cam-se: Vila Resende, com grandes oficinas meca
nicas, Monte Alegre, Santa Terezinha, Areiao, Vila 
Progresso, Bairro Verde e outros. Sao exclusiva
mente residenciais: Cidade Jardim, Jardim Europa, 
Higien6polis, Pauliceia, Jardim Pacaembu, Vila Boyes 
e outros. 
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Plan ta da parte central da Cidade 

1 - Estadio Municipal . 2 - Co legio Salesiano D . Bosco. 3 -
M ercado Municipal. 4 - Matriz de Santo Antonio. 5 -
Estarao Rodoviliria. 6 - Esco la SENAI. 7 - Pa~o M unicipal. 
8 - G. E . Morais Barros. 9 - Estadio Roberto Gomes Ped rosa . 
10 - G. E. Dr. Prudente cLe Morais. 11 - Escola IncLustrial 
eeL. F ernancLo Febeliano cLa Costa. 12 - Institu to de EcLuca<;:tio 
·'SucL Mennucci" . 13 - FaculcLacLe cLe OcLontologia cLe Piracicaba. 
H - D elegacia R egional cLe Policia . 15 - Agencia cLc D CT. 16 
- Agencia Municipal cLe E statistica . 17 - Matriz cLo Senhor 
Rom Jesus . 18 - Insti tuto EcLucacional " 0 Piracicabano" . 19 
- E staQtio cLa E.F.S. 20 - Caixa Econ6mica E stacLual. 21 -
Delegacia R c7ional de Ensino . 22 - Palacio cLa- JustiQa. 23 -
Estar;;ao cLe 'l 'ratamento cLe Agu a . 24 - lgreia MetocLista cLo 
Brasil. 25 - G . E. Dr. A l frecLo CarcLoso . 26 - G. E. BarCia 
c/o R io Branco. 

22 - PIRACI CABA 



Piracicaba, por vanos anos, foi classificada en
tre as 6 primeiras cidades progressistas do Brasil, em 
concurso promovido pela revista "0 Cruzeiro", com 
assistencia tecnica do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Esta tistica . 

0 bela rio Piracicaba, de aspectos surpreen
dentes, o seu nao menos formoso Sal to e a Escola Su
perior de Agricultura "Luiz de Queiroz" sao o cartao 
de visita da Cidade. 

Piracicaba recebe diariamente numerosos visi
tantes, que movimentam a vida social da localida
de , sua vida comerciai. o trfmsito, o aspecto das ruas 
e pra<;:as. 

Existem 693 logradouros ptlblicos, sendo a maio
ria pavimentada a asfalto, alguns a paralelepipedo, 
muitos arborizados ou ate ajardinados. Entre eles, 
destacam-se: Avenida Independencia, que contorna 
grande parte da Cidade; Avenida Beira-Rio; Ave
nida Armando Sales de Oliveira, construida s6bre o 
Ribeirao Itapeva; Rua Governador Pedro de Toledo , 
principal rua comercial da Cidade e Praca Jose Bo
nifacio, no Centro, em frente a Catedral. Hoje, er
guem-se cerca de 30 mil predios, na Cidade. 

Piracicaba e abastecida por agua encanada, qui
micamente tratada, sendo de 32 mil metros cubicos a 
capacidade media de tratamento em 24 horas . Es
ta planejado o tratamento por fluor . As linhas dis
tribuidoras se estendem atraves de 264,2 km, contan
do-se 22 mil ligac6es residenciais e 311 logradouros 
publicos abastecidos de agua encanada, em 1.0 deja
neiro de 1966. Na mesma data, a extensao da r ede: 
de esgotos era de 153,8 km, servindo a 251 Jogradou
ros e a 15 mil predios. 

A energia eletrica e fornecida pela Companhia 
Paulista de F6rt;:a e Luz, sendo as ligagoes da usina, 
hidraulica e termoeletrica, feitas em anel. 

Em 1966, foram consumidos 143.008.694 kWh, dos 
quais 109.842.324 relativos a f6rca 003.171.801 por 
particulares) e 33.166.370 a luz (29. 880.369 por par
ticulares) . 

Em 1.0 de janeiro de 1967, havia cerca de 23 mil 
ligagoes eletricas. Dos logradouros, 226 eram bene
ficiados com iluminagao publica. Contaram-se 5.784 
lampadas ou focos a eletricidade. 

AssiJI en cia iliedico-I-1 ospitalar 

PIRACICABA conta com 4 hospitais: da Santa Casa de 
Misericordia, da Associacao dos Fornecedores de Ca 
na de Piracicaba, Hospital e Maternidade de Pirad
caba e Clinica Amalfi, com 524 leitos, em conjunto. 
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Pra~a da Catedral 

Existem 10 pastas de 
assistencia medico
sanitaria: Posta de 
Assistencia Medica 
do INPS, Ambulat6-
rio Medico do Enge
nho Central , das fir
mas Dedini, da Usi
na Costa Pinto, da 
Usina Monte Alegre , 
Odontol6gico do SE
SI, da Prefeitura Mu
nicipal, Centro de 
Reabilitacao Piraci
caba, Esc.ola de Maes 
Doutor Alvaro Guiao 
e Servit;o de Higiene 
do Trabalho. 

Os Servit;;os Ofi
ciais de Saude Publi
ca contam com 29 
estabelecimen tos: 

1 centro de saude (Dr . Godofredo B.F. Car
valho) e 2 subcentros (de Tupi e Vila Rezendel ; 

2 creches (Municipal e D. Joaninha Mor
ganti); 

2 dispensarios (Dermatol6gico Regional e de Tu
berculosel ; 

11 gabinetes dentarios: 9 em Grupos Escolares, 
1 da Escola Tecnica Cel. F .F. Costa e 1 do Insti
tuto de Educat;ao Sud Mennucci ; 

5 pastas de puericultura; 

4 servit;os medicos: do SAMDU, Medico Rural, 
Obstetrico Domiciliar e de Profilaxia da Malaria 
(setor de Piracicabal ; 

1 Pronto Socorro Municipal ; e 

Clinicas Odontol6gicas da Faculdade de Farma
cia e Odontologia de Piracicaba. 

Em 1° de janeiro de 1967, 72 medicos, 78 enfer
meirbs, 129 dentistas e 36 farmaceuticos exerciam 
profiss6es em Piracicaba. Funcionavam 39 farma
cias . 

Assi.rtencia Social 

No setor de Assistencia Social, Piracicaba e, ainda, 
urn dos municipios mais bern servidos, com suas 31 
entidades : Assistencias Sociais Mariana, da Igreja 
dos Frades; da Par6quia do Bam Jesus; a Familia 
do Tuberculoso Pobre; Betel; Bazar da Criant;a; Ca
sa Transit6ria Doutor Cesario Mota Filho; Centro 
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Espirita Caminho de Damasco; Centro Espirita Luz 
e Verdade; Centro Esp·irita Manuel Augusto Girao; 
Centro Social Caritas Cesca; Clube da Lady de Pi
racicaba; Comissao de A<;ao Social da Igreja Me
todista do Brasil; Colegio Salesiano Dom Bosco; De
partamento de Assistencia da Uniao Espirita de Pi
racicaba; Irmandade da Santa casa de Misericor
dia; Escola de Maes Doutor Alvaro Guiao; Instituto 
Social de Piracicaba; Lar dos Velhinhos de Piraci
caba; Legiao da Boa Vontade; Par6quia Nossa Se
nhora da Concei<;ao de Vila Resende; Legiao Brasi
leira de Assistencia; Par6quia Sao Jose dos Altos da 
Paulista; Pia Uniao de Santo Antonio; Sanat6rio 
Espirita Vicente de Paulo; Servi<;o Social Municipal; 
Sociedade Arte e Filantropia; Sociedade Beneficen
te Amigos do Bairro Sao Dimas; Sociedade Benefi
cente Dorcas da Igreja Adventista do 7.0 Dia; So
ciedade Presbiteriana de A<;ao Social; Sociedade Sao 
Vicente de Paulo e Centro de Obras Sociais de Pi
racicaba. 

Religiao 

SEnE de bispado, Piracicaba, alem de contar com a 
catedral de Santo Antonio, construida no local em 
que se ·erguia a Matriz do mesmo Santo, tern, a ser
vi<;o da popula<;ao cat6lica, 10 matrizes: do Born Je
sus do Monte, de Sao Pedro, do Imaculado Coragao 
de Maria, de N. Sa . da Concei<;ao, do Sagrado Co
ra<;ao de Jesus, de Santa Cruz e Sao Dimas, de Santa 
Terezinha, de Sao Joao Batista, de Sao Jose e de 
Sao Judas Tadeu; 3 igrejas: de Sao Benedito, do sa
grado Coragao de Jesus e de N. Sa. da Boa Morte, 
alem de 74 cape las. 

0 culto protestante e praticado em 23 locais: 2 
casas de orag6es da Associa<;ao Evangelica, 2 tem
plos e 5 sal6es da Congregagao Crista do Brasil, 1 
Igreja Pentecostal para Cristo, 2 igrejas evangeli
cas, 4 igrejas metodistas, 1 capela, 1 templo e 1 sa
lao da Igreja Presbiteriana de Piracicaba, 1 igre
ja da Uniao Petencostal Familia de Jesus, 1.a e 2.a 
igrejas do Evangelho Quadrangular e 1.a Igreja Ba
tista de Piracicaba. 

Ao culto espirita se dedicam 16 entidades: Ben
to do Amaral Fran<;a, Urubatao, Benedita do Nasci
mento, Caminho de Damasco, Caminho da Vida, Fa
miliar, Luz e Verdade, Manuel A. Girao, Mae Isabel, 
N. Sa. Aparecida, Cristo Redentor, Fora da Cari
dade Nao Ha Salva<;ao, Mocidade Espirita de Pira
cicaba, Uniao Vicente de Paulo Espirita de Pira
cicaba, Uniao Municipal Espirita de Piracicaba. 

PIRACICABA - 25 



ASPECTOS CULTURAIS 

PIRACICABA figura entre os municipios brasileiros que, 
sem os privilegios de que gozam as Capitais, mantem 
cursos de nivel superior, fato que atesta o alto nivel 
cultural. E por excelencia, urn centro educacio
nal. Ja em fins do seculo passado, contava com 
o Colegio Piracicabano, fundado por Miss Marta 
Watts, o Colegio Nossa Senhora da Assungao, fun
dado em 1893, pelas religiosas de Sao Jose e a Es
cola Complementar, atual Instltuto de Educagao Sud 
Mennucci. 

Censo Escolar 

Os resultados do Censo Escolar de 1964 revelaram a 
existencia de 48 .018 criangas de 0 a 14 anos 03.428 
na zona rural) : 21.394 ate 5 anos (5.144 na rural) ; 
3. 321 de 6 anos (980 na rural) ; e 23.303 de 7 a 14 
anos (7.304 na rural). Destas ultimas, 17.517 fre
qtientavam escolas (4.616 na rural). 

Havia 675 professores regentes de classe, todos 
normalistas: 627 do sexo feminino (146 na rural) e 
48 do masculino (9 na rural) . os professores nao 
regentes de classe eram 80 do sexo feminino. (16 na 
rural) e 1 do masculino Cna urbana e suburbana). 

Ensino Primario 

Dos 140 estabelecimentos de ensino primano, 73 sao 
escolas isoladas, 29 sao grupos escolares, 28 escolas 
de emergencia e 10 escolas particulares, entre as 
quais se encontra o Jardim <il.e Infancia "Peixinho 
Vermelho". 

E relevante a contribuigao estadual ao ensino 
primario, de vez que, afora 2 escolas isoladas man
tidas pela Prefeitura, todos os estabelecimentos ofi
ciais sao encargos do Governo Estadual. 

No inicio do ano letivo de 1967, matricularam
-se 17.517 alunos, sob orientagao de 629 professores. 

Ensino Medio 

Dos 11 estabelecimentos de ensino medio, 6 sao es
taduais: Instituto de Educagao Sud Mennucci (gina
sial, cientifico, classico, formagao de professores pri
marios, aperfeigoamento e administragao escolares); 
Ginasio Estadual Professor Elias de Mello Ayres (gi-
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Pavilhiio da Administra~iio da Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz 

nasial) ; Escola Normal Rural Professor Jose de Mel
lo Moraes (formagao de profess6res primaries, com 
especializagao rural) ; Ginasio Industrial Coronel 
Fernando F. da Costa (ginasial diurno e noturno); 
Ginasio Estadual Doutor Jorge Coury (ginasial); Co
legio Estadual e Escola Normal Monsenhor Jeronimo 
Gallo (ginasial, cientifico e normal) e 5 particula
res: Ginasio e Escola Normal Nossa Senhora da As
sungao (ginasial e normal); Instituto Educacional 
"0 Piracicabano" ( ginasial, colegial, colegial de co·
mercio , coiegial de formagao de profess6res prima
rios) ; Colegio Salesiano Dom Bosco (ginasial e cien
tifico); Colegio Comercial Imaculada Conceigao 
(basico de comercio) e Escola Tecnica de Comercio 
Crist6vao Colombo (ginasial e colegial de comercio) . 

Em 1966, 1.160 alunos concluiram cursos de ni
vel media. 

No inicio do ana letivo de 1967, matricularam
-se 7. 390 alunos nos seus diversos cursos. 0 ensino 
medio e ministrado por 407 profess6res. 

En.rino Supnior 

CEN'I'RO de irradiagiio cultural e a Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, que integra, desde 1934, 
a Universidade de Sao Paulo. 

Seu fundador, Luiz Vicente de Souza Queiroz, 
exerceu naquela area urn papel pioneiro. Tendo fei
to cursos de agricultura na Europa, adquiriu a Fa
zenda Sao Joao da Montanha para ali instalar uma 
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escola agricola . Antes, porem, valendo-se do poten
cial de energia do Salto, instalou uma fabrica de te
cidos, importando maquinas e mandando vir opera
rios especializados; organizou urn Jardim de Acli
matac;ao de Plantas Ex6ticas; montou uma usina 
eletrica e, ainda, a primeira serraria a vapor de que 
se teve noticia na regiao. 

Oito anos antes de morrer, em 1892, doou ao Es
tado aquela fazenda , com a condic;ao de ali se ins
talar a projetada Escola, inaugurada, afinal, com o 
primitive nome de Escola Agricola Pratica, a 3 de 
junho de 1901. 

Atualmente, o Curso Superior de Agricultura, 
destinado a formac;ao de engenheiros agr6nomos, e 
ministrado em 5 anos, atraves de 74 disciplinas, dis
tribuidas em 23 cadeiras. Anexos as cadeiras cor
respondentes, funcionam os institutes de Genetica 
e o Zimotecnico alem de os centros de Energia Nu
clear na Agricultura e de Estudos do Solo. 

A "Luiz de Queiroz" e a primeira das Escolas de 
Agricultura brasileiras a oferecer o sistema de di
versificagao, podendo os alunos optar pelas seguin
tes especializac;6es: FITOTECNIA, ZOOTECNIA, 
TECNOLOGIA RURAL, ENGENHARIA RURAL, SIL
VICULTURA e ECONOMIA RURAL. Assim, alem do 
titulo de Engenheiro-Agr6nomo, o graduado recebe 
certificado correspondente a especializagao esco
lhida. 

Para o ano letivo de 1967, foi oferecido o Curso 
de Graduacao em Ci€mcias Domesticas. com 20 va-
gas iniciais· e duragao de 4 anos. · 

Os cursos p6s-graduac;ao t ern durac;ao uti! de 12 
meses (3 quadrimestres) e, aos alunos aprovados, a 
Universidade de Sao Paulo confere titulos de "Ma
gister Scientiae" (MS). Sao, tambem, titulos con
feridos pela ESALQ os de Doutor em Agronomia e 
Docente-Livre. 

Incluindo a turma de 1966, a Escola ja diplomou 
2. 490 engenheiros-agr6nomos . Conferiu 10 titulos de 
"Magister Scientiae" (MS) , 89 de Doutor em Agro
nomia e 61 de Docente-Livre. 

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
esteve representada em 49 Congresses e Reuni6es 
Cientificas, sen do 37 no Brasil e 11 no Exterior. De
zesseis Cadeiras participaram de reuni6es no Bra
sil e 9 participaram de reuni6es no Exterior . 

Conta Piracicaba com 5 estabelecimentos de en 
sino superior : 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
da Universidade de Sao Paulo, na qual 152 engenhei
ros agr6nomos concluiram curso, em 1966; 
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Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Uni
versidade de Campinas, que diplomou 18 cirurgi6es
-den tistas, em 1966; 

Faculdade de Servigo Social ; 
Faculdade de Ci€mcias Econ6micas, Contabili

dade e Administragao de Empresas; e 
Faculdade de Educagao Piracicabana (Pedago

gia). 
No inicio do ano letivo de 1967, matricularam

-se nesses estabelecimentos de ensino superior 1.637 
alunos, contando-se 289 profess6res. 

No aeroporto Comendador Pedro Morganti, fun
ciona uma Escola de Pilotagem. 

A matricula inicial , nos anos de 1964, 1965 e 
1966, nos tres graus de ensino, e comparada no 
grafico a seguir : 

30000 

MATRiCULA INICIAL 

10000 

0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1964 19 65 1966 

Biblioteca.r e i\1u.rett.r 

SEM incluir as bibliotecas de estabelecimentos de en
sino primario, informes locais relacionaram 21 uni
dades, com 90 mil volumes (no ensino medio 8, com 
28. 921 volumes) . 

Pela Prefeitura Municipal, e mantida a Biblio
teca Publica Municipal; !)elo Estado de Sao Paulo, 
as da Escola Superior de Agricultura Luiz de Quei
roz, da Faculdade de Farmacia e Odontologia de Pi
r acicaba, do Institute de Genetica, do Institute Zi-
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motecnico e do Instituto de Educagao Sud Mennuc
ci; por particulares, as da Cooperativa de Consumo 
dos Trabalhadores da Usina de Agucar de Piracica
ba, da Faculdade de Servi<;o Social de Piracicaba, do 
Centro de Folclore de Piracicaba, do Instituto Cul
tural Brasil-Estados Unidos, do Clube de Camoo de 
Piracicaba, do Centro Academico Luiz de Queiroz e 
do Centro de Cooperagao Escolar de Piracicaba, do 
Uniiio Monte Alegre F. C. 

A tradigao de Piracicaba e retratada nos seguin
tes museus: do Instituto Hist6rico e Pedag6gico Pru
dente de Morais, Luiz de Queiroz, da Escola de Agro
nomia e do Instituto de Idiomas Yazigi. 

Imprensa Falada e Escrita 

As 3 estag6es radioemissoras sao: Difusora de Piraci
caba, prefixo PRD-6, funcionando desde 1935, em on
das medias; Voz Agricola do Brasil, ZYR-209, desde 
1957, em ondas medias; e Educadora Piracicabana, 
ainda sem prefixo, tambem em ondas medias . 

A divulgagao escrita se faz atraves de 4 dhirios: 
Jornal de Piracicaba, com tiragem anual de 1 . 255.600 
exemplares (1966); Diario de Piracicaba, 982. 500; Fo
lha de Piracicaba, 499 . 800; Diario Oficial do Munici
pio, 2.500 e pela Revista Piracema, mensa!, com ti
ragem de 2.600 exemplares (1966). Contam-se 11 li
vrarias e 8 tipografias. 

Associa{oes Culturais 

ENTRE outras associa<;6es culturais, estao em funcio
namento o Centro de Estudos de Hist6ria "Sete de 
Setembro", com 1. 500 associados; Instituto Cultural 
italo-Brasileiro de Piracicaba, com 770 associados; 
Centro Folclore de Piracicaba, 541; Cultura Artistica 
de Piracicaba, 400; Forum Paulista de Fruticultura, 
300; Sociedade Arte e Filan tropia; Sociedade Brasi
leira de Zootecnica; Instituto Brasil-Estados Unidos; 
Centro de Estudos do Solo e Sociedade Brasileira de 
Engenharia Agricola. 

Associa{oes Desportivas 

DAs 29 associagoes desportivas existentes, segundo o 
numero de s6cios, citamos: Esporte Clube XV de No
vembro, com 4 . 756 s6cios; Bela Vista Nautico Clube, 
com 2 . 278; Clube Atletico Piracicabano, com 1. 750; 
Clube de Campo de Piracicaba, com 1.490 ; Centro 
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Cultural e Recrea tivo Crist6vao Colombo, com 2. 200; 
Clube de Reg a tas Piracicaba, com 2. 500; Associac;ao 
Atletica Vila Boyes, com 415 e Uniao Monte Alegre 
Futebol Clube, com 400 s6cios. 

Cinemas 

CoNTAM-SE cinco cinemas: o Pabicio, com 1.010 pol
tronas; Politeama, com 930; Broadway, com 800; Co
lonial, com 546 e o Paulistinha, com 400. 

Arte, Folclore e Turismo 

OBSERVA-sE acentuado interesse pelas coisas de arte . 
Por volta do aniversario da Cidade, em agosto, abre
-se o Salao de Pintura, com dezenas de telas de ins
pirac;ao piracicabana. Seus orfe6es sao conhecidos ha 
cerca de meio seculo . Fundado na Escola Normal, o 
primeiro conjunto coral se transformou no Orfeao Pi
racicabano, do qual se originou, em 1925, a Socieda
de de Cultura Artistica, que desenvolve intensa ati
vidade. 

0 Centro de Folclore de Piracicaba e uma or
ganizac;ao que pesquisa e divulga os aspectos mais 
vivos do folclore piracicabano. E' interessante o 
"cururu", com suas violas e repentistas, seus desa
fios e danc;as, seus versos e seus torcedores. 

Piracicaba faz realizar todos os anos a Festa do 
Divino . E' uma comemorac;ao tradicional, que vern 
dos tempos da fundac;ao da Cidade, como sobrevi
vencia de feitos ligados a conquista de Iguatemi. 
Ha urn encontro festivo de canoas, com os piran
gueiros de uniforme branco, banda de musica, ben
gao da bandeira pelo sacerdote, foguetes e roj6es. 
Nessa viva manifestac;ao de culto ao passado, ha o 
maravilhoso aspecto social. 0 "festeiro" procura os 
boiadeiros para pedir gada a fim de distribuir carne 
aos pobres . 

A Festa do Peixe se originou das excelentes con
dic;6es que o rio Piracicaba propicia aos amantes da 
pescaria. Paralelamente aos concursos referentes aos 
mais diversos generos de pesca, ha uma serie de de
monstrac;6es folcl6ricas, lembrando a epoca em que 
comec;aram as explorac;6es do rio. Apreciando-as, o 
visitante tern ocasiao de saborear os mais variados 
pratos de pescado, se procurar os pitorescos restau
rantes instalados as margens do Piracicaba. 

0 sucesso alcanc;ado pela 1.a Festa do Peixe deu 
a Piracicaba oportunidade de ser incluida no Calen-

PIRACICABA - 31 



dario Turistico de Sao Paulo, tendo sido a Festa ofi
cializada pelo Decreto Estadual n.o 47 .832, de 16 de 
m argo de 1967, por se constituir em algo de grande 
alcance, por suas condig6es altamente atrativas e 
peculiares. 

Neste ano de 1967, quando a Cidade comemora 
seu bicentenario, a Festa do Peixe esta incluida no 
calendario comemorativo, prevista para os dias de 
7 a 10 de dezembro, com ampliagao de esportes 
aquaticos. 

0 Mirante, construido e con servado pela Muni
cipalidade, propicia visao de imponencia do Saito de 
Piracicaba, atraves de urn de seus mais belos angu
los . Seu parque, com espagosas alamedas, e ambien
te aprazivel, m esmo nos dias mais quentes do ano e 
t ambem a noite, gragas a excelente iluminagao. 

Ao Iongo da margem esquerda do Rio Piracica
ba, desde a ponte ate a Rua do Porto, estende-se a 
Avenida Rio Branco, onde se situa a Casa do Po
voador de Piracicaba. Nesse percurso, tem-se opor
tunidade de apreciar mais uma vez a pujanga do 
Saito, com suas aguas caindo em cascatas, pelos de
graus formados de rochas pretas, lembrando gigan
tesco leque bran co. 

Na PraQa Jose Bonifacio, encontram-se 3 monu
mentos importantes: ao Soldado Piracicabano de 
1932, a Luiz de Queiroz e a Mario Dedini. 

0 6rgao da I greja dos Frades e motivo de or
gulho da comunidade. Instrumento antigo e pouco 
comum, ainda funciona por meio de tubulag6es. 

Piracicaba possui 7 hoteis : o Esplanada, com 20 
apartamentos e 36 quartos; o Cent ral, o Brasil, o 
Grande Hotel, o J ardineira, o Paulista e o Regina. 

ASPECTOS A DMIN ISTRATIVOS 
E POLITICOS 

AcHAM-SE em funcionamen to, em Piracicaba, as se
guintes repa rtig6es publicas federais e autarquicas: 
Coletoria de Rend as Federais; Agencia Municipal de 
Estatistica (6rgao de coleta do IBGE) ; 5 Agencias 
do Departamento de Correios e Telegrafos; Caixa 
Econ6mica Federal ; Agencia do Departamento Re
gional do Trabalho ; Agencia do Instituto Nacional 
de Previden cia Social (INPS) ; 5 6rgaos do Institu
to do Agucar e do Alcool: Agencia, Inspetoria Fiscal 
Regional, Procuradoria, Destilaria Desidratadora Gi
leno Di Carli e Servic,;o Tecnico Agron6mico Regio
n al ; Legiao Brasileira de Assist en cia; Posto Meteo
rol6gico da Escola Superior Luiz de Queiroz; Dele-
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gacia de Recrutamento da 14a C.R .; Junta de Alis
tamento Militar; Junta de Conciliac;ao e Julgamen
to e Tiro de Guerra n .0 36. 

As repartic;6es publicas estaduais sao : 3 Ag€m 
cias da Caixa Econ6mica Estadual; Coletoria Esta
dual; P6sto Estadual de Fiscalizac;ao; Casa da La
voura; Delegacia Regional do Ensino Elementar; Es
tac;ao Experimental de Cana Jose Vizioli; Horto Ex
perimental de Tupi ; P6sto de Mecanizac;ao do DEMA; 
2 6rgaos do Departamento de Estra das de Rodagem; 
Inspetoria de Cac;a e Pesca; 1.a e 2.a Varas do Jui
zado de Direito ; Sub-Divisao da Guarda Civil em Pi
racicaba; 13.a Circunscric;ao de Transi to; Corpo de 
Bombeiros de Piracicaba e Delegacia Regional de 
Policia . 

Finan{aS 

EM 1966, a Uniao arrecadou, no Municipio , NCr$ 4,9 
milh6es (NCr$ 4,7 milh6es de renda tributaria), o 
Estado NCr$ 14,0 milh6es (NCr$ 13,5 milh6es de 
renda tributaria) e o Municipio NCr$ 4,4 milh6es 
(NCr$ 1,7 milhao de renda tributaria) . As despesas 
realizadas pela Municipalidade atingiram NCr$ 4,0 
milh6es. 

0 orc;amento municipal para 1967 preve receita 
de NCr$ 5,9 milh6es (NCr$ 2,4 milh6es relativos a 
renda tributaria) e fixa despesas em NCr$ 6,4 mi
lh6es. 

Representa{ao Politica 

A CAMARA Municipal comp6e-se de 21 edis. Ate 1.0 

de janeiro de 1967 havia 40.041 eleitores inscritos. 

FONTES 

A s in[or11W96es divulgaclas neste trabalho [oram, em sua 
maioria, [orneci das pelo Agente Municipal de Estatistica de 
Pimcicaba, Walter Anacleto Gemldi, com a colabom91io de seu 
substituto eventual, J ose Maria do Amaral. 

Utilizados, tambem, dacios dos arquiv os cle clocumenta{'liO 
municipal cla Secretaria- Geral do CNE, cle clive rsos 6rglios do 
sistema estatistico bmsileiro, clo Relat6rio Anual da Escola 
Superior de Agricultura L uiz de Queiroz ( 1966) e hist6rico d a 
1 ." edi9ao da monogra[ia de Paul Schnetzer. 
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COLE~oES DE MONOGRAFIAS 

4.a se rie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira , SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len ~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia , SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assarc, CE. 309 - Pena polis, SP. 310 - Areia, PB. 311 -
Tres Lagoa s, MT. 312 - Rio Largo, AL . 313 - Ubaja ra, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru , SP. 319 - Araxa, MG 
(2.• edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Beh\m, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile , SC (2. 3 edi ~ao) . 325 - Brasilia, DF (2.• edi~ao). 

326 - Campinas, SP (2.• edi~ao). 327 - Sao Paulo de Oli
ven~a. AM. 328 - Itapemirim, ES. 329 - Maceio, AL (2. 3 edi
~ao). 330 - Jail, SP. 331 - Cae te, MG. 332 - Jose de Frei
tas, PI. 333 - Guidoval, MG. 334 - Brasih\ia, AC. 335 -
Ribeira o Preto, SP ( 3." edi ~ao). 336 - E a uru , SP (2." edi~ao) . 

337 - Carangola, MG. 338 - Cri s talina , GO. 339 - Manhua~u, 

MG. 340 - Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 -
Pombal, PB. 343 - Patos de Minas, MG. 344 - Boa Espe
ran~a, MG. 345 - Cabo Verde , MG. 346 - Coruripe, AL. 
347 - Campo Belo, MG . 348 - Miguel Pereira , RJ. 349 - Te
resopolis, RJ (2." edi~ao). 350 - Mage , RJ ( 2." edi~ao). 351 -

Aimores, MG. 352 - Rio Claro , SP (2.• edi~ao). 353 - Foz do 
l!;'ua~u , PR. 354 - Ponte Nova , MG (2.• edi~ao). 355 - Igreja 
Nova, AL. 356 - Contagem, MG. 357 - Sousa, PB. 358 -
Morrinhos , GO. 359 - Luziania , GO. 36(1 - :\faringii, PR. 361 
- Concordia, SC. 362 - Paulo Afonso , B,>\. 363 - Lavras da 
Mangabeira, CE. 364 - Tubarao, SC. 365 - Itabaianinha, SE. 
366 - Areias, SP. 367 - Santa Adelia, SP. 368 - Tres Pon
tas, MG (2. 3 edi~iio). 369 - Corumba, :\lT (2.• edi~ao). 370 
- Bento Gon~alves, RS (3.3 edi<;ao). 371 - Guarabira, PB. 372 
- Macae, RJ (2.3 edi~ao). 373 - Guanabara. 374 - Pa-
rati, RJ. 375 - Alcantara, MA. 376 - Conselheiro Lafaie
te, MG. 377 - Piracicaba, SP (2.• edi~ao). 

2.• scrie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas , BA. 103 - Jatai, 
GO. 104 - Florania, RN. 105 - Santa Rita , PB. 106 - Pato 
Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, PI. 109 
- Linhares , ES. 110 - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES . 
11 2 - Te6filo Otoni , MG. 

Acabou-se de imprimir, no Servic:;o Grcifico do 
IBGE, aos oito dias do mes de ag6sto de mil nove
centos e sessenta e sete, 32.o da criac:;ao do Instituto. 






