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LIMEIRA 
SAO PAULO 

COLE(;J\0 DE 
MONOGRAFIAS N.o 410 

ASPECTOS FiSICOS - ATea: 597 km' ; altitude da 
sede: 542 m; tempemtums medias (1966) , em 
DC: das maximas, 27,7; das minimas, 15,2; pTe
Cipitag{io pluviometTica total: 1.424 mm (1966 ) . 

POPULA9AO- 65.783 (estimativa para 1.0 de julho 
de 1967); densidade demognijica: 110 habitan 
tes poT qui l6metTo quadmdo. 

ASPECTOS ECONOMICOS - 1.858 im6veis TUTais, 
273 estabelecimentos industTiais, 21 comeT
ciais atacadistas, 628 vaTejistas, 16 mistos e 
398 de pTestagao de seTvigos; 12 agencias ban
caTias, 2 da Caixa Econ6mica Estadual e 1 da 
Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS - 85 unidades escalaTes 
de ensino pTimaTio e 10 do ensino media; 8 
tipogmjias, 4 livraTias, 7 bibliotecas, 3 jornais, 
2 mdiodijusoTas e 4 cinemas . 

ASPECTOS URBANOS - 63 bainos, 17.000 pTedios 
e 482 logradouros; 11.931 ligar;6es eletTicas, 2.100 
apaTelhos telef6nicos; 7 hoteis, 6 restaumntes, 
213 baTes. 

ASSISTi:NCIA MEDICA - 3 hospitais com 230 lei
tos; 38 medicos, 46 dentistas, 24 jarmaceuticos, 
19 enjermeiros; 26 jarmacias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal, em 31-12-1966) - 2 .068 autom6veis e jipes, 
1.122 caminh6es, 15 6nibus, 456 camionetas e 
420 outros veiculos. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiros novas) - Receita prevista: 5,0; TendCI 
tributaria: 1,4; despesa jixada: 5,0. 

REPRESENTA()AO POLiTICA - 19 vereadores em 
exercicio. 
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ASPECT OS HIST6RICOS 

A HIST6RIA de Limeira comega no seculo XVIII , 
num rancho tosco, a cento e poucos quil6metros 
da capital paulista, onde bandeirantes buscavam 
repouso, quando em demanda de Mato Grosso. A 
zona era conhecida pelo nome de Rancho do Morro 
Azul, par sua localizagao junto a uma elevagao ar
redondada, que, vist a de lange, parecia azulada. 

Conforme noticia hist6rica publicada, em 1845, 
o nome do Municipio surgiu da seguinte forma: 

"Em 1781, partindo uma caravana de Sao Paulo, 
da qual fazia parte Frei Joao das Merces, este fez 
questao de levar consigo grande quantidade C.e limas, 
pois na epoca era corrente que estas frutas pre
servavam aqueles que as chupassem das febres ma
lignas. Frei Joao das Merces, porem, ao chegar no 
"Rancho do Morro Azul", foi acometido de violento 
ataque de febres, que o vitimou. No deliria o reli
gioso acusava seus auxiliares de terem envenenado 
as frutas , razao porque ninguem quis herdar-lhe a 
sacola de fru tas. En terraram o religioso ali per to 
e com ele o res to das lim as. Tempos depois, perto 
da cruz erguida, nascia uma limeira. E o pouso 
passou a chamar-se "Rancho da Limeira" . 

Atraido pela fertilidade da terra os primeiros 
povoadores da regiao ali construiram suas habita
g6es rusticas. 0 primeiro possuidor das terras ondc 
esta hoje situada a cidade de Limeira e grande 
parte do Municipio foi o Capitao Cunha Bastos, 
que, com Bento Manoel Barros (Barao de Campi· 
nas), Jose Ferraz de Campos, Alferes Francisco, 
Oliverio Benedito Penedo, Jose Gordo, Francisco de 
Araujo Lima, Senador Vergueiro, Rafael Antonio, 
Sampaio, Joao Gatto e outros, fundou a povoagao , 
no ana de 1824, e a freguesia de Nossa Senhora das 
Dares, em 1930, com patrim6nio doado pelo primeiro . . 

0 Senador Vergueiro fez a primeira derrubada, 
dando inicio as primeiras culturas de cana-de-agu
car. Anos ap6s, passou a residir na Fazenda Ibicaba. 

Essa fazenda deu impulso ao progresso da re
giao. 0 Senador Vergueiro, em 1840, iniciou o sis
tema de "parceria" da lavoura, tendo contra tado 
grande n umero de colonos portugueses. 

0 Municipio de Limeira surgiu em 1842, des
membrado do de Piracicaba. 

Em 1858, chegaram a Ibicaba imigrantes alemaes, 
suigos, portugueses e bel gas . A Fazenda passou a 
servir de modelo, em vista das inovag6es introdu
zidas nos primitivos metod as agricolas. 



Vista A~rea Parcial da Cidade 

Gin.3..sio Estad ual Industrial "Trajano de Camargo" 

Fo:·ma[ao Administrali v<J-/ ttdiciaria 
0 DISTRITO, criado com a denominaciio de Nossa 
Sen hora das Dores cio Ta tuibi, por f6rga do Deere
to de 9 de dezembro de 1830, tomou o nome de 
Li!Deira, em Lei provincial n.0 25, de 8 de margo 
de 1842, que criou o Municipio , com territ6rio des
me:nbrado do de Piracicaba. 

A Lei provincial n.0 31, de 18 de abril de 1863, 
ele-ou a sede municipal a categoria de cidade. 



Trcvo de accsso a Limeira , na Via Anhangu e ra 

Atualmente, o Municipio e formado somente 
pelo distrito da sede, ap6s ter sido extinto o de 
Tatu, reincorporado ao de Lime ira. 

A Comarca foi criada par Lei provincial n° 37, 
de 20 de abril de 187•5. 

LOCALIZA(AO 

LIMEIRA localiza-se na Zona Fisiogratica de Rio 
Claro e possui topografia regularmente acidentada, 
com ondula~;6es mais ou menos acentuadas, entre 
as quais sobressai a que culmina no Morro Azul, 
com 842 m. 

Limita-se com os municipios de Cordeir6polis, 
Araras, Artur Nogueira, Cosmopolis, Americana, 
Santa Barbara d'Oeste , Piracicaba e Iracemapolis. 
Cobre uma area de 597 km' e e banhado pelo rio 
Piracicaba e ribeir6es do Tatu (que corta a cidade), 
Graminha, Coqueiros, Ferrao, Pinhal, Tabajara e 
outros c\lrsos dagua. 0 rio Piracicaba serve de di- · 
visa natural ao Municipio. 

Situam a sede municipal as seguintes coOl·de
nadas geograticas: 22° 33 ' 48" de latitude S e 
47° 24 ' 14" de longitude W. Gr. A distancia, em -
linha reta , a capital do Estado e de 137 quil6metros, 
rumo NNO. 

Situada a altitude media de 542 m , goza de eli
rna continental, com in verna seco . A epoca das 
chuvas vai de setembro a meados de abril e a p lu
viosidade em 1966 totalizou 1.424 mm . Registra
ram-se, no mesmo ana, as temperaturas seguintes: 
maxima absoluta: 35,0°C (setembro) ; minima ab
soluta : 4,4oc (ag6sto) ; medias: das maximas, 
27,7°C; das minimas, 15,2°C. 
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POPULA(;AO 
RAVIA em Limeira, par ocasHio do Recensea
mento de 1960, 60.719 habitantes, assim discrimi
nados: 

Municipio 

Urbana 
Rural 

LOCALIZAQAO POPULAQAO 
PRESENTE 

60 719 

45 256 
15 463 

Para julho de 1967, o Laborat6rio de Estatisti
ca do IBE estimou a populaQao de Limeira em 65.783 
pessoas, passando a densidade demogra.fica que era 
de 102, em 1960, para 110 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

POPULACAO PRESENTE 

Mil pessoas 
60-

40-

20-

Municipio Urbano Rural 

0 Registro Civil, em 1966, anotou 2.346 nasci
mentos (2.269 nascidos vivos), 709 6bitos ( 188 com 
menos de urn ana) e 554 casamentos. 



8 

IN DUSTRIA 

0 parque industrial de Limeira ostentava o total 
273 estabelecimen tos industriais, dos quais 143 em
pregavam 5 ou mais openi rios. A prodw;ao, em 1965, 
ultrapassou a casa dos 69 milh6es de cruzeiros 
novas, resultantes do trabalho de 7.131 pessoas e 
assim distribuidos: 

VALOR DA 

ESTA- PESSOAS PRODUOAo 
CLASSES E BELECI- OCu- Ei\"1 1965 

GENEROS DE PADAS 
INDUSTRIA MENTOS EM (1-1-66) 

1965 
Numeros % 
abso!utos sobre 0 

(NCr$ 1 000) tot1l 
- - - ·--- ·- ·- ·- ·-- ------- --- ---· - --- ·- ·- -- -·- -

lndustrias Extralivas de 
Produtos Minerais . 2 28 122 0,2 

lndtistrias de Trans! or-
ma~ao * . 271 7 103 69 182 99,8 

Metalurgica .. .... . .. 24 244 1 Oi7 1,6 

Mectmica ...... 40 1 933 11 017 15,9 

Materia l eletrico e de 
COlllU Oicay5es .. ... 3 75 549 0,8 

lVIaterial de trausporte 11 817 6 744 9,7 

Madeira .. 12 71 54 I 0,8 

Mobili ario .. 21 224 1 326 1,0 

Papcl c papelii.o .. .. .. 9 521 5 781 8,3 

Borracha. ............ 9 55 752 1,1 

Qufmica. ....... .. .... 5 81 1 005 1,5 

Textil. . ... . . .. ..... 4 60 553 0,8 

Vestm\rio, cal9ado ear-
tefatos de tecidos .. 20 1 362 8 493 12,3 

Produtos alimentares .. 45 1 121 ~9 547 42,6 

Bebidas .. .. 9 199 722 1,0 

Diversas .. 9 121 489 0,7 

TOTAL GERAL. . 273 
I 

7 131 69 304 100,0 

'' Estiio incluidos nos totais 1 estacelecimento de couros, 
peles e p·rodutos similares, 11 de editorial e grrifica e 38 d e 
?tinerai:; nao 1netcUicos. 
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VALOR 

OA PROOU~AO 

ITil Produtos olimenlores 

11!\!il) MecOnlco 

D Outros 

~ 

l'2a 

PESSOAL 

OCUPADO 

Vestucirio, col,odo o 

ortefotos de tac i dos 

Mot ori al de tronspor te 
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Os produtos industrializados sao exportados 
para todo o Pais e a lguns para o exterior, sendo 
dignos de m engao especial, entre os produtos, o 
agucar refinado e 0 a lcool (937 operarios)' as ma
quinas operatrizes (563 operarios) e agricolas (644 
operarios) , auto- pegas (801 openirios) , papel e car
tolina (521), chapeus (370 ) e calGados (976). 

Cia. Prada - Indi1stria e Comercio 
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AGROPECUARIA 

A PRonuc;:A.o agricola, em 1966, alcan<;ou o mon
tante de NCr$ 11 ,8 milh6es e as culturas cobriram 
uma area de 24.136 hectares. Essa produgao assim 
se discrimina, segundo o valor: 

VALOR DA PRODU<;:AO 

PRODUTOS AGR.iCOLAS 
Numeros 
absolutes 

(l\Cr$ J 000) 

Laranja . 

Cana-dc-a9liCar 
Tangerina. 

Arroz. . . . . . . . . . . 
Mandioca. 
Algodao. 
Outros* 

TOTAL. 

4 200 

3 G23 
eoo 
15} 

432 

265 
/[3 

11 763 

% sabre 
o tota l 

3.5,7 
3J,8 

13,6 
7,2 

3,7 

2,3 
6, 7 

100,0 

* Incluem-se miLo lim2o, fci ji:o, abacaxi, tanana, cafe, uv:;., aba
catc, tomate, amendoiiil, fu mo em fo lha, batata-doce e castanha. 

PRINCIPAlS PROOUTOS 

AG R iCO L AS 

0 LARANJA ( 36%) 

~ CANA-DE -ACUCAR ( 30%l 

~ TANGERINA ( 14 % ) 

0 OUTR OS ( 20 % ) 
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A cana-de-agucar ocupou 4.900 ha e rendeu 
345.000 toneladas, principal materia -prima de sua 
indtlstria. Os laranj ais utilizaram 10.290 ha e pro
duziram 420 milh6es de frutos. 

A Feira Agricola Cientifica e Industrial de Li
meira CFACILl, bienal, exp6e produtos agricolas e 
industriais e trabalhos de carater cientifico elabo
rados par estudantes. 

0 gada existente, em 1965, era em numero de 
37.650 cabegas, no valor de NCr$ 3,3 milh6es, assim 
discriminados: 

Bovinos 
Eqiiinos 
Muares 

ESP:ECIES 

Suinos ..... .. . . . . .. .. . . . .. . . ... .. . 
Ovinos ..... . . ... ... .. . . . .... . . . .. . 
Caprin as 

CABE<;AS 

12 500 
1 550 
2 100 

20 0001 

300 
1 200 

Os bovinos contribuiram com 56,6 % para o va
lor total dos rebanhos e os suinos com 26,1 % . 

0 IBRA havia cadastrado, ate 31 de dezembro 
de 1966, 1.858 im6veis rurais, no Municipio. 

COMERCIO E BAN COS 

A PRAQA de Limeira, em 1966, contava com 21 
estabelecimentos atacadistas, 628 varejistas e 16 
mistos. 

0 Municipio tern grande imporHmcia, como 
centro comercializador da produgao da regiao. Ele
vam-se a mais de 30 os estabelecimentos especia 
lizados em preparar e embalar frutas citricas para 
exportagao, tanto para os centros consumidores do 
Pais como os do exterior em escala que chega, 
aproximadamente, a 5 milhoes de caixas. 

Exporta, outrossim, maquinas agricolas, de be
neficiamento de produtos agricolas e operatrizes 
das mais diversas, para o Pais e tambem para o 
exterior. 

:E ainda produtor e exportador de agucar de 
usina e refinado, de calgados e chapeus, rodas para 
autom6veis, caminh6es e tratores, colmeias de ra
diadores, canos de escapamento, silenciosos para 
motores de explosao, conjuntos de freios hidrauli
cos para veiculos, etc. 

Existem em Limeira 12 agencias bancarias, t6 -
das no centro comercial da cidade, e 3 agencias da 
Caixa Econ6mica: 2 estaduais (uma no bairro Boa 
Vista) e uma Federal. 
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Em 31 de dezembro de 1966, registravam-se os 
seguintes saldos das principais contas ba ncarias 
(milhares de cruzeiros novos) : caixa em moeda 
corrente, 1.307 ; emprestimos em contas correntes, 
1.666; titulos descontados, 9.840; depositos a vis
ta e a curto prazo, 9.174 ; depositos a prazo, 151. 

Na Camara de Compensagao de Cheques, fo
ram, em 1967, movimentados 363.910 cheques, no 
valor de NCr$ 178,7 milh6es, resultando o valor me
dio por cheque de NCr$ 490,95 . 

i vlEIOS DE TRANSPORT£ 

0 MUNiciPIO disp6e de estradas de ferro, rodo
vias e um campo de pouso, a 5 km da cidade, com 
pista de 600 X 25 m. 

As rodovias estaduais sao: Limeira-Mogi-Mi
rim, Anhanguera, do km 135 ate Cosmopolis, Santa 
Barbara d'Oe>:•te-Iracemapolis. Destaca-se a via 
Anhanguera que corta o Municipio do Sul para o 
Norte , com pista dupla e pavimentagao asfaltica. 
Ha, ainda, 13 rodovias municipais. 

Gastam-se, em media, 2 horas e 30 minutos ate 
Sao Paulo; 28 minutos ate Americana (onibus); 24 
minutos ate Araras; 38 ate Artur Nogueira (onibus), 
via Bairro Engenheiro Coelho; 15 ate Cordeir6polis; 
35 ate Cosmopolis (onibus) ; 11 ate Iracemtipolis 
<6nibus); 32 ate Piracicaba (onibus); 34 ate Santa 
BtirbaTa d'Oeste, via Americana (onibus) ; 16 horas 
e 2 minutos ate Brasi lia-DF, via Colombia, Fru
tal-MG e Goiania -GO. 

CONVENroES : 

Pj R/8£/RAO PRW
BRAS(L/A 

ROOOVTA FEDERAL 
ROOOVIA ESTAOUAL -
FERROV/A ...._... 

P(S.PAULO 
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A Cia. Paulista de Estradas de Ferro possui , 
dentro do Municipio, as estag6es de Limeira, Ita ipu 
e Tatu . Gasta-se de trem 2 h oras e 23 minutos a t e 
Sao Paulo; 20 minutos ate Americana; 38 ate Ara
ras; 11 ate Cordeir6polis e 47 ate Santa Barbara 
d'Oeste . 

Existiam , no Municipio, segundo os registros 
oficiais, em 31 de dezembro de 1966, 2.068 a utom6-
veis e jipes, hi 6nibus, 1.122 caminh6es, 456 camio
netas e 420 outros veiculos. 

IN STRUc;AO 
0 CENSO Escola r de 1964 apurou que 74,1% das 
criangas em idade escolar freqiientavam escola na
quele ana. Esta percentagem subia para 78,5% nas 
a reas urbana e suburbana e descia para 59,8% na 
rural: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

De 7 a 14 ac:os 
F.SI ECIFICAQAO De 0 a Fre-

J4 a nos Total qlientam 
cscola 

- ·- - - - - ·-- · ~- - ·----~---- - ·- ·- ·- ·- -- - ·-·--- -----

Municipio 25 269 12 551 9 300 

Areas w·bana e suburbana. . . . . 19 23S 9 609 7M2 
A•·ea rural . .. G 031 2 942 1 758 

Contavam-se 235 profess6res regentes de clas
se, todos normalistas: 233 er am do sexo femin ino 
(53 na zona rural ) e 2 do sexo m asc ulino rnas 
zonas urbana e suburbanal . 

Emino Primcirio 

EM 31 de m ar go de 1967, eram em ntm1ero de 
55 as unidades estaduais, com 231 profess6r es e 
7.578 alunos matriculados; 25 municipais, com 548 
a lunos e 25 profess6res; e 5 particula res, com 46 
profess6res e 1.660 al unos. 

Emi;w Medio 

CONTAVA o ensino media, n aquela data, com 5 
unidades do secundario, com 3.654 a lunos matricula 
dos e 151 profess6res; 2 unidades de ensino comer
cia!, com 464 alunos e 20 profess6res; 1 unidade do 
industrial, com 121 alunos e 10 profess6res; 2 do 
normal, com 358 a lunos e 29 profess6res . 
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SA UD £ 

A REDE hospitalar esta constituida de 3 esta 
belecimentos, com um total de 230 leitos. 

Existem 3 postos de puericultura, o Ambulat6-
rio Medico-Dentario da Cia. Prada, mantido pela 
Fundagao Prada de Assist€mcia Social, e 8 Gabine
tes Dentarios. Prestavam, em 31 de dezembro de 
1966, servigos profissionais, 38 medicos, 19 enfer
meiros, 46 dentistas, 24 farmaceunticos. As farma
cias, na cidade, eram 26. 

FIN A N C:AS PUBL!CA S 

A UNIAO arrecadou, no Municipio, em 1966, 
NCr$ 7,4 milh6es, o Estado NCr$ 11,6 milh6es e o 
Municipio, NCr$ 2,4 milh6es. A despesa realizada pe
la Prefeitura, no mesmo ano, foi de NCr$ 1,7 milhao . 

0 orgamento municipal para 1967 previa uma 
receita de NCr$ 5,0 milh6es (renda tributaria de 
NCr$ 1,4 milhao) e fixava igual despesa. 

A Coletoria Federal arrecada tambem no Mu
nicipio de Iracemapolis . 

OUTROS ASPECTOS DO l\1UN IC1PIO 

A CIDADE de Limeira e de aspecto agradavel. Si
tua-se no vale do ribeirao Tatu e apresenta topo
grafia acidentada, com 482 logradouros, dos quais 
101 asfaltados e 204 calgados a paralelepipedos. 

As edificag6es sao cere a de 17.000, dissemina
das pelos seus 63 bairros, e algumas residencias 
bastante suntuosas. As duas prac;as principais: To
ledo Barros e Luciano Esteves, sao arborizadas. 

15.830 predios, em 282 logradouros, sao benefi 
ciados pelo abastecimento de agua, cuja rede dis
tribuidora me de 389 km. Cerca de 11.000 predios, 
em 206 logradouros, se acham servidos pela rede 
de esgotos sanitarios, numa extensao de 301 km. 

Nada menos de 340 logradouros estao servidos 
pela rede distribuidora de eletricidade, havendo 
11.931 ligag6es eletricas, das quais 10.806 domicilia
rias. A energia eletrica, de origem hidraulica, e for
necida pelas Centrais Eletricas do Estado de Sao 
Paulo. 

Ha 398 estabelecimentos de prestac;ao de servi
c;os, entre os quais 7 hoteis, 6 restaurantes, 213 ba
res e botequins, 59 barbearias, 19 institutos de be
leza para senhoras. 
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Exercem atividades profissionais no Municipio 
31 advogados e 5 engenheiros . 

Entre as instituig6es culturais , cumpre mencio
nar 7 bibliotecas, totalizando 12.459 volumes ; des
taca-se a Biblioteca Publica Municipal, com apro
ximadamente 6.300 volumes. Ha 4 livrarias e 8 ti
pografias. 

Para o culto cat6lico, existem 6 par6quias, com 
8 igrejas e 29 capelas . A padroeira da cidade e 
Nossa Senhora das Dores, comemorada a 15 de se
tembro, com festividades civico-religiosas. 

Os cultos protestantes disp6em de 12 templos e 
4 saloes: o Espirita, de 5 "centros", alem da Moci
dade Espirita de Limeira e Associa<;ao Espirita de 
Estudos Evangelicos Francisco de Paula Victor . 

Circulam no Municipio 3 jornais, com a tira
gem total de 4.800 exemplares . 

Para as horas de lazer e diversao, conta o li
meirense com 4 cinemas, com capacidade total para 
2.345 espectadores, e 2 bo'ites. 

Possui 2 radioemissoras: a Educadora de Li
meira, prefixo PRJ -5, em ondas medias e tropicais , 
frequfmcias de 1.550 e 2.260 kc/s, e a Jornal do 
Povo, ZYR-261 , em ondas medias e freqiifmcia de 
1.430 kc/s. 

Dezenove entidades, de carater beneficente, me
dico-hospitalar, de assisti'mcia a infancia e a ma
ternidade e outros funcionam regularmente em 
Limeira. 

As Associag6es culturais e desportivo-recreati
vas sao em numero de 13, totalizando 9.037 s6cios. 

A cidade disp6e de agi'mcia do Departamento 
dos Correios e Telegrafos e de Agencia Postal no 
Povoado de Tatu, alem do telegrafo nas estagoes 
ferroviarias da Cia. Paulista de Estradas de Ferro . 
Estavam instalados, ate dezembro de 1966, 2.100 
aparelhos telefi.\nicos. 

Funcionam em Limeira 4 cart6rios: de Registro 
de Im6veis e Anexos 1.a Circunscri<;ao; Registros de 
Im6veis e Anexos 2.a Circunscrigao; Registro Civil 
das Pessoas Naturais; do Distribuidor, Avaliador e 
Repartidos Publicos. 

A Camara Municipal de Limeira e composta de 
19 vereadores. Estavam inscritos 24.077 eleitores ate 
31 de dezembro de 1966 . 

FONTES 

As intormar;:6es divulgadas neste trabalho toram, em sua m aio
ria, /oTnecidas pelo Agente de Estatistica de Limeira, Paulo 
Fachardo Junqueira. 

Foram utilizados tambem dados dos arquivos de documen
tar;:iio municipal da Diretoria de Documentar;:iio e Divulga:;ilo 
do !BE e de diversos 6rgiios do sistema estatistico brasileiro. 
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