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PERNAMBUCO 

ASPECTOS FiSICOS - Area : 6.080 km' ; altitude da se
d e : 377 m; tempemtura em •c: 
maxima, 32; minima, 18; preci
pita{'iiO pluviometri"ca anual: 
370 mm. 

POPULAQAO 

ECONOMIA 

62.673 habitantes (Censo Demo 
grcifico de 1970); densidade de 
mogrcifica: 10 hab itantes :par 
quil6metro quadrado. 

- 147 estabeleci mentos i ndustriais, 
44 do comercio atacadista, 330 
do vamjista e 100 de presta{'iiO 
d e se•·vi{'os; 4.800 im6veis rurais 
( I NCR A); 3 agencias banccirias 
e 2 coopemtivas de cn!dito. 

CULTURA - 151 unidades escolares de ensino 
primcirio, 15 de ensino supleti
vo, 5 estabelecimentos de ensino 
nu}dio, 1 de en sino superior; 4 
bibliotecas, 2 livrarias, 4 tipo
gra/ias, 2 jornais, 1 esta9iio ra 
diodijusom ; 2 cinemas; 3 as 
socia{'6es cultumi"s e 5 esporti 
vo - recreativas . 

URBANIZAQAO 

SAt: DE 

VEiCULOS 

FINANQAS 

80 ruas, 6 avenidas, 7 pra{'as, 5 
;m·dins, 4 pa1·quei e 65 outro• 
logmdouros; 6.846 predios, 3.389 
liga{'iies ell!tricas. domiciliares, 
600 aparelhos telej6nicos ; 3 ho
teis, 40 pens6es, 30 restaurantes, 
37 bares e botequins. 

2 hospitais com 111 leitos, 6 ma
tentidades rumis, · 1 pasta de 
sa<ide, 1 centro social , 11 nu!di
cos, 8 dentistas 1 tarmaceuti 
co, 8 j anncicias e drogarias. 

(na Prejeitura M unicipal em 
1969) - 228 autom6veis e jipes, 
10 6nibus, 233 caminh6es, 211 ca
mionetas e 103 veiculos niio es 
pecificados. 

(milhoes de cruzeiros) - receita 
prevista e despesa fixada: 2,3 
(1971). 

POLiTICA - 9 vereadores. 
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Prar a do Centen <iTio 

SEGUNDo tradigao corrente em Petrolina, o t O)rrit6rio 
teria sido desbravado primeiramente por frades 
franciscanos , sabendo-se que o local em que esta si
tuada a Cidade agasalhara a sede de uma fazenda 
de criagao de gado. 

For volta de 1840, nao existia ainda o :;:·o-mado . 
Passagem obrigat6ria de boiadeiros ou neg•Jciantes 
do interior de Pernambuco, Piaui ou Ceara. consti
tuia o local ponto de convergencia para a t~avessia 
do Sao Francisco, em diregao a Bahia, do que re
sultou a formagao de Petrolina, de um !ado do rio, 
e de Juazeiro na margem oposta. A travessia era co
nhecida como "Passagem do Juazeiro". 

Foi o capuchinho italiano Frei Henriq~.re quem 
ai deu inicio as predicas religiosas, a pedido do en
tao vigario de Boa Vista, padre Manoel Joat;:u:m da 
Silva, e cuidou de erigir no local uma capela, sob a 
invoca<;ao de Santa Maria Rainha dos Ar_ jos, em 
1858. A construgao foi concluida em 1860. 

Tendo em vista a grande extensao do territ6rio 
a seu cargo, o paroco solicitou do bispo d~ccesano, 
D. Joao da Purifica<;ao Marques Perdigao, qu~ apre
sentasse a Assembleia da Provincia pedido p:~ra ser 
dividida a fr eguesia, no que foi atendido atraves da 
Lei n.0 530, de 7 de junho de 1862, que ele•ou Pe
trolina a categoria de freguesia . 

0 top6nimo encerra ao que se sup6e, u:r_a ho
menagem a D . Pedro II . 
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Formar;iio Administrativo-ludiciciria 
PELA Let r:rovincial n.0 530, de 7 de junho de 1862, 
foi cria.C.c· o Municipio de Pet rolina, com a t ransfe
rencia ~" a pcvoa<;ao do mesmo nome da sede do 
antigo M·.micipic de Boa Vista. A criagao do Distri
to deu -&e :;ambe:n par essa mesma lei. 

A Lei provinc:al n .0 60L de 13 de m aio de 1864, 
fez C.'€-sar:·a recer o Municipio, que deve sua restau
r agac a LEi n.0 921, de 18 de maio de 1870. A r eins
tala<;a·J o~orreu 3. 24 de outubro do mesmo ana. 

A Lei :nunic_pal n.0 2, de 20 de abril de 1893, re
fere-se igualmente a criagao do Distrito. 

fl_ sede mun_ciual somente veio a receber foros 
de cidade em 3 de- julho de 1895, par f6rga da Lei 
estach:.s l r_.0 130 . 

No quadro anexo ao Decreta-lei estadual n .0 92 , 
de 31 de ::nargo de 1938, Petroli::1a figura com os dis
tritos C:a sede, Afranio, Cachoeira do Roberto, Itu
m irim e R,aj ada Os Decretos-leis n .os 235 e 952, de 
9 de d e~mbro d~ 1938 e 31 G.e ciezembro de 1943, res
pecti7.:t m8nte , man:iveram os distritos de Petrolina, 
Afranic e Rajada, sendo extintos os de Itumirim, 
anexa·ic :tJ de Fet rolina (dist rito-sede), e Cachoeira 
do RobertJ, disb:ibuido entre os de Afranio e Ra
jada. 

A Lei munic_p c;J n .0 19, de 31 de outubro de 1958, 
criou J C•i3t rito je Cristalia, e o Distrito de Afranio, 
pela Le: estadu:tl no 4.983 , de 20 de dezembro de 
1963, p~ss·Ju a int2grar novo n_unicipio. 
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Atualmente, Petrolina e formado dos distritos 
da sede, Cristalia e Rajada alem dos de Curral Quei
mado, Dorinentes e Lagoa, criados pelas Leis mu
nicipais n .os 10, 11 e 12, respectiv·amente, de 6 de 
setembro de 1963. 

A Comarca de Petrolina foi criada pela Lei pro
vincial n .0 1. 445, de 5 de junho de 1879. 

Em atividade, no foro local, 2 advogados. 

MuNICiPIO do Ser tao do Sao Francisco , quase todo 
compreendido em area de caatingas, Petrolina apre
senta grande diversidade de aspectos atraves dos 
quais se sucedem a flor a arbustiva areas quase to
talmente desnudas, a rvores esparsas e pequenos 
bosques. Isto sem aludir ao majestoso Sao Francis
co, que forma a divisa com a Bahia. A 7 horas ape
nas de Salvador, par estradas pavimentadas, a 
poucos minutos de Paulo Afonso, e a cerca de 40 
horas do Rio de J a neiro e de Sao Paulo , Petrolina 
oferece ao turista a trativos que nao devem ser des
prezados. 

0 Rio Sao Fmncisco, com suas aguas barrentas, 
seus barcos coloridos e pitorescos, suas praias, po
voadas de aves aquaticas, a beleza do nascer e do 
p6r-do-sol ; a Ilha do Fogo, com o Estaleiro da Com
panhia de Navegagao do Sao Francisco e no extre
ma oeste, urn serrate de pedra que representa o pan
to culminante da ilha: ai foi erguida uma cruz de 
madeira, que se divisa a longa distancia, mesmo a 
noite, gragas a iluminagao de que e dotada. No sope 
do serrate se encontra o predio que serviu de casa 
de f6rga, para fornecimento de en ergia eletrica a 
Petrolina e Juazeiro, antes da chegada da energia de 
Paulo Afonso. 

Catedral 
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Embarcaqoes do R i o Siio Francisco 

A Ponte Presidente Dutra, que liga Petrolina a 
Juazeiro, passando pela Ilha do Fogo, como que for
ma com est a uma imensa cruz. 

Imponente "poem a de pedra", famoso em todo o 
Nordeste, a Catedral de Petrolina, com suas agulhas 
g6ticas avistadas a grande dista ncia e seus vitrais 
franceses , constitui ponto obrigat6rio no roteiro do 
turista. Obra do inicio do seculo, sua constrw:;ao se 
deve ao p rimeiro Bispo de Petrolina , Dam Antonio 
Maria Malan. 

A Igreja Nossa Senhora Rain ha dos Anjos, sin
gela e branca, e o m arco inicial da povoagao de Pe
trolina; sua principal curiosidade e uma santa em 
estilo barroco, no altar principal. 

Na Serra da Santa, e digna de ser vist a a cap ela 
de Nossa Senhora, exemplo tipico do misticismo ser
t an ejo, com seus romeiros, suas promessas e ex
votos. 

Para conhecer o artesana to t r adicional do ser
tao, e preciso procurar o Esperidiao, o Rei do Cour o, 
e a Casa de Couro s, que poderao mostrar ao inte
r essado lindas balsas, t apetes, gibaos, roupas, cintos, 
malas, sandalias e baus. Do mesmo modo, devem ser 
visitadas a .casa das R edes, a Cordoari a, e o Mercado 
ou a F eira ; ai se exp6em pegas do artesan ato em 
barro, palha e m adeira, m el de abelha, carne-de-sol, 
rapaduras, ervas, m elao, melancia e umbu ; e ainda 
cantadores e passarinhos. 

Constit ui mostra de arte popular , igualmente, 
a ceramica expost a no Galpao, onde um grupo de 
mulheres, tendo a fnmte D. Ana das Carran cas, 
trabalha modelando pates, pan elas, jarros e escul
turas. J a se tornaram i amosas as carrancas simples, 
mas muito originais, criadas por D. Ana . 

Outra curiosidade local e Ze Mocot6, que t ern re
m edio para qualquer m al, desde mordida de cobra 
a trai t:; ao de mulher ; alem de hist6rias p ara contar 
e cantar . 

Depois de passear p ela Cidade, cabe visitar e co
nhecer seus cantadores, seus t ernos de pifanos, o 
reisado, a dan ga de Sao Gongalo, os penitentes de 
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Sao Francisco, a Casa da Crianc;a; provar a buchada, 
a muqueca de surubim, carne-de-sol com feijao ver
de ; ver de perto a estatua de bronze de Dam Malan, 
a Imagem da Virgem de Dam Bosco, na Fraga Nossa 
Senhora Auxiliadora, a Fraga Presidente Kennedy, 
a do Centenario, com seu pequeno lago e seus patos 
e a escul tura r epresentando urn missionario descen
do de urn barco com a cruz a mao, para implantar 
a fe n aquelas plagas sertanejas; ouvir o coral de 
Petrolina, ver a pintura de Almir Moura - percor
rer engenhos e tazendas, para conhecer a beleza ca
r acteristica da vida rural do Sertao: vaqueiros en
courados, aboios, criagao de cabras, fabricagao de 
rapaduras; paisagens caracteristicas de cactos e ca
atingas. 

Merece dest aque o Projeto Bebedouro . ...... . 
(SUVALE) , o m aior projeto de irrigagao do Brasil, 
orgulho de Petrolina. 

Urn passeio pelo Rio Sao Francisco, o grande rio 
que vern de Minas Gerais cortando todo o Estado da 
Bahia, ate Juazeiro-Petrolina, numa viagem que 
oferece mil e uma atrag6es. Duas confortaveis lan
chas-onibus a Juarez Tavora e a Costa e Silva fa
zem c percurso de Petrolina a Pirapora em cin ciJ 
a sete dias . Ha ainda os vapores v enceslau Braz, 
B enjamim Guimaraes e Sao Francisco, com quar
tos para casal e apartamentos. Toda semana par
tern vapores para Pirapora ou chegam ao porto de 
Juazeiro-Petrolina, porto de chegada do Sao Fran
cisco navegavel. A partir dai o rio segue em direc;ao 
as cachoeiras de Itaparica e P aulo Afonso. 

Conforme a epoca do ano, Petrolina oferece ao 
visitante a festa de Sao Joao, a Exposigao de Ani
mais, festa da Pad.roeira, dos Vaqueiros, o Natal e 
muitas outras, todas muito animadas. 

Quanta a hospedagem , existem OS hoteis Neu
man, Progresso e Grande Rio . :Este ultimo construi
do pelo Governo, por intermedio da EMPETUR, foi 
inaugurado a 18 de abril de 1970. Conta com 48 
apartamen tos e uma "suite" ; sal6es de jogos, bar, 
restaurante, boate, ar r efrigerado, moderna deco
ragao, elevador e t elefones, inclusive bonita vista do 
rio Sao Francisco. 

Hotel Grande Rio 



SEPARADO de J uazeiro, n a Bahia, pelo seu principal 
aciden te geogr :ifico, o rio Sao Francisco, Petrolina 
tern seus 6. 080 km2 limitados ainda p elos munici
pios de Ouricuri, Santa Maria da Boa Vist a, Afrfmio 
e Casa Nova-EA. 

Seu clima , em 1969, r egistrou temperaturas de 
32°C p ara as m aximas e 18 para as minimas. A pre
cipitac;ao pluviometrica foi de 370 mm. As chuvas 
sao m ais freqiientes de dezembro a marc;o. 

A sede municipal a 377 m de altitude t ern sua 
posigao dem arcada pelas seguintes coorden adas: 
9° 23' 53" de latitude Sul e 40° 29' 56", de longitude 
W. Gr. Dist a de Recife, em linha r et a, 634 km, rumo 
OSO. . 

Alem do r io Sao Fran cisco, ja citado, Petrolina 
e banhado pelos riachos da Agua Fret a (limite com 
Ouricuri-PE) , da Cal, Poc;o d 'Antas (divisa com 
San ta Maria da Boa Vista), do Pontal, P au d 'Arco, 
Sobrado, Sao Bento, Umbuzeiro, en t re outros. 

Exist em as sen ·as do Pau d'Arco, Curral Quei
m ado, Varginha (atualmente ch am ada Serra Santa) 
e os Serrates de Urubu e Morrinhos. 

CLASSIFICADO pelo >Censo Demogr:ifico de 1970 co
mo urn dos 10 m unicipios m ais populosos do Es
tado, Petrolina, com 62 .673 h abitantes, e o maior 
n a Micro-Regiao do Ser t ao P ernambucano do Sao 
Fran cisco . 

Em confronto com os r esultados do Censo De
mografico de 1960, verificou-se o consideravel cres
cimen to de 120,3%, apesar do desmembramento 
ocorrido no tll timo decenio in tercen sitario . 

A densidade dem ografica elevou-se de 5 (Cen
so de 1960 ) p ara 10 h ab / km2

• 

0 distrito-sede, com 46.001 pessoas recenseadas, 
cobriu 73 ,3% da populac;ao municipal. A distancia, 
seguiam-n o os distritos de Rajada, com 5.047 pes
seas ; Dormentes, com 4.316 ; Lagoa , com 2.709 ; 
Cristalia , com 2. 455 e Curral Queimado, com 
2.145 . Contaram-se 61 .923 r esiden tes, dos quais 
32 .216 do sexo feminino (52,0%). No quadro ur
ban a, h a via 38. 830 habitan t es (20. 844 do sexo fe
min ino ) . 

Foram cadastrados 11. '749 domicilios (6. 324 n o 
distrito-sede). 

DADA sua situagao geogr :ifica e seu ritmo de desen
volvimento , Petrolina e uma especie de Capital do 
Alto Sertiio, encruzilhada do progresso em sua pas-
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sagem obrigat6ria para o Norte e via de escoamento 
para o Centro ou Sul do Pais. 

0 rio Sao Francisco, arteria vital do sertao, as 
novas estradas federais e o aeroporto encurtam dis
tancias, transportam riquezas e distribuem produ
gao, concorrendo para a prosperidade local. 

Projeto Bebedouro 
A 42 km da sede municipal, a margem esquerda do 
Sao Francisco, esta a Estar;;ao Experimental, tam
bern chamada "Projeto Bebedouro" . Seus estudos 
iniciais foram feitos pela SUDENE/ FAO, em 1962, 
com levantamento total da area e estudos do solo, 
h avendo sido inst alada em 1963. Em 1969 ficou sob 
a direc;ao da Superintendencia do Vale do Sao Fr an
cisco CSUVALE) subordinada a 5.a Agencia locali
zada em Juazeiro , Bahia. 

Tern por finalidade a aplicagao de novas tecni
cas para aumento da produgao e fixac;ao do agri
cultor numa area onde seja capaz de suprir sua sub
sistfmcia beneficiando a r egiao. A area destinada a 
implantagao do Projeto m ede 10.000 h a. Foram rea
lizadas experifmcias, coroadas de exito, do cultivo 
de cebola, batata-inglesa, hortaligas em geral, to
m ate , m elao, melancia e videira. Ha tambem criac;ao 
de gada bovina holandes (r aga pura) , jersey e mes
tigo , para produgao de leite e engorda para o corte. 

A Estagao Experimen tal disp6e de um Centro 
de Treinamento, com as seguintes caracteristicas: 
predio para aula'L e administrac;ao com 225 m2, pre
dio para alojamento dos candidatos ao treinamento, 
com 450 m2, dais galp6es , com 506 m2, e um campo 
para treinamento, com 6 ha. Vern cumprindo sttas 
finalidades a contento. 

Construidas ou em fase final de construgao h a, 
n a Estagao, 37 casas para colonos, em 2 tipos com 
ampliag6es previstas; a lojamentos para tecnicos; 
uma escola com capacidade para 200 alunos; um 
centro civico comunitario e uma cooperativa. 

0 conjunto Carlos Pinheiro e o Centro de Trei
namento foram inaugurados a 16 de janeiro de 1970. 

Estao concluidos, porem ainda n ao equipados, 
6 apartamentos destinados a aloj ar cerca de 30 
tecnicos. 

Estaleiro da Companhia de Navegat;iio do 
Sao Francisco 

No EXTREMa leste da Dha do Fogo ergue-se o Esta
leiro da Companhia de Navegagao do Sao Francisco, 
para reparos em vap6res e outras embarcag6es que 
sin gram as aguas do grande rio. Ai se constroem, 
com o necessaria rigor tecnico e utilizando mao
de-obra local, lanchas-6nibus de propulsao a jato, 
que fazem o percurso Petrolina-Juazeiro-BA a Pi
rapora-MG . A cada 45 dias um novo barco e lan
gado a agua. 
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E nergia E let rica 
TEVE inicio em dezembro de 1965 o fornecimento de 
en ergia da CHESF a regUio Petrolina-Juazeiro. Com 
um potencial instalado de 12 mil kW e linha de 
transmissao de 132 mil volts , servini a t odo o Vale 
do Sao Francisco, a traves da CELPE (Companhia 
de Eletricidade de Pernambuco) . A estagao abai
xadora de Petrolina consta de proj eto aprovado 
pela SUD ENE. 

Em 31 de maio de 1971 existiam 3. 389 ligag6es 
domicilia res em Petrolina (3.288 n a cidade) . 

Industria 
EM 1965, achavam-se em funcionam en to 147 esta 
belecimen tos industriais, cuj a produgao se elevou a 
Cr$ 13,3 milh6es. 0 pessoal ocupado foi de 613 . 

Em 1968, somente em 94 estabelecimentos cons
t antes do painel de am ostr agem, o numero de pes
soas ocupadas se elevava a 810, sendo de Cr$ 38,0 
milh6es o valor da produgao desses estabelecimen
tos. 

Entre as indust rias sediadas no municipio po
dem ser citadas: Indtlstrias Coelho S/ A (oleos co
mestiveis, 6leo de mamona , sabao, pluma de algo
dao , etc. ), Algodoeir a Petrolina Industria e Comer
cia Ltda. (pluma de algodao), SOMASSA - Ind. 
Aliment icias Lt da . (biscoitos), Irmaos Moura (sa
b6es e velas), Construtora Coelho S/ A Comercio e 
Represen tag6es (ben eficiamento de m adeira , es 
qua dTias, fabrico de m6veis, barcos, etc.) , Sociedade 
Mineradora Ponta da Serra Lt da . (extragao de gip
sita ). 

Exporta~iio e lmporta~iio 
A EXPORTAQAO tem como paises de des tina : Estados 
Unidos, Rolanda, Fran ga, Inglaterra, Belgica , Ale
manha Ociden tal, Espanha, Hungria, Argen t ina, 
Tchecoslovaquia, Pol6nia e Italia. P ara esses p aises 
sairam, em 1969, produtos no valor de Cr$ 23 ,0 mi
lh6es. A m aior parcela coube ao 6leo bruto e ao fa
relo de m amona, que totalizaram 22 . 588 toneladas, 
avaliadas em Cr$ 19,0 milh6es; a seguir, couros e 
peles diversas, no valor de Cr$ 3,3 milh6es . Consta
r am t ambem da pauta a torta de ouricuri, sisal e 
cera de carnauba . 

Para os Est ados do Ceara, Bahia e Piaui foram 
exportados velas e sab6es, num volume de 725 tone
ladas e valor de Cr$ 1. 206,0 milhares. 

A importagao compreende principalmente fa
l'inha de trigo, m aquinas agricolas, cimento, a rroz, 
milho e farinha de mandioca . 

Pecuaria 
MuNICiPIO de maior area em todo o Estado, desen
volve progressivamente a agricultura e principal
mente a pecuaria. 0 gada bovina t em n as r agas cri-
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aula e holandesa a prefer€mcia dos criadores. Os 
pecuaristas contam com assistEmcia tecnica de 2 ve
terinaries. 

Em 1969, eram os seguintes os efetivos dos re
banhos: 

ESP:ECIES 
Bovinos 
Equinos 
Asininos 
Muares 
Suinos 
Ovinos 
Caprinos 

CABEQAS 
25 600 

6 875 
2 960 
2 110 

18 750 
23 490 
22 500 

0 valor global desses rebanhos foi estimado em 
Cr$ 8,3 milh6es, dos quais 61 ,1% referentes a bovi
nos e 12,5% a equinos. 

A produgao do leite chegou a 873.600 litros, no 
valor de Cr$ 279,6 milhares. 

Os efetivos de aves, calculados em 66.500 cabe
gas, eram avaliados em Cr$ 212,6 milhares; e a pro
dugao de avos em Cr$ 136,1 milhares, corresponden
tes a 126 mil duzias. 

Exposiqao 
A PARTIR de 1965, vern se repetindo anualmente a 
Exposir;;ao Regional de Animais. Ao quarto certame, 
realizado entre 18 e 21 de julho de 1968, compare
ceram o Governador do Estado, Secretaries da F a
zenda e da Agricultura e outras autoridades. 

A essa mostra concorreram pecuaristas de Per
nambuco, Bahia e Minas Gerais, que apresentaram 
1. 030 animais ; entre os bovinos, destacaram-se 
exemplares da raga holandesa. 

0 exito do certame atestou o desenvolvimento 
da Regiao. Visitado por cerca de 2. 000 pessoas, en
cerrou-se com o desfile de animais premiados. 

Produqao Agricola 
A AGRICULTURA, em franco desenvolvimento, contri
bui para o progresso do Municipio. 

0 Censo Agricola de 1960 cadastrou 4. 434 esta
belecimentos, ocupando area de 66.757 hectares, dos 
quais 15.000 ha se destinavam a lavouras. 

A safra de 1969, calculada em Cr$ 9,7 milh6es, 
correspondeu a uma area cultivada de 24.193 h ec
tares. 0 maior valor percentual coube ao algodao 
com 29,5 % (6.918 t), seguindo-se a batata-doce com 
28,9 % (14 .000 t) , a mandioca, 14,2 % (55 .000 t) e a 
mamona, 8,4% (2.700 t). Os 19,0% restantes refe
riam-se a feijao , milho, cana-de-agucar, tomate, 
banana, c6co-da-baia, cebola, arroz, batata-inglesa, 
melao e melancia. 
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PRODU(AO AGRICOLA 

Valor-1969 

- ALGODAO 
fl:;:;:;:;:~ BATATA- DOCE 

~ MANDIOCA 

W. MAMONA 

h//.1 OUTROS 

Em Petrolina estao instalados urn p6sto agro
pecuario, e Escrit6rios Region al e Local do Sistem a: 
Brasileiro de Ext en sao Rural (ABCAR) . Em 1968 fo~ 
instalad6 urn p6sto de fruticultura. 0 INCRA ca
dastrou, ate maio de 1970, 4. 800 im6veis rurais. 

Ha 8 agr6nom os em atividade n o Municipio. 

ProdufDO Florestal 
0 VAIJOR da produc;fw extrativa veget al, em 1969, fo: 
ealculado em Cr$ 6,9 milh6es, r ela tivos a 1 milhac 
920 mil metros cubicos de lenha (Cr$ 6,1 milh6es) e 
4. 000 ton eladas de carvao. 

Peles de Animais Silvestres 
.'\.s PELES silvestr es, n a.quele an o, alcan garam Cr$ 51 ,:;:. 
m ilhares, r elativos a 19. 700 de lagar tos e 165 de gate· 
do m a.to (on c;a-pintada). 
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P~sca 
As ATl.,.IDADES pesqueiras, ainda n ao COlonizada.s, 
ocupar::t~, em 1969, 44 pescadores (39 maiores de 18 
anos), c.parelhados com 16 embarcag6es a rerr_o e 
27 r edes de arrasto . A produgao alcangou 14,5 tonE 
lada s., no valor de Cr$ 31,8 milhares . 

Gado Abatido 
F cRAM :a.batidcs, em 1969, 5.331 bovinos, 9.624 sumo.s, 
3.782 o·; Jios e 19.667 caprinos, com urn rendime:J.to 
global :de 1.64!l toneladas, no montante de Cr$ 3,5 
milh6e~:. 

De~Ee val ) r , a carne verde de bovino co:ariu 
6C ,7 o/c, ::orresp::Jndentes a 816 toneladas, a carne 7Br
de de EU ino 1'=,0% e 289 t, a carne verde de cap rino 
9;:;% e 336 t e o toucinho fresco 8,8 % e 192 t Os 
6,s % ::--=stan te3 r epresentavam carne verC.e de cvi
no, c.ouo seco de bovino e peles secas de ovir_o e 
de ~ap:ino. 
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Vist>a parcial da Ci:lc:d-3 

Comercio 
DADA a posigao geografica favoravel., Petrolina c·)::u:
titui entreposto x:om ercial rr_ovirr_entado. Assi::r_ e 
que, em maio de 1970, ex~stiao 44 estsb-=l ~i-
mentos atacadis~s e 330 varEjista3. Para a Dicere 
convergem os vH:culos vindos do Sul atra-,es d3. 
Bahia ou em retE·rno dos Est3.dos do Norte ~ Nor
deste. 

Entre OS 100 estabelecimEntOS de presc::.<:;ac d£ 
servigos , figuram 30 restaurantes, 37 bares e b::J ~e-
quins, 27 sal6es ~ barbeiros, 3 de cabeleirei: os e 3 
boates . 0 Hotel Grande Rio ·~om 48 apartamer_t:o~, 
o Neuman com 3l apartamer_ tos e 11 quartos E ::J 
Progresso com 2{ quartos, al~m C.e 40 penE-Oe:;: c:B 
todos os t ipos coc:stituem os oeios de hospedag~::r- . 

Movimento Baocario 
0 SISTEMA bancbo do Municipio e formado pe~as 
~gencias dos ban·:xJS da Bahia Nor:ieste do EraE.L ~ 
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Desenvolvimento do Estado de Pernambuco .. .. . . 
(BANDEPEl, bern assim de 2 coopera tivas de credito. 

Fraga das m ais fortes de Pernambuco, apresen
tou os seguintes saldos, n as p rincipais contas, em 
31 de dezembro de 1968 (milhares de cruzeiros) : cai
xa, 878 ; emprestimos, 18.458 ; depositos a vista e a 
curto prazo, 3.586; depositos a m edio prazo, 44. 

Porto Fluvial 
SrTUADO n um dos extremos n avegaveis do rio Sao 
Fran cisco, Pet rolina para quem vinha da Bahia para 
Recife , a traves de Juazeiro , consti tuia apen as uma 
passagem, porquanto a cidade era desprovida de 
porto. Hoje, localizado numa area de 13 km, o porto 
fluvial de Petrolina e uma realidade, estando apto 
a receber embarcag6es com 2 m de calado, proceden
t es de Pirapora, em Minas Gerais. 

Possui do is cais: urn com 60 m destinado ao mo
vimento de mercadorias em geral e outro ao es
coamento da gipsita exist ente no Sertao do Ara
ripe, com capacidade de embarque de 150 mil t por 
ano, em horario normal de funcionamento . Dis
poe, ainda, de urn armazem com 2.000 m ' e capaci
dade de 500 t , alem de uma area descoberta desti
nada a colocagao dos "conta iners". 

0 plano de expansao do porto, preve instalag6es 
de outros armazens para carga, deposit os de com
bustive! e estagao pa ra passageiros. 

Meios de T ransportes 
0 INTENso trafego de embarcag6es de t odos os tipos, 
automoveis, caminh6es, onibus, avi6es e tropeiros, 
confere as vias t errestres e fluvi ais urn colorido e 
urn movimento extraordinario . 

A BR-122, que vai a te Lagoa Grande, onde se 
liga a PE-82 e BR-116, a BR-407, que se destina ao 
Piaui, a ferrovia e as estradas municipais formam 
a en cruzilhada dos caminhos que vao ter a Minas 
Gerais, Bahia, Piaui, Maranhao, Ceara, Rio Gran
de do Norte e Paraiba. 

A Viagao Ferrea Federal Lest e-Brasileiro, r amal 
Sao Francisco-Paulistana, percorre cerca de 105 qui
lometros no Municipio, possuindo est ag6es em Pe
trolina , Rajada e Pau-Ferro e parada em !co ; vai
-se da cidade a Afranio, em 4 horas e a Paulistana, 
no Piaui, em 10 horas. 

A ponte rodo-ferroviaria Presidente Dutra, faz 
a ligagao de Petrolina a Juazei r o-BA, em 10 minu
tos. Ainda por rodovia , liga-se a cidade a Casa No 
va-BA, em 2 horas; a Afr anio, em 2 horas e m eia 
(pela BR-407); a Paulistana-PI, em 12 horas; a 
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Santa Mar ia da Boa Vista , em 2 horas; a Ouricuri, 
em 5 horas; a Parnamirim, em 4 horas; a Salva
dor-EA, em 7 horas ; a Capital Estadual, em 16 ho
ras; e a Brasilia-DF, em 96 horas (via F eira de 
Santan a -BA e Montes Claros-MG ) . 

Empresas de transporte coletivo que servem ao 
Municipio : 

Empresa Joaiina (local) - com as seguintes li
nhas : Petrolina-Juazeiro (circular na cidade); Pe
t r olina-Picos (PI) e Petrol ina-Simpli cio M endes 
(PI) via Afra nio (PE) e Paulistana (PI ) ; Pet r olina 
a Ajranio (apenas as segundas-feiras). 

Empr esa Viagao Progresso - R ecife-Petrolina 
(linha diaria) . 

Empr esa Sao L uis - Petrolin a-Salvador ( 4 ani
bus diarios) via Juazeiro, Senhor do Bonfim e Feira 
de Santan a . 

Empresa Bonjinense - Pet r olina-Sao Raimun 
do Nonato (PI ), linha diaria, via Casa Nova e Re
m anso; Petrolina-Sao Paulo, tambem diaria, pas
sando por Juazeiro, J equie, Vit6ria da Conquista na 
Bahia, Governador Valadares e Tres Rios em Minas 
e Taubate, Aparecida e dai a t e Sao Paulo . Uma vez 
por seman a passa pela Guan abara. 

Empr esa Rodoviaria Per n ambucan a - Juazeiro 
do Nor t e (CE ) -Juazei r o (E.A) , com agencia em Pe
trolina. 6nibus diarios fazendo o itinerario via Par
n amirim, Ouricuri e Exu, em Pernambuco e erato 
no Ceara. Duas vezes por seman a passa em Arari
pina (PE). 

Empresa Vi agao Brasil i a - Cajazeiras (PB)
-Sao Paulo . Man tem agencia em Petrolina, com par
t idas diarias de onibus via Juazeiro , Senhor do Bon
fim, Feira de Sa ntan a, Jequie, Vit6ria da Conquista, 
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Governador Valadares (MG) , Volta Redonda, Bar
ra Mansa (RJ) e Guanabara. 

Empresa Sanfranciscan a - tres vezes por se
mana, faz a linha Petrolina-Luiz Viana. 

0 movimento medio diario de veiculos, no tre
cho Petrolina-Lagoa Grande, era de 444 carros, em 
abril de 1970. 

Estavam registrados na Prefeitura, em 1969, 228 
autom6veis e jipes, 10 6nibus, 233 caminh6es, 211 
camionetas e 103 outros veiculos . 

A eroporto de Petrolina - Disp6e de pista asfal
tada, de 1 . 600 x 40 metros, com balizamento notur
no, iluminagao, estagao de meteorologia , servigo de 
radio , farol, hangar e residencia para funcionarios. 

Utilizam o aeroporto os avi6es da VARIG em 
voos regulares , alem de taxis aereos. 

Em 1970 pousaram e decolaram 1.554 avi6es . No 
mesmo periodo desembarcaram 2.909 passageiros e 
embarcaram 2.921. 

Foram descarregadas 12,1 toneladas de carga e 
embarcadas 7,0. 0 servi<;:o postal recebeu 3,7 tone
ladas e despachou 1,8. 

As comunicag6es aereas se estabelecem com 
Brasilia, Rio de J aneiro, Sao Paulo , Belo Horizonte, 
Recife , Salvador, Teresina , Fortaleza, Sao Luis e ou
tras cidades. 

Comunica~oes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos man
tem uma agencia postal-telegrafica. 

A Companhia Telef6nica do Sao Francisco tem 
a seu cargo o servi<;:o telef6nico, com 600 aparelhos 
instalados. 0 sistema autom atico foi inaugurado no 
dia 19 de novembro de 1965. 

A partir de 15 de abril de 1969 o servi<;:o de mi
croondas estabelece contato de Petrolina com Re
cife e Fortaleza. 

P onte m 6vel Eurico D u tra 



Urbanizaqiio 
A CIDADE se espraia por 80 ruas , 6 avenidas, 7 p ragas, 
5 jardins, 4 parques e 65 outros logradouros, dos 
quais ha 40 pavimentados e servidos pela rede de 
iluminagao domiciliar, 60 com abastecimento de 
agua e 30 com arborizagao ptlblica. 

E servida ainda por 3 estradas asfaltadas, uma 
central e duas de cont6rno, que permitem a cidade 
articulagao perfeita com seus pontos turisticos e fa
cilitam o trfmsito. Uma das estradas de cont6rno 
vai alcancar a Avenida Guararapes e por esta, os 
trilhos da-Estrada de Ferro, continuando ate a fren
te principal do Hotel Grande Rio . A outra segue a 
A venida Cardoso de Sa, a margem do Sao Francisco. 
A terceira estrada segue a diregao oeste da cidade 
cruzando os trilhos da Estrada de Ferro, a BR-407 
e a entrada de acesso ao porto, alcangando a Rua 
Vicente de Paula, ate os trilhos da Estrada de Fer
ro, onde sua bifurcagao vai facilitar a subida da 
Ponte Eurico Dutra e o acesso ao Hotel Grande Rio. 

Na jungao das tres estr adas se localiza urn dos 
mais belos jardins da cidade. 

Vindo pela BR-122, a poucos quil6metros desta 
jungao, esta o Monumento Rodoviario, denominado 
Encruzilhada do Progresso, projeto do arquiteto Ar
mando de Rolanda Cavalcanti para o Departamento 
de Estradas de Rodagem de Pernambuco . 

0 monumento se comp6e de dois elementos: a 
plataforma, com a parte interna ajardinada, e o 
elernento escult6Tio formado de longas vigas de quin
~e metros de comprimento, lan<;adas em diferentes 
direg6es. 
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Eleva-se a 6. 846 o numero de predios, dos quais 
3.883 ligados a rede de agua, que e tratada e fluo
rada. 

Entre os principais logradouros cabe m encionar 
as avenidas Guararapes, Souza Filho, Sete de Se
tembro, Joaquim Nabuco, Cardoso de Sa; ruas Dr . 
Pacifico Luz, Jose Rabelo Padilha , Barbosa Lima, 
Cel. Souza Junior, Dom Vital, Barao do Rio Branco, 
Vicente de P aula , P adre Fraga e da Estagao; e as 
prac;as Sete de Setembro, Dom Malan, Maria Auxi
liadora, Kennedy e do Centenario . 

Assistencia Medico-Social 
0 HOSPI TAL Dom Malan possui o mais perfeito cen
tro cirtlrgico da r egiao e do interior de Pernambuco 
(clinica geral) com 52 leitos; a Maternidade Nossa 
Senhora- das Grac;as (anexa ao Hospital ), disp6e de 
59 leitos. 

Ha 1 posto de saude e 8 farmacias e drogarias. 
Os medicos, em 1969, eram 11, dentistas 8 e 1 far
maceutico. 

Prestam assistencia m edico-social no Municipio: 
o Centro Social Isaias Coelho, curativos e aplicagao 
de inj ec;6es; e a Associac;ao Petrolinense de Amparo 
a Maternidade e a Infancia (APAMI) , que mantem 
6 maternidades rurais em Petrolina , Rajada , Dar
mentes, Cristalia, Curral Queimado e Uruas . 

.Casa da Crian t;; a - m antida pela APAMI e con
t ando ao mesmo tempo com subvenc;6es federal, es
t adual e municipal, funciona desde 2 de junho de 
1967 em carater de semi-internato, todos os dias 
uteis. 

Comp6e-se de creche com 2 berc;arios t endo 25 
berc;os cada e um berc;ario extra , alem de 2 salas de 
r ecuperac;ao das criangas classificadas no departa 
mento maternal. 

A principia com 20 criangas, ja em 1968 possuia 
150 e em 1969, o numero se elevou a 175. 

:E proporcionada as criangas assistencia integral, 
t a is como fich a de saude, alimentac;ao, orienta<:;ii.o e 
evangelizac;ao no trabalho a partir dos primeiros 
anos de idade, Escola Maternal e encaminhamento 
da propria Instituic;ao para uma Escola Reunida, do 
Estado, com 8 professores e Assistencia de Super
visao Pedag6gica local. 

As crian gas, conforme a idade, ocupam-se, tam
bern, de horta , pomar, jardim, alem de outras ati
vidades extraclasse . 

Ha, ainda, um departamento complementar que 
e o Centro Social e Artesan ato, destinado a promo
gao de trabalho de auto-a juda das familias pobres e 
o Clube das Maes, uma das unidades do Centro, con
fi ada a Organizac;6es das Voluntarias, constituido 
por senhoras da sociedade local . 

Religiao 
SEnE de bispado desde 1924, Petrolina teve como pri 
meiro bispo D. Antonio Malan , a quem se deve obras 
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como a Cat edral, Palacio Episcopal e Hospital 
D. Malan . 

Alem da c at edral de Petrolina os cat6licos con
tRm com a igreja Matriz de Nossa Senhora Rainha 
dos Anjos e as capelas de Nossa Senhora das Dores, 
Sao Sebastiao, Sao Jose, Sagrada Familia . 

Os protestan tes disp6em dos templos da I greja 
Batista e da Assembleia de Deus. 

P ETROLINA e o mais importante m unicipio da zon a 
Eertanej a do Estado destacando-se pelo estagio j a 
s lcan <;ado n o cam po educacion al e cultural, entrE 
c•s demais municipios da r egiao. Possui a Funda<;ac 
Educacional de Petrolina, os cursos primario, me
clio e superior, freqi.ientados por 15.000 alunos, apro
:::imadamente, en t r e os quais numerosos r esident eE: 
n a cidade vizinha de Juazeiro-BA. 

EN SINO 

Matricula -1970 

16 
Mil o luno' 

12 

8 

4 

0 
2 3 

1- Primario 

2- Med i o 

3- Superi o r 



Colegi o Maria Aux i liadora 

Ensino Primario 
0 CENSO Escolar de 1964 encontrou 6.121 crian
gas de 7 a 14 anos. Dessas apenas 3.561 freqiienta
vam escola. 0 indice de escolaridade de 58,2 % ob
tido em todo o Municipio subiu, entretanto, para 
81,8 % na zona urbana. 

Em 1969 existiam 151 unidades escolares, com 
296 profess6res, estando matriculados 9.100 alunos. 

Quatro dessas unidades eram grupos escolares, 
sendo o de maior matricula o Grupo Escolar D. Ma
lan, com 1.026 alunos e 34 profess6res. Ate 30 de 
abril de 1971 , a matricula j a se havia elevado a 
11.081. 

0 ensino supletivo era ministrado em 15 unida
des, com 15 profess6res e 450 alunos matriculados. 

Ensino Medio 
0 ENSINO media contava com 5 estabelecimentos, 
com 91 profess6res e 1 . 780 alunos. 

0 Colegio Nossa Senhora Auxiliadora mantem 
os cursos ginasial e normal, com 266 alunos ; o Gi
nasio Evangelico e o Ginasio Industrial , com curso 
ginasial e as matriculas de 138 e 255 alunos, respec
tivamente; o Colegio D. Bosco, ginasial e cientifico, 
com 321, e o Estadual, com ginasial e normal e 800 
alunos. 

Nos cinco estabelecimentos acima, a matricula 
foi de 2. 861 alunos, ate 30 de abril de 1971 . 

Ensino Superior 
;A FACULDADE de formagao de Profess6res, da Fundagi\,o 
Educacional, mantem os cursos de letras, ci€mcias e 
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estudos sociais. Em 1969, havia 96 alunos matricula
dos e o corpo docente se compunha de 9 profess6res. 
Em 1971, ja existiam 178 alunos matriculados. 

Outros Ensinos 
Ex rsTEM outros estabelecimentos de ensino no Mu
nicipio : a Escola de Economia Domestica, a Asso
ciagao de Amparo a Maternidade e a Infancia (cor
te e costura), Escola Industrial Sao Jose (meca·nica, 
marcenaria e carpintaria), a Escola Profissional Do
mestica (corte e costura) e uma escola de datilogra
fia, com um total de 300 alunos matriculados em 
1971. 

Bibliotecas 
As SEGUINTES bibliotecas podem ser destacadas: a 
Municipal, com acervo de 4. 270 volumes ; a Rui Bar
bosa, com 2. 720, mantida pela Uniao dos Artifices 
Petrolinenses; a da Fundagao Educacional, com 
2. 710 ; e a Antonio de Santana Padilha , m antida 
pelo Nucleo de Supervisao Pedagogic a, com 1 . 265. 

Divulgaqiio 
A IMPRENSA peri6dica e representada pelos sem an a 
rios 0 Farol, com t iragem de 1 . 500 exemplares, e o 
Se1·tao, com 800. 

A Emissora Rural a Voz do Sao Francisco, 
ZYB-59, emite em ondas media e tropical desde 1962. 

Sao 4 as t ipografias e 2 as livrarias. 

Cinemas 
Ex rsTEM 2 cinem as: o Massan gano, com 700 lugares, 
e o Petrolina com 1 . 200. 

Associativismo 
A SociEDADE Filarm6nica "21 de Setembro", a mais 
antiga, funciona desde 1910 e congrega 120 s6cios e 
o Petrolina Clube, a partir de 1949, com 250 s6cios. 
Ainda no setor de atividades culturais e assisten
ciais, cabe citar a Uniao dos Artifices Petrolinenses 
com 178 s6cios. 

Sao entidades de fins r ecreativos o America Fu
tebol Clube, com 221 s6cios, o Centro Educativo dos 
Operarios Petrolinenses (161), a Liga Desportiva 
P etrolinense (143 l, o Gremio Assistencial Educativo 
(126), o Flamen go Esporte Clube (95) e o Centro 
Social Caiano (79). 

0 r ate Clube Petrolina, com atividades esporti
va, recreativa e educativa, r eune 255 s6cios. 
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Finan~as Publicas 
0 ORQAMEN'l'O Municipal aprovado para o exercicio 
de 1971, preve receita de Cr$ 2,3 milh6es e fixa 
igual despesa. 

Prej eitum Mu11icipal 

A receita arrecadada pela Uniao, em 1970, atin
giu Cr$ 746,3 milhares; a do Estado Cr$ 2,3 milh6es 
e a do Municipio Cr$ 1,8 milhao (despesas realiza
das Cr$ 1,6 milhaol . 

As arrecadac;6es estadual e federal se estendem 
aos municipios de Santa Maria da Boa Vista e 
Afranio. 

Representa~ao Politica 
A CAMARA Municipal se comp6e de 9 vereadores. Ate 
15 de maio de 1970 estavam inscritos 14.003 elei
tores. 



FONTES - As injor'lutqoes d ivulgadas neste tmba!ho jorarn , 
em sua nutiori'a, jorr.ecidas pelo Agente c!e Estatistica, Fran 
cisco R o!irn d e A lbuquerque. 

Utilizados, tarnb em, dados da pub!icaqiio P etrolina - Ca
minhos do Grande Rio . da EMPETUR, Novos Caminhos do De
senvolvimento - CODESP-70, dos ar quivos c!e documentariio 
municipal do I BE e c!e diversos 6rgiios do si stema estatistico 
nacional . 

ESTA pub lica<;iio jaz parte c!a serie de rnonogmji'as municipais 
organizada p elo D epartamento de DivulgaQiio Estatistica d o 
I nstituto Brasileiro d e E statistica. A nota introdut6ria, sabre 
aspectos da evolu<;iio hist6rica do Municipio, corresponde a 
urna t entativa visando sintetizar, com adequada siste 
rnatizaQiio, elernentos esparsos em dijerentes docuntentos. OcoT
re7n, e1n alguns caso.>, divergencias de opiniiio, comuns em as
suntos dessa naturez.l, niio sendo raros os equivocos e contra
di<;oes verijicados nas pr6prias jontes d e pesquisa. Por i sso, o 
IBE acolheria com o mctior i nter esse qua!quer C'Olabora~;iio, es
pecialrnente de historiadores e ge6grajos . 
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6. ' Seri e A 

500 - Criciuma, sc 
501 - Ribei rao Preto, SP (4 .• edi,ao) 

502 - Cornelio Procopio , PR 

503 - Pet roli na, PE 
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Acabou -se de i1npri mi •· aos sete eLias do m es de 01ttub ro de 
mit not· eccntos e se tenta e um nas ojicinas d o Serv i qo G rli fico 
eta F un cla(· cio I B G c'. em L11cas. GB - 4:376 






