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Coler; iio de Monograf ias N .o 550 

SAO LOUREN~O 
DA MATA 

PERNAMBUCO 

ASPECT-OS F!SICOS . Area : 330 k m•; al t itude da sed e : 
38m; t emperatu ras em oc : m.d
xima, 34; m i nima, 18; precipit a · 
r; iio pluv iometrica anual, 2 .200 
mm (1971 ). 

POPULAQAO • 94.137 h abftantes (Cen so Demo-
R ESIDENTE grdfico de 1970J; aensidade de

mogrdfica : 285,26 habitantes por 
quil6met ro quadrado. 

ECONOMIA . 

CULT URA • 

68 estabelecimen t os indust riais , 
2 de com er ci o atacadista, 854 do 
varei ista e 131 de prestar; iio d e 
ser v i r;os; 1.379 estabelecim entos 
rurais ( Cen so Agropecu<irio 
1970); 1 agencia banctiria. 

91 unidades escolares d e ensino 
p rimcirio geral, 6 estabeleci men
tos de en sino m l!d\o, 1 de en si no 

. superior ; 4 cinem."as e 6 associa· 
. r;oes !·f!zPP:tfvo-reo_~e,ativ_as . 

URBA NIZAQAO • ' 79 . ;ru'l4iJ_ •• 3 -~venida's; 7 ·prar;as;· 
' 6 ."1.61"predios, 2 .461 !igar;oes e ll! · 
t ricas qomiciliares, 20 · aparelhos 

· t ele/onicos; 6 r estaurantes, 44 
' bares e botequi n s. 

SAtiDE • 4 hospita is com 826 leitos, 1 pos- . 
to de saude, .1 de puericultura;· 
65 m edicos, 5 dentistas, 26.-en·•· 
jermeiros; · 3 'j armaceuticos, 5 
j armcicias e d rogarias. , 

VE!CULOS . 
R EGISTRADOS 

(na Prejeitura Munic ipal em 
1971) - 332 autom6veis e jipes, 
20 6nibus, 217 caminh 6es e 20 
veiculos niio especijicados. 

FINANQAS • Orr;amento Municipal para 1972 
( milhoes de cruzeir os) - receita 
prevista e despesa fixada : 2,1 . 

POL! TICA • 9 v ereadores. 

1 

• 



ASPECTOS 
HIST6RICOS 

A REGI~o em que se situa o atual Municipio de Sao 
Lourenc;o da Mata era coberta por extensa floresta e 
habitada pelos Tupinambas, que ocupavam grande 
area entre Beberibe e Capibaribe. Esses valorosos 
nativos opuseram tenaz resistencia a colonizac;ao 
portuguesa em Pernambuco. 

Vencidos os aborigenes, em 1554, na guerra que 
lhes fizeram os filhos de Duarte Coelho, Donatario 
da Capitania, conseguiram os portugueses livre tran
sito entre Olinda e as matas da regiao, ricas em 
pau-brasil. Com o estabelecimento do livre transito, 
o territorio tornou-se importante para os povoadores 
que procuravam explorar a riqueza; estabeleceu-se 
urn entreposto em Sao Lourenc;o, no local assim 
denominado por ter sido Lourenc;o de tal seu pri
meiro morador, de onde o produto da explorac;ao era 
levado para o Pac;o do Fidalgo, hoje Santana, dis
tante de Recife apenas sete quil6metros, por via 
fluvial. Desse entreposto, a margem esquerda do 
Capibar.ibe, nasceu Sao Lourenc;o da Mata. 0 espi
rito religioso dos povoadores fez erigir no alto da 
colina uma igreja sob a invocac;ao de Sao Louren<;o, 
onde se ergue hoje a Matriz que conserva tragos do 
primeiro templo. 

A explorac;ao do pau-brasil muito contribuiu 
para o desenvolvimento da regiao, datando a cons
truc;ao dos seus primeiros engenhos de fins do seculo 
XVI. Em 1630, ja se contavam em seu territ6rio sete 
"fabricas". 

Nesse mesmo ano, os holandeses invadiram Per
nambuco. Por volta de 1635, chegaram a Sao Lou
renc;o, matando e saqueando, apesar da tenaz resis
tencia encontrada. Muitos moradores fugiram, bus
cando a protegao de Matias de Albuquerque. Tempos 
depois, a povoac;ao era evacuada. 

As guerrilhas se sucederam numa sequencia 
ininterrupta, com os conseqtientes prej uizos para a 
regiao. Varias batalhas foram travadas no territorio 
de Sao Lourenc;o, ap6s o "compromisso" que se disse 
redigido por Gaspar Perez, tabeliao em Sao Lou
rengo, e assinado por Joao Fernandes Vieira, Anto
nio Cavalcanti (chefes do movimento) e mais 16 
conj urados . 

. :E o seguinte o tear do "compromisso": "Nos, 
abaixo assinados, conjuramos e prometemos em ser
vic;o da liberdade, nao faltar a todo tempo que for 
necessaria, com toda a ajuda de fazendas e pessoas 
contra qualquer inimigo, em restaurac;ao de nossa 
Patria ; o que nos obrigamos a manter todo o se
gredo que vista convem; sob pena de que quem o 
contrario fizer ser tido por rebelde e traidor e ficar 
sujeito ao que as leis em tal caso permitam. E de
baixo deste comprometimento, nos assinamos, em 
23 de maio de 1645" . 
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Sao Lourenc;o da Mata, ap6s a expulsao dos inva.,. 
sores, recomp6s-se dos danos causados pela guerra, 
voltando a fase de atividade e progresso. Palco de 
paginas her6icas de nossa hist6ria, caminha para o 
progresso, Iento mas promissor. 

•Forma~iio Administrativa 

ALVARA de 13 de outubro de 1775 criou o distrito de 
Sao Lourenc;o da Mata; o Municipio do mesmo nome 
foi estabe!ecido por Lei provincial n .0 1. 805, de 13 
de junho de 1884, com territ6rio desmembrado dos 
municipios de Recife e Paudalho ; a instalac;ao veri
ficou-se a 10 de janeiro de 1890. 

Em 1.0 de julho de 1909, por efeito da Lei esta
dual n.o 991, a sede municipal recebeu foros de ci
dade. 

Na divisao administrativa de 1911, o Municipio 
ja figura com os 3 distritos atuais de Sao Lourenc;o 
da Mata, Nossa Senhora da Luz e Camarajibe. 

• Forma~iio Judiciaria 

A coMARCA foi criada pelo mesmo ato que instituiu 
o Municipio, sendo suprimida pela Lei n.0 697, de 
20 de junho de 1904, e restaurada pela de n.0 1 . 316, 
de 10 de junho de 1916. Atualmente, e de 2.a entran
cia, com jurisdigao apenas sobre o Municipio de Sao 
Lourenc;o da Mata. Conta com 1 vara, 1 juiz e 1 
promotor. 

Militam no foro local 2 advogados. 

ASPECTOS 
FfSICOS 

0 MuNICiPIO, com 330 Jan2, limita-se com os de Pau
dalho, Paulista, Moreno, Jaboatao, Recife, Cha de 
Alegria e Vit6ria de Santo Antao. 

Seu principal acidente geografico e o rio Tapa
cura, afluente do Iendario Capibaribe. 

De clima quente e umido, as temperaturas extre
mas, em graus centigrados, registradas em 1971, fa
ram de 34 e 18 graus. Chove normalmente em ja
neiro· e nos meses de junho a agosto. No ano em 
referencia, a precipitac;ao pluviometrica total che
gou a 2.200 mm. 

A Cidade, a 38 metros de altitude e a 22 km de 
Recife, rumo ONO, tern sua posigao geografica deter
minada pelas coordenadas de 7°59'45" de latitude 
Sui e 35°02'37" de longitude W. Gr. 

3 



• A Barragem do T apacur6 

0 DEPARTAMENTO Nacional de Obras de Saneamento 
esta utilizando urn sistema de barragem que re
presara as aguas do Rio Tapacura num ponto pro
ximo a confluencia do rio Capibaribe. A represa 
destina-se, entre outras coisas, ao fornecimento de 
agua para o abastecimento de Recife. 

Na barragem o SANER instalara obras tecnicas 
(a Tomada) tais como as comportas em grades de 
barras, canaliza<_;:ao de tomada de agua, urn tanque 
destinado a remover areia da agua e urn reservat6-
rio para operar a caixa de areia. Dessa caixa par
tira a linha adutora que conduzira a agua num 
percurso de 28 km ate desaguar numa esta<;ao de 
tratamento. Este sistema constara de 4 reservat6-
rios, duas subadutoras, dois grandes aneis de dis
tribui<;ao (envolvendo toda a Cidade), alem de va
rios aneis secundarios e mais o remanejamento da 
atual rede distribuidora da Cidade. 

ASPECTOS 
DEMOGRAFICOS 

A POPULAgl\o recenseada em 1970 somava 95 .278 ha
bitantes, representando o incremento de 86,4% 
sobre os efetivos de 1960. A area urbana registrou 
o acrescimo de 230,8%, em rela<;ao aquele ano, em 
contraposi<;ao a area rural, que no mesmo periodo, 
decresceu em 29,1%. 

A popula<;ao residente compunha-se de 94 .137 
pessoas, cabendo os maiores efetivos ao Distrito de 
Camarajibe, com 41.216. No Distrito de Nossa Se
nhora da Luz havia 12 .304 residentes. A popula<;ao 
urbana representava 79,2 % do montante global, ou 
74 .525 pessoas. A densidade demogratica correspon-: 
dia a 285,26 habitantes por quil6metro quadrado. 

No tocante a distribui<;ao, por sexo, em todo o 
Municipio, havia 47.238 habitantes masculine e 
46.853 do feminino. 

• Movimento da Popula~ao 

0 REGISTRO Civil, em 1971, acusou 4 . 393 nascimentos 
(incluidos 138 natimortos), alem de 469 de · anos 
anteriores; 615 casamentos e 1.222 6bitos, sendo 281 
de menores de 1 ano. 

No primeiro semestre de 1972, ja haviam sido 
registrados 2 . 517 nascimentos (58 natimortos) ; 349 
casamentos e 568 6bitos. 
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ASPECTOS 
ECON6MICOS 

0 RIO Tacapura com uma barragem que represa 
enorme volume de agua, representa fator de progres
so, tendo influido fortemente para o atual surto de 
desenvolvimento e concorrido para transformar o 
Municipio em centro da industria agucareira da Mi
crorregHio do Recife. 

·• Produc;ao Industrial 

As ATIVIDADES industriais, em 1971, abrangeram 68 
estabelecimentos, que ocuparam 2. 024 pessoas. 0 va
lor da produgao atingiu Cr$ 97,5 milh6es. 

Constituiram parcelas maiores para essa soma as 
industrias agucareiras (agucar, aguardente e alcool)' 
a fabricagao de tecidos e a de f6sforos. Como princi- ' 
pais estabelecimentos apresentavam-se a Cia. Usina 
Tiuma, Cia. Industrial Pernambucan-a; Cia. Fiat Lux 
de F6sforos de Seguranga e outros. 
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Cia. Industrial Pernambucana - Fd.brica de Tecidos 

Cia. Fiat Lux de F6sjoros de Seguran(;a 



• Agricultura 

A AGRICULTURA proporciona apreciavel contribuigao 
a economia municipal. A safra de 1969 foi avaliada 
em Cr$ 6,0 milh6es, mantendo-se a cana-de-agucar 
como principal produto da lavoura. 

Em menor escala, ha produgao de mandioca, ba
tata-doce, banana, milho, coco-da-baia, feijao, man
ga e laranj a. 

0 Censo Agropecuario de 1970 cadastrou, no 
Municipio, 1. 379 estabelecimentos rurais, com 6. 700 
pessoas ocupadas e 46 tratores. 

Ha 1 escrit6rio do Sistema Brasileiro de Exten
sao Rural (ANCARPE) prestando assistencia agro 
n6mica aos produtores locais. 
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• Gado Abatido 

FoRAM abatidos, em 1969, 4. 639 bovinos, 3 . 074 suinos, 
377 ovinos, 544 caprinos e 36 . 000 aves. 

0 produto do abate, 1 . 040 toneladas, foi avalia
do em Cr$ 2,8 milh6es, cabendo a carne verde de 
bovina 78,9%, a carne verde de suino 9,4% e o valor 
restante as carnes verdes de ovino e caprino, carne 
fresca de .ave, couro verde de bovina, peles verdes de 
ovino e caprino, toucinho fresco e miudos frescos de 
aves. 

• Pecuaria 

0 CENso Agropecuario de 1970 apurou a existencia de 
3. 555 cabec;as de bovinos, 1 . 807 de suinos e 439. 958 
galinaceos. 

Nao foram considerados os animais de proprie
dade do produtor que se encontrassem entregues a 
terceiros, em arrendamento, aluguel ou cessao e os 
de propriedade dos moradores - empregados, colo
nos, parceiros, agregados, etc., que foram recensea
dos separadamente. 

Em 1969, as demais especies constituiam-se de 
2. 580 equinos, 318 asininos, 920 muares, 1 . 000 ovinos 
e 1 . 690 caprinos. 

A produc;ao de ovos elevou-se a 2.000.000 de du
zias, valendo Cr$ 2,4 milh6es. 

• Comercio e Bancos 

0 MOVIMENTO comercial se concentra em 2 estabele
cimentos atacadistas e 854 varejistas. 

Em 1970, foram exportadas mercadorias no valor 
de Cr$ 70,4 milh6es, para diversos pontos do Brasil, 
destacando-se o agucar (Cr$ 10,5 milh6es), tecidos 
(Cr$ 10,5 milh6es) e f6sforos (Cr$ 9,4 milh6es), en
tre muitas outras. Recife figura como principal cen
tro importador. 

Ha importagao de gado para corte, atingindo 
esta, em 1971, 1 . 500 cabegas de bovinos. 

As transag6es bancarias sao feitas atraves de 
uma agencia do Banco Mercantil de Pernambuco 
S .A. (1972). 

111 Servi~os 

HAVIA, em 1971, 131 estabelecimentos de prestagao de 
servic;os, entre os quais 6 restaurantes, 44 bares e 
botequins, 9 sal6es de barbeiros e 4 de cabeleireiros 
de senhoras. 
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• T ransportes 
0 MUNICiPIO e cortado pela rodovia estadual PE-5, 
em parte asfaltada, e pelas rodovias municipais. Ha 
1 linha de 6nibus intermunicipal. 

As ligag6es rodovhl.rias com as capitais estadual 
e federal, Guanabara e municipios vizinhos, se fa
zero nos seguintes tempos medias: 

Brasilia, DF, via Palmares, 53 horas; Recite, em 
40 minutos; Rio de Janeiro, GB, 39 h; Chii de Ale
gria, 50 min; Jaboatrio, 1 h e 20 min; Moreno, 1 h; 
Paudalho, 20 min; Paulista, 1 h e 10 min; Vit6ria 
de Santo Antao, 1 h e 30 min. 

Estavam registrados na Prefeitura local, em 1971, 
332 autom6veis e jipes, 20 6nibus, 217 caminh6es e 
20 outros veiculos. 

A Rede Ferroviaria Federal - 3.a Divisao Nor
deste - atraves da linha norte, Recife-Souza, man
tern no Municipio as estag6es de Camarajibe e Sao 
Lourengo da Mata e uma parada em Tiuma. 

Por estrada de ferro se vai a Recife em 55 minu
tos e a Paudalho, em 37. 

• Comunica~oes 
A COMUNICAQAO telef6nica e assegurada pela Cia. Te
lef6nica de Pernambuco, com 20 aparelhos instala
dos; as comunicag6es postais pela Empresa Brasi
leira de Correios e Telegrafos, com 1 agencia na 
sede municipal. 

0 Municipio recebe os programas de televisao 
dos canais 6, 2, e 11, respectivamente, das TV-Radio 
Clube, TV-Jornal do Comercio alem da TV-Univer
sitaria de Recife e da TV Globo, canal 13 de Olinda. 
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ASPECTOS 
URBANO$ 

• Urbaniza~ao 

CoNSTITUIAM a Cidade 3 avenidas, 79 ruas, 7 pragas, 
destacando-se as avenidas Dr. Francisco Correia, 8 
de Maio, Belmino Correia; pragas Timoleao Araujo , , 
Ercina Lapenda, Araujo Sobrinho; e ruas Manoel 
Correia e Gil Maranhao. 

A rede de iluminagao domiciliar abrangia 47 
logradouros e a de abastecimento de agua, 34. Ha 28 
vias publicas pavimentadas. 

Dos 6.167 predios existentes, 1 . 863 estavam li
gados a rede de agua, 2. 461 a de iluminagao eH!trica, 
fornecida pela CHESF, na voltagem de 220 e fre 
qti€mcia 50/ 60 ciclos. 

0 Censo Demogratico de 1970, apurou a existen
cia de 19. 162 domicilios, dos quais, 13 . 664 ocupados, 
no quadro urbana. Os vagos e fechados perfaziam 
1 . 938 unidades. 

• Assistencia Medica e Social 

A ASSISTENCIA medico-sanitaria esta a cargo dos se
guintes estabelecimentos: Casa de Saude e Materni
dade N . S. a do Carma, com 30 leitos, e hospitais J ose 
Alberto Maia, com 702, Dr. Domingos Savio, com 44 
(Camarajibe) e Geral de Camaraj ibe, com 50, alem 
de 1 posto de saude e 1 de puericultura. Quanta aos 
profissionais de saude, existiam 65 medicos, 5 dentis
tas, 26 enfermeiros e 3 farmaceuticos. Ha 5 farma
cias. 

Com finalidades sociais, atendem ainda os am
bulat6rios Sao Tomas e Joao XXIII, com assistencia 
medica. 

• Religiao 
A FREGUEZIA de Sao Lourengo da Mata foi criada 
em 1621 e inaugurada pelo Padre Antonio Soares, 
que, em 1627, era sucedido pelo 2.0 paroco, o Padre Si
mao de Figueiredo, e este pelo Padre Gaspar de Al
meida Vieira. Durante a fase da invasao holandesa, 
o servigo do culto cat6lico ficou inteiramente preju
dicado, ate 1654, quando se operou a restaurac;;ao. 

Sob o orago de Sao Lourengo, foi construida a 
matriz, na metade do seculo XV. Atualmente ha 
outra par6quia, de N. S. a da Luz, com a respectiva 
Matriz, alem de 4 capelas- 2 em Camarajibe, 1 em 
Tiuma e 1 em Engenho Santa Rosa. 

Os protestantes mantem 5 casas batistas e 1 
pentecostal. 
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ASPECTOS 
EDUCACIONAIS 

• Ensino Prim6rio 
0 cENso Escolar de 1964 ja registrava 22 .649 crian
c;as de 0 a 14 anos, em todo o Municipio. Entre 7 e 14 
anos, o numero se reduzia a 10 .196, das quais 7. 947 
freqiientavam escolas. 0 indice de escolaridade era, 
pais, de 77,9%. Nas areas urbanas, esse indice subia 
a 83,6 % caindo na zona rural a 72,6 %; indices esses 
mais elevados do que os do Estado 64,0% e do Pais, 
66,1% . 

Em 1972, funcionavam 91 unidades escolares de 
ensino primario geral, com 116 professores. A ma
tricula abrangia 10. 616 alunos. 

• Ensino Medio 
0 ENSING media e ministrado em 6 estabelecimentos, 
com 5 cursos e 121 professores. Estavam matricula
dos no ano letivo de 1972, 2 . 418 alunos. Os estabele
cimentos de maior freqiiencia eram o Municipal de 
Sao Lourenc;o da Mata, com 784 alunos e 23 pro
fessores e o Estadual Prof. Antonio C. Leao, com 820 
alunos e 32 professores. 

• Ensino Superior 
A FACULDADE de Odontologia de Pernambuco cogita 
de instalar, no Seminario do Distrito de Camarajibe, 
uma Escola de nivel superior, ja estando em funcio
namento, a titulo precario, a Cadeira de Clinica 
(1972) 0 

Recrea~ao 

H.A 4 cinemas: Cine Tupa, com 550 lugares, Cine Rex, 
com 400, Sao Pedro e Bairro Novo, com 300 lugares 
cada urn. 

As 6 associag6es existentes, todas de cunho des
portivo-recreativas, sao: Flam en go Atletico Clube, 
Ipiranga Futebol Clube, Associagao Rerum Novarum, 
Guarani Esporte Clube (o mais antigo, fundado em 
1920), Penarol Esporte Clube e Centro Esportivo de 
Camarajibe. 

• Fest~jos 

Sao FERIAnos municipais o 13 de Junho, data de cria
gao do Municipio, 10 de janeiro, data da instalagao, 
e 10 de agosto, dia consagrado ao Padroeiro, Sao 
Lauren go. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLiTICOS 

0 EsTADo arrecadou, em 1971, Cr$ 5,5 milh6es; a re
ceita arrecadada pela Municipalidade foi de Cr$ 1,9 
milhao, importando a despesa em identico mon
tante. 

A previsao orc;amentaria para 1972, estimou a 
receita da Prefeitura Municipal em Cr$ 2,1 mi
lh6es (Cr$ 147,5 milhares de renda tributaria) e 
fixou igual despesa. 

• Representa~ao Politico 
!NTEGRAM a Camara Municipal 9 vereadores. 

Achavam-se inscritos, ate 26 de outubro de 1972, 
16.489 eleitores. 
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FONTES 

As lNFORMA<;6Es divulgadas neste trabalho joram, em sua 
maioria, jornecidas pelo Agente de Estatistica de Sao Louren<;o 
da Mata, Antonio B ezerra d e Moura . 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documenta.;fio 
municipal do /BE e de diversos 6rgfios do sistema estatfstico 
n acional. 

ESTA publicagii.o raz parte da serie de monografias mw1icipais 
organlzada pelo Departam ento de Divulgagii.o Estatistica do 
Instltuto Braslleiro de Estatistica. A nota introdut6ria, sobre 
aspect os d a evolugao hist6rlca do Municipio, corresponde a 
uma tentativa visando slntetizar, com a dequada slstematlzagao, 
elementos esparsos em diferentes documentos. Ocorrem, em al
guns casos, divergencias de opiniB.o, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e contradig6es verlfica
dos nas pr6prias fontes de pesquisa. Por isso, o IBE acolherla 
com o maior interesse qualquer colabora<;ii.o, especialmente de 
historiadores e ge6grafos . 
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1 COLE<;.i.O DE MONOGRAFIAS 
i 

6.• Serle A 

500 - CriciOma, SC 
501- Ribeiriio Preto, SP (4.• ed.) 
502- CornWo Proc6pio, PR 
503 - Petrolina, PE 
504 - ltumbiara, GO 
505 - Sap~. PB 
506 - Barra de Siio Francisco, ES 
507 - Cachoeira do Sui, RS 

(2.• ed .) 
508 - Siio Manuel, SP 
509 - ltaguar, RJ (2.• ed.J 
510 - Siio Fid~lis, RJ (2.• ed.) 
511 - Sao Caetano do Sui, SP 

(2.• ed .) 
512 - Presidente Epit§cio, SP 
513 - Santa Maria, RS (2.• ed.) 
514 - Goi!inia, GO (2.• ed.) 
515 - Siio Bernardo do Campo, SP 

(2.• ed.) 
516 - Aguas de Siio Pedro, SP 
517 - Garibaldi, RS 
518 - Vitorino Freire, MA 
519 - Rio Branco, AC 
520 - Quixad§, CE (2.• ed.) 
521 - Siio Pedro da Aldeia, RJ 
522 - Farroupilha, RS 
523 - Siio Joiio da Barra, RJ 
524 - Lambari, MG 
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525 - Viseu, PA 
526 - Acarau, CE 
527 - Vit6ria, ES 
528 - Siio Vicente, SP 
529 - Coroat§, MA 
530 - Parauna , GO 
531 - Batatai s, SP 
532 - Alenquer, PA 
533 - Ubatuba , SP 
534 - Torres, RS 
535 - Santa Cruz do Sui, RS 
536 - Uniiio dos Palmares, AL 
537 - Sao Raim undo Nonato, PI 
538 - Rolandia, PR 

539 - ltuiutaba, MG 
540 - Aracaju, SE 

541 - Paranagu§ , PR 

542 - Sao Joao de Meriti , RJ 

543 - Alfenas, MG 
544 - ltaborar, RJ 
545 - Rio Claro, SP 
546 - Macafba, RN 
547 - Santana do I pane rna, AL 

548 - Balne§rio de Cambomi, SC 
549 - Santo Angelo, RS (3.• ed.) 

550 - Sao Lourenco da Mata, PE 

l 



Acabou-se de imprimir, no Servico Grti/ico da Fundaciio 
I BGE, aos vinte e oito dias do mes de maio de mtt 
novecentos e setenta e tres - 7195. 
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