
JABOTICABAL 
SAO P~Uta 

J aboticabal recebeu o nome da serra que lhe fica 
proxima, ou, 0 que parece mais provavel, do grande nu
mero de jaboticabeiras existentes a margem do corrego 
que banha a cidade. 

Em fins do seculo XVIII, chegou aos "campos de 
Araraquara" Joao Rodrigues de Lima, que formou a 
fazenda Cachoeira, a margem do ribeirao do mesmo 
nome. Por escritura de 2 de dezembro de 1816 foi a 
fazenda vendida a Joao Pinto Ferreira e ao padre Joao 
Rodrigues Penteado. 

Povoadas as. terras da fazenda pelos descendentes 
dos fundadores e seus agregados e pelos adquirentes de 
terras do grande latifundio, tornaram-se mais sensiveis 
as dificuldades de comunicac;ao com Araraquara, po
voac;ao mais proxima, levando Pinto Ferreira a fundar 
uma povoac;ao, em 1828, dentro de suas terras, mediante 
aoac;ao a N . s.a do Carma de uma gleba, efetivada em 
1844, .compreendendo ambas as margens do corrego, 
desde sua nascente, estendendo-se ate cinco qui16metros 
a jusante. 

0 distrito de Jaboticabal, primeiramente denomina
do Pontal do Rio Pardo, foi criado por Lei provincial 
n.0 43, de 30 de abril de 1857. 

A Lei provincial n.0 10, de 5 de julho de 1867, 
criou o Municipio, com territorio desmembrado do de 
Araraquara e a sede municipal recebeu foros de cidade 
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Vista Aerea parcial 

por disposic;ao da Lei municipal n.0 14, de 6 de outubro 
de 1894. 0 Municipio se compoe do Distrito de Jaboti
cabal e subdistritos de C6rrego Rico e Lusitania. E sede 
de Comarca de 3.a entrancia, com 23 advogados. 

Com 677 km2 de area, Jaboticabal pertence a zona 
fisiografica de Araraquara, limitando-se com Pitanguei
ras, Guariba, Taquaritinga, Prad6polis, Barrinha, Sertao
zinho, Taiuva e Monte Alto. 

A cidade, a 575 m de altitude, dista 313 km, em 
linha reta, rumo NNO, da Capital do Estado e possui as 
seguintes coordenadas geograficas: 21° 15' 22" de lati
tude Sul e 48° 18' 58" de longitude W.Gr. 

0 clima e geralmente born. A temperatura atinge 
no verao 36°C e desce no inverno a 3,5°C. Chuvas mais 
intensas ocorrem de outubro a marc;o. A precipitac;ao 
pluviometrica total atinge, em media, a 1.400 mm. 

f.r 

0 Censo Demografico de 1960 revelou a existencia 
de 33. 772 habitantes, com o acrescimo de 9,4% em re
lac;ao a 1950; 61,0% desses habitantes residiam na zona 
urbana. 2 7. 453 eram moradores do distrito-sede, 4. 000 
do de C6rrego Rico e 2. 319 do de Lusitania. 

A cidade, propriamente, possuia 20.231 habitantes, 
a vila de C6rrego Rico 248 e a de Luzitania 131. 

Segundo o Laborat6rio de Estatistica do IBE, em 
1 de julho de 1967, a populac;ao do Municipio atingia 
a 38.365 habitantes, com a densidade de 57 hab/km2

• 

Registraram-se, em 1966, 267 casamentos, 1. 156 
nascimentos e 310 6bitos (107 menores de 1 ano). 

f.r 

0 valor das atividades agricolas, em 1966, alcanc;ou 
NCr$ 8,2 milhoes, cobrindo as mesmas uma area de 



25.360 ha. A cana-de-a~ucar .contribuiu com 51,4% 
desse valor, e com uma produ~ao de 420. 000 t. Segui
ram-se o algodao, com 12,4% do valor e 3. 375 t, o 
milho, com 9,9% do valor e 13.500 t. Em menor •3scala, 
cultivam-se a laranja, o amendc.im, o arroz, o cafe, a rna
mona, a batata-inglesa, feijao, mandioca, tomate e frutas 
de mesa. 

Ha no Municipio, para servir aos agricultores, a 
Casa da Lavoura, urn posto de sementes do DPV e a 
sede da Zona Fiscal do Instituto do A~ucar e do Alcool, 
alem da assistencia tecnica de nove agronomos. 

Toda a produ~ao da cana-de-a~ucar e de algodao e 
industrializada no Municipio. 

No tocante a pecuaria, OS rebanhos do Municipio se 
elevavam, em 1966, a 56.952 cabe~as, avaliadas em 
NCr$ 6,1 milh6es. Destacava-se o gado bovine., com 
25.500 cabe~as, representando 77,7·% daquele valor. 
lgualmente com 25.000 cabe~as, porem cobrindo 11,9% 
do valor, vinha o suino, e por fim, 3. 000 muares, 3. 000 
eqiiinos, 300 caprinos, 150 ovinos e 2 asininos. A cria~ao 
do gado bovina visa a produ~ao de Ieite. A maior parte 
do rebanho e constituida pelo cruzamento das ra~as ze
buinas e holandesas. Ha 2 veterinarios que prestam as
sistencia aos pecuaristas. 

Jaboticabal contava, em 1965, com 139 estabeleci
mentos industriais, onde estavam ocupados 1 . 318 ope
rarios. 0 valor da produ~ao alcan~ou a NCr$ 15,4 mi
lh6es. 

0 genera de maior destaque era o de produtos ali
mentares, com 36 estabelecimentos, 517 operarios e 
54,4% do valor total. A seguir vinha o textil com 5 es
tabelecimentos, 114 operarios e 20,5% do valor. Filiadas 
ao IAA funcionam as seguintes usinas de a~ucar: A\;u
careira J aboticabal (com 2 fabricas), Anhumas e Santa 
Adelia, que ocuparam 366 pessoas e contribuiram com 
39,5 o/o para o valor total. 

Ravia, ainda, 31 estabelecimentos de minerais nao 
metalicos, 10 de metalurgica, 4 de mecanica, 1 de mate
rial eletrico e de comunica~6es, 1 de material de trans
porte, 5 de madeira, 7 de mobiliario, 1 de borracha, 10 
de courcs e peles e produtos similares, 2 de quimica e 
de produtos farmaceuticos e medicinais, 6 de vestuario, 
cal~ado e artefatos de tecidos, 8 de bebidas, 6 de edito
rial e grafica e 2 de diversos. 



lgreja Sao Juda s Tadeu 

Na industria extrativa de produtos minerais havia 2 
estabelecimentos com 13 operarios e 0,8% da prodw;ao. 

* 
A prac;a de Jaboticabal e formada por 257 estabe-

lecimentos comerciais varejistas, 2 atacadistas e 289 de 
prestac;ao de servic;os, bern como por 7 agencias banca
rias e 2 Caixas Econ6micas. Desempenha papel de des
taque em relac;ao as cidades vizinhas, que ali se abas
tecem dos mais variados artigos . 

Parte da produc;ao agricola e exportada e OS pro
dutos industriais saem para outras prac;as de Sao Paulo 
e de Unidades da Federac;ao, ou para paises da America 
Latina. Novilhos e garrotes sao enviados para a Alta 
Paulista e Alta Sorocabana. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 31 de 
dezembro de 1966, eram (em milhares de cruzeiros no
vos): caixa em moeda corrente, 302,6; emprestimos em 
contas correntes, 3.111,5; titulos descontados, 6.786,8; 
depositos a vista e a curto prazo, 5.302,7; depositos a 
prazo, 314,3. 

A Camara de Compensac;ao de Cheques de Jaboti
cabal apresentou o seguinte movimento, em 1967: nu
mero de cheques, 154. 608; valor total, NCr$ 56,4 mi
lhoes; valor medio por cheque, NCr$ 364,91 . 

Entre os estabelecimentos de prestac;ao de servic;os 
estao 5 hoteis, 5 pensoes, 6 restaurantes, 82 bares, 37 
barbearias, 15 institutos de beleza e 39 oficinas de con
serto e meca nica . 

* 
A BR-56 serve ao Municipio ligando-o com as ca-

pitais estadual e federal e cidades de Barretos e Bebe
douro. 

A rodovia Porto Ferrao-Ribeirao Preto cruza o 
Municipio no sentido noroeste-sudoeste, ligando-o com 
Monte Alto, Taquaritinga, Barrinha, Sertaozinho e Ri
beirao Preto e a vila de Corrego Rico. A rede rodoviaria 
municipal e formada por 19 estradas, numa extensao de 
232 km. 



Gasta-se, da cidade ate Barrinha, de onibus, 18 mi
nutos; ate Guariba, de onibus ( rodovia estadual) 36 mi
nutos; ate Monte Alto, de onibus, 20 minutos; ate Pitan
gueiras, via Lusitfmia, 1 hora 
e 4 minutos; ate Prad6polis, 
via Guariba, de onibus, 
1 hora e 18 minutos, ou via 
C6rrego Rico, em 1 hora e 
12 minutos; ate Sertiiozinho, 
de onibus, 36 minutos; ate 
Taiuva, de onibus, 22 minu
tos; ate Taquaritinga, de 
onibus, 2 7 minutos; ate Sao 
Paulo, 5 horas e 43 minutos, 
de onibus; e ate Brasilia, 
np, 12 horas e 47 minutos. 
A Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro - Ramal 
de Jaboticabal - serve ao 
Municipio. Liga-se, de trem, 
a Capital Estadual em 6 ho

Caixa Econ omica F ederal 
J aboticaba l 

ras e 49 minutos; Guariba, em 32 minutos; Taiuva, em 
45 minutos. 

0 Municipio possui urn campo de pouso, de pro
priedade do Governo do Estado, situado a 3 km da 
cidade. 

Pf BRASit.IA 

CONVENC6 ES : 
RodovltJ F~deral -
Rodovio Estoduol -

Ftu rovlo 

ca Brasileira mantem 880 
Cidade. 

1:J. 

Estavam registra
dos na Prefeitura local, 
em 1966, 1.148 auto
m6veis e jipes, 12 oni
bus, 835 caminhoes, 
73 camionetas e 214 
outros. 

Em Jaboticabal 
funciona agencia do 
Departamento dos Cor
reios e Telegrafos e a 
Companhia Telefoni-

aparelhcs instalados, na 

A cidade, de aspecto agradavel, de ruas e avenidas 
arborizadas, e formada de 6 bairros e 6. 300 predios. 

Os bairros do Centro, Nova Jaboticabal e N . s.a 
Aparecida, englobam 36 ruas, 35 avenidas, 1 travessa e 7 
prac;:as. 

0 servic;;o de abastecimento de agua, com 4. 4 72 
ligac;;oes, serve a 82 logradouros publicos. A rede de es
goto, com 3 . 903 ligac;;oes, serve a 69 logradouros . 
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A energia eletrica abastece 5.248 predios e existem 
2.065 focos de ilumina<;ao publica. 

-{:{ 

Jaboticabal dispoe do Hospita l e Maternidade 
Santa Isabel e da Casa de Recupera<;ao da Crian<;a Con
valescente Dr. Pedro Doria, num tota l de 128 leitos; 
Servi<;o de Assist€mcia e Segura Social dos Municipia
rios, Centro de Saude, P6sto de Puericultura, 9 consul
t6rios dentarios, sendo 7 na sede, e 1 clinic!i especializa
da do Servi<;o Dentario Escolar, assim como dos servi<;os 
de 18 medicos, 30 dentistas, 16 farmacetiticos e 20 en
fermeiros. Ha 12 farmacias. 

' ' 
-{:{ 

Em 1966, existiam 29 escolas estaduais (8 grupos 
escolares), 12 municipais (2 jardins de inffmcia) e 2 
particulares de ensino primario comum, nos quais lecio
navam 234 profess6res e estavam matriculados 4 . 478 
a lunas. 

Contava o ensino media, em 1967, com 7 unidades 
escolares, 3 . 317 alunos matriculados e 17 5 profess6res. 

0 ensino superior e ministrado na Faculdade de 
Agronomia, com 17 profess6res e 96 alunos matriculados. 

'{:{ 

A Biblioteca Publica de Jaboticabal possui 3. 909 
volumes, e a Allan Kardec, 679. Existem 3 livrarias, 7 
tipografias, 2 cinemas e - 3 jornais semanais. A Radio 
Clube de JabotiCabal, PRG-4, emite em ondas medias, 
na freqiiencia de 1.250 kc/ s, e Radio Cultura de Monte 
Alto em ondas tropicais e freqiiencia de 2.390 kc/ s. Con
tam-se 3 associa<;oes culturais, 2 recreativas e 1 esportiva. 

A festa de maior destaque no Municipio e a de 16 
de julho, aniversario da cidade e dia consagrado a 
padroeira, N. s.a do Carma _ 

i t" 

A Uniao arrecadou, em 1966, NCr$ 793,6 milhares 
e o Estado, NCr$ 2,8 m ilhoes. A arrecada<;ao municipal 
alcan<;ou NCr$ 1,1 milhao (NCr$ 380,5 milhares de 
renda tributaria). 

0 or<;amento municipal para 1967 previa receita 
de NCr$ 1,1 milhao (NCr$ 496,9 milhares de renda tri
butaria) e fixava igual despesa. 

A Coletoria Federal de Jaboticabal tambem arre
cada nos municipios de Taiuva e Taia<;u. 

A Camara Municipal e composta de 17 vereadores. 
Havia 11 . 548 eleitores, em 1966. 
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