
KAUÊ FELIPE PAIVA

URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

EM  PEQUENAS  CIDADES  DO  EIXO 

RODOFERROVIÁRIO       DA      ALTA 

MOGIANA  -  TRIÂNGULO    MINEIRO  



KAUÊ FELIPE PAIVA  

 

 

 

 

Urbanização e Planejamento:  
a produção do espaço urbano em pequenas cidades do eixo 

rodoferroviário da Alta Mogiana–Triângulo Mineiro 
 
 

 

Versão Original  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção 
do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo 
 
Área de Concentração: Planejamento Urbano e Regional 
 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina da Silva Leme 

 

 

 

 

 

 
 
 

São Paulo 
2017 

 



AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR 
QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE 
QUE CITADA A FONTE.  
 

 

 

E-MAIL DO AUTOR:  kauefp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

              Paiva, Kauê Felipe  

P149u         Urbanização e planejamento: a produção do espaço urbano em 

              pequenas cidades do eixo rodoferroviário da Alta Mogiana- Triângulo- 

              Mineiro / Kauê Felipe Paiva. -- São Paulo, 2017. 

                   376 f. : il. 

 

                   Dissertação (Mestrado - Área de Concentração: Planejamento 

              Urbano e Regional) – FAUUSP. 

                   Orientadora: Maria Cristina da Silva Leme 

 

                   1.Planejamento territorial urbano 2.Urbanização 3.Espaço urbano 

              4.Alta Mogiana-Triângulo Mineiro I.Título 

 

                                                                                        CDU 711.4 

           

 

 



Nome: PAIVA, Kauê Felipe 
 
Título: Urbanização e Planejamento: a produção do espaço urbano em pequenas 
cidades do eixo rodoferroviário da Alta Mogiana–Triângulo Mineiro 
 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção 
do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo 
 

 
 
 
Aprovado em: 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof. Dr. _______________________________________ 

Instituição: _____________________________________ 

Julgamento: ____________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Prof. Dr. _______________________________________ 

Instituição: _____________________________________ 

Julgamento: ____________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Prof. Dr. _______________________________________ 

Instituição: _____________________________________ 

Julgamento: ____________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para minha Mãe 

 

 



AGRADECIMENTOS  

 

Primeiramente, agradeço à Universidade Pública e gratuita brasileira, pelo seu papel 

imprescindível e transformador da nossa desigual sociedade. 

À Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e ao seu 

Programa de Pós-Graduação.  

À Profa. Dra. Maria Cristina da Silva Leme, pela orientação e generosidade 

demonstrada desde o nosso primeiro contato.  

Ao grupo de orientandos formado por Diego Ferretto, Dinalva Roldan, Rita Canutti, 

Roseli D´ Elboux e Michel do Vale, pelas contribuições em conjunto.  

À Profa. Dra. Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno (FAU-USP) e ao Prof. Dr. Adalberto da 

Silva Retto Júnior (FAAC-UNESP), que muito contribuíram para o desenrolar deste 

trabalho, quando do exame de qualificação.  

Aos professores das disciplinas que tive o privilégio de cursar na pós-graduação: Ana 

Lúcia Duarte Lanna, Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, Dante Luiz Martins Teixeira, 

Eduardo Alberto Cuscé Nobre, Maria Cristina da Silva Leme, María Mónica Arroyo, 

Nestor Goulart Reis Filho, Nilce Cristina Aravecchia Botas, Raquel Rolnik e Renato 

Cymbalista.  

Aos funcionários da FAU-USP.  

Aos funcionários das instituições em que realizei levantamentos na capital: Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, Instituto Geográfico e Cartográfico, Instituto 

Geológico e Inventariança da Rede Ferroviária Federal.  

Aos funcionários das prefeituras e dos arquivos das cidades do interior: Aramina, 

Batatais, Guará, Igarapava, Ituverava, Orlândia e São Joaquim da Barra.  

Ao amigo, Prof. Dr. Junot de Oliveira Maia, pela revisão do texto.  

A minha Mãe, por tudo que representa em minha vida, e ao Marcelo, pela amizade.  

Ao meu Pai, pelo constante apoio e acolhida em São Paulo.  

E à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela bolsa 

de mestrado concedida no período de outubro de 2016 a março de 2017.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O desenho da cidade é o que expressa de modo 

efetivo e também simbólico, como nenhum outro, 

a capacidade do homem para formalizar e 

imprimir uma outra configuração à natureza 

enquanto lugar, onde representa a sua presença 

desejada no universo. ”  

[Paulo Mendes da Rocha] 

 



 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 

PAIVA, Kauê Felipe. Urbanização e Planejamento: a produção do espaço urbano em 
pequenas cidades do eixo rodoferroviário da Alta Mogiana-Triângulo Mineiro. 2017. 
376 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  
 
 
Este trabalho busca compreender o processo de urbanização de seis pequenas cidades 
do Nordeste do estado de São Paulo por meio de uma abordagem que assume a 
interdependência entre duas escalas como método analítico: a escala regional e a 
escala intra-urbana. São objetos de estudo desta pesquisa os municípios paulistas de 
Orlândia, São Joaquim da Barra, Guará, Ituverava, Aramina e Igarapava. O recorte 
territorial proposto localiza-se na mesorregião de Ribeirão Preto e, especificamente, 
junto ao eixo de transportes e comunicações que liga a chamada Alta Mogiana (SP) ao 
Triângulo Mineiro (MG). A urbanização é analisada em perspectiva histórica ampliada 
de modo a evidenciar os fatores que orientaram o planejamento das vias de 
transportes e comunicações – a ferrovia e a rodovia –, a relação entre os diferentes 
padrões dessas vias e a estruturação regional e intra-urbana de cada cidade, e os 
momentos de ruptura e continuidade na lógica de produção e reprodução do espaço 
urbano analisado.  
 
Palavras chave: Planejamento Territorial Urbano. Urbanização.  Espaço Urbano. 
Cidades Pequenas. Alta Mogiana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

This work aims to understand the process of urbanization of six small cities located in 
the northeast region of São Paulo State, through an approach that assumes the 
interdependence between two scales as its analytical method: the regional and the 
intra-urban scales. The subject of analysis of this research are the São Paulo’s counties 
of Orlândia, São Joaquim da Barra, Guará, Ituverava, Aramina and Igarapava. The 
proposed territorial delimitation lies inside the mesoregion of Ribeirão Preto and, 
specifically, along the transportation and communication axis that connects the Alta 
Mogiana (SP) to the Triângulo Mineiro (MG). The urbanization is analyzed in an 
extended historical perspective in order to highlights the factors that guided the 
planning of the transportation and communication routes - the railroad and the 
highway -, the relation between the different patterns of these routes and the regional 
and intra-urban structuring of each city and the moments of rupture and continuity in 
the logic of production and reproduction of the analyzed urban space. 
 
Keywords: Urban Territorial Planning. Urbanization. Urban Space. Small Cities. Alta 
Mogiana. 
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Introdução  
 

 

O presente trabalho busca compreender o processo de urbanização da região 

conhecida como Alta Mogiana, localizada no Nordeste do estado de São Paulo, por 

meio de uma abordagem que assume a interdependência entre duas escalas como 

método analítico: a escala regional e a escala intra-urbana. A análise com base nesta 

última teve como objetos de estudo seis cidades: Orlândia, São Joaquim da Barra, 

Guará, Ituverava, Aramina e Igarapava. Os municípios estudados foram escolhidos pelo 

seu pequeno porte – até 50 mil habitantes cada –, por serem limítrofes e pelo fato de 

suas malhas urbanas estarem histórica e fisicamente conectadas ao eixo 

rodoferroviário1 que liga a Alta Mogiana2 (Nordeste paulista) ao Triângulo Mineiro3 

(extremo Oeste mineiro). 

A aproximação espacial aqui colocada, de certa forma, rompe os limites do Nordeste 

de São Paulo com base em uma abordagem que considera o âmbito do planejamento 

regional e as suas inter-relações com as esferas estaduais, nacionais e mesmo globais, 

que, por sua vez, têm profundos desdobramentos na produção dos espaços intra-

urbanos das cidades estudadas.  

Neste estudo, a urbanização é analisada em perspectiva histórica ampliada e não 

linear, de modo que os períodos históricos foram trabalhados buscando evidenciar as 

conjunturas resultantes de momentos de rupturas e continuidades na lógica de 

produção e reprodução do espaço urbano analisado.  

Assim, mais do que estabelecer um recorte temporal rígido, interessou-nos a 

observação da configuração inicial do espaço urbano analisado e os momentos a partir 

                                                             
1 Tal eixo faz parte de um sistema de transporte e circulação maior, o qual liga a metrópole de São Paulo 
à capital federal, Brasília (rodovias SP-330, BR-050 e BR-040; ferrovias Centro Atlântica, ALL Logística e 
MRS Logística). 
2 Segundo MATOS (1981), as estradas de ferro, em sua maioria as paulistas, seguiram a marcha da 
agricultura cafeeira, que, explorando a terra, acabou gerando uma “consciência regional”, ou seja, as 
diversas regiões do estado passaram a ser conhecidas pelos nomes das ferrovias que as serviam. Assim, 
temos: a Zona Paulista, a Região Araraquarense e a Zona Mogiana com as suas especificações Média e 
Alta Mogiana.  
3 O Triângulo Mineiro é uma das dez regiões de planejamento do estado de Minas Gerais, no sudeste do 
Brasil. Está situado entre os rios Grande e Paranaíba, formadores do rio Paraná. 
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dos quais novas lógicas passaram a promover a reconfiguração desse mesmo 

território.  

Nesse sentido, dois grandes momentos se apresentam. Primeiramente, aquele a partir 

do qual a rede urbana regional se delineia por meio da configuração do Caminho do 

Anhanguera e dos primeiros pousos e povoados e consolida-se com a implantação dos 

ramais ferroviários da Companhia Mogiana. Em um segundo momento, a urbanização 

ganha novos contornos, com a implantação da malha rodoviária e, sobretudo, com a 

modernização da Via Anhanguera.  

Para Prado Júnior (2011, p. 251), “certo ou falso que “o caminho cria o tipo social”, o 

fato é que, no Brasil, uma coisa é, sem dúvida, verdadeira: a influência considerável 

que as comunicações e transportes exercem sobre a formação do país”. Assim, 

buscamos tentar compreender a relação entre as diferentes vias de comunicação e 

transportes, sobretudo as linhas ferroviárias e a rodovia, e a organização intra-urbana 

das cidades diretamente conectadas a elas.   

Procuramos analisar as redes e os fluxos como elementos constitutivos do nosso 

recorte territorial de estudo através da análise do valor das vias de comunicação para a 

fundação, o desenvolvimento e as transformações ocorridas nas seis cidades 

englobadas pela pesquisa. Nessa perspectiva, Jean Gottman (1952) afirma que o 

controle – e aqui incluímos o planejamento – sobre as vias de comunicação, por 

consequência, determina o domínio do território, para o autor, a circulação promove 

tanto a unificação dos lugares como também a sua diferenciação. Milton Santos 

(1996), discorrendo sobre A natureza do Espaço, confirma essa ideia, assegurando que 

o capitalismo uniformiza e homogeniza os territórios, mas também os distingue, 

acirrando as suas desigualdades. 

Assim, em um primeiro momento, apresentamos as bases da urbanização do Nordeste 

Paulista e a configuração do que veio a se tornar o território da Alta Mogiana dentro 

do arco temporal compreendido pelas primeiras décadas do século XIX até o início da 

República (1889). Nesse período, o povoamento avança sobre o interior do estado de 

São Paulo a partir da abertura de caminhos surgidos em função da busca pelo ouro 

descoberto em Goiás, bem como da implantação dos primeiros pousos e povoados à 
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margem destes percursos. Sobre esse território então delineado, avançaram os trilhos 

ferroviários que aparelharam tecnicamente a região e acentuaram o processo de 

urbanização e de produção agrícola, já na segunda metade do século XIX e início do 

século XX. As ferrovias foram as responsáveis pela interação entre as áreas do interior 

do estado, até então desconhecidas e pouco exploradas, e a capital, bem como pela 

restruturação dos antigos pousos e criação de novos núcleos urbanos. Um segundo 

momento compreende as transformações territoriais iniciadas nos anos de 1920 e 

realizadas até a década de 1970 referentes a uma nova lógica em curso nesse processo 

de urbanização, a qual se relaciona à modernização agrícola e à considerável expansão 

e desconcentração dos tecidos urbanos preexistentes.  

Segundo Santos (2013, p. 106), “o modelo rodoviário urbano é fator de crescimento 

disperso e de espraiamento da cidade” e, conforme pudemos verificar, tal hipótese 

não se vinculou somente às grandes cidades e metrópoles, pois, no interior do estado 

e nas cidades menores aqui trabalhadas, esse “modelo” também ditou a produção do 

espaço urbano em tela. Seguindo as assertivas desse mesmo autor (SANTOS, 2013, p. 

11), buscamos tratar essa ampla problemática circunscrevendo o fenômeno, 

identificando e mensurando as suas especificidades na tentativa de interpretá-lo.  

Para a exposição do processo que pretendemos analisar, adotamos um ponto de vista 

que assumiu a interdependência entre duas escalas como método analítico: a escala 

regional e a escala intra-urbana. Uma abordagem que se aproxima à utilizada por Reis 

Filho (2010)4, que estuda a urbanização em duas escalas correlacionadas: “a do 

conjunto de núcleos urbanos articulados pelas redes de transportes e comunicação e a 

dos espaços intra-urbanos” individuais.  

No que se refere à estruturação do espaço urbano e a estruturação do espaço 

regional, adotamos a distinção proposta por Flávio Villaça (2001) que a relaciona aos 

transportes e às comunicações:  

 

                                                             
4  O professor Nestor Goulart Reis Filho (FAUUSP), nas “Notas sobre o método” de seu livro “Dois séculos 
de projetos no estado de São Paulo: grandes obras e urbanização, São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial, 
2010”, aborda a metodologia utilizada na apresentação de suas pesquisas elegendo as duas escalas de 
análise citadas acima. 
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Quer no espaço intra-urbano, quer no regional, o deslocamento de matéria 
e do ser humano tem um poder estruturador bem maior do que o 
deslocamento da energia ou das informações. A estruturação do espaço 
regional é dominada pelo deslocamento das informações, da energia, do 
capital constante e das mercadorias em geral – eventualmente até da 
mercadoria força de trabalho. O espaço intra-urbano, ao contrário, é 
estruturado fundamentalmente pelas condições de deslocamento do ser 
humano, seja enquanto portador da mercadoria força de trabalho – como 
no deslocamento casa / trabalho –, seja enquanto consumidor – reprodução 
da força de trabalho, deslocamento casa-compras, casa-lazer, escola, etc.  
(VILLAÇA, 2001, p. 20-21).  
 

 
Também consideramos imprescindível, dentro desse quadro, os aspectos físicos do 

meio analisado, pois, como destaca Reis Filho (2006) em estudo sobre fenômenos mais 

recentes da urbanização brasileira,  

 
[o] espaço regional tem sido representado, quase sempre, com base em 
abstrações, como um conjunto de pontos, linhas e áreas, aos quais são 
atribuídas características quantificáveis (população, dados de produção, 
densidades, etc.). As condições em que ocorrem as diferentes modalidades 
e formas de organização do espaço intra-urbano devem ser captadas não 
por intermédio de suas generalidades, de dados estatísticos, mas devem ser 
estudadas também, de modo especial, pelas condições materiais de suas 
configurações em toda sua diversidade. O espaço intra-urbano é 
fundamentalmente concreto e tende a ser registrado por suas formas 
geométricas de divisão das propriedade e edificação (tecido urbano), pela 
infraestrutura e pelos serviços de mercado e de uso. É um espaço cujo valor 
é dado pelas edificações e pelas obras que lhes conferem acessibilidade e 
condições de uso. (REIS FILHO, 2006, p. 42) 
 

 

O autor chama atenção para as realizações materiais no espaço urbano, destacando o 

papel da arquitetura na morfologia da cidade. É nesse sentido que a nossa investigação 

teórica sobre o espaço intra-urbano e o regional também orientou o processo de 

levantamento de dados (método empírico) para a produção teórica. 

Recorte territorial  

O recorte territorial proposto localiza-se na região Nordeste do estado, na mesorregião 

de Ribeirão Preto5 (Figura 1). A definição desta região se dá pela escolha do 

                                                             
5 Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área 
geográfica com similaridades econômicas e sociais que, por sua vez, são subdivididas em microrregiões. 
Foi uma categorização criada pelo IBGE e é utilizada para fins estatísticos, não constituindo, portanto, 
uma entidade política ou administrativa. A Mesorregião de Ribeirão Preto é uma das quinze 
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eixo/caminho dos espigões entre os principais rios que formam parte da rede 

hidrográfica paulista e mineira e traçam uma linha que estruturou historicamente essa 

rede de cidades. Esse eixo figura como parte da antigo Ramal de Igarapava da 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro6 e atual trecho da rodovia Anhanguera (SP 

330), transformada em rodovia federal (BR 050) no atravessamento do Rio Grande, 

divisa do estado de São Paulo (Alta Mogiana) com o de Minas Gerais (Triângulo 

Mineiro).  

 
Figura 1: Mapa do Estado de São Paulo com destaque para a Mesorregião de Ribeirão Preto.  
Fonte: Modificado pelo autor a partir de desenho base do Google Maps (2015).  

 

Por sua vez, as seis cidades de pequeno porte analisadas são atravessadas pela 

Rodovia Anhanguera e localizam-se na área de influência de Ribeirão Preto - SP (polo 

regional) e, secundariamente, de Franca –SP e Uberaba – MG.  

Cidade Nº de habitantes (IBGE, 2010) 

Orlândia 39.788 

São Joaquim da Barra 46.512 

Guará 19.858 

Ituverava 38.695 

Aramina 5.152 

Igarapava 27.952 
Tabela 1: Municípios estudados no eixo Alta Mogiana (SP) - Triângulo Mineiro (MG) e suas populações.   
Fonte: Desenvolvido pelo autor com base no Censo 2010 do IBGE. 

                                                                                                                                                                                   
mesorregiões do estado brasileiro de São Paulo. É formada pela união de 66 municípios agrupados em 
sete Microrregiões. 
6 A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro foi uma companhia ferroviária brasileira criada em 1872, 
com sede na cidade paulista de Campinas. Sua construção inscreve-se na história da expansão da cultura 
do café em direção ao interior da então Província de São Paulo.  
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Figura 2: Recorte territorial analisado: rede de cidades atravessadas pelos eixos rodoviário e ferroviário 
que liga a região da Alta Mogiana (SP) ao Triângulo Mineiro (MG).  
Fonte: Elaborado pelo autor.   
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Os estudos existentes sobre as capitais de estado e regiões metropolitanas têm 

avançado bastante, porém não há uma produção sistemática de trabalhos sobre as 

cidades do interior7. Sobre essa problemática, em sua dissertação sobre a cidade 

Ribeirão Preto, Faria (2003) afirma a necessidade de uma ampliação do quadro de 

cidades que merecem atenção dos pesquisadores no sentido de se promover uma 

fundamental interiorização das pesquisas, que devem buscar compreender as várias 

realidades urbanas das nossas cidades. 

Verifica-se também que ainda são poucos os trabalhos acadêmicos voltados para o 

estudo do impacto que as vias de comunicação, como as rodovias e a abertura de 

novas linhas ferroviárias – de cunho estratégico e exploratório –, teve para a 

urbanização do interior brasileiro. Alguns trabalhos realizados por grupos de pesquisa 

trataram da formação das cidades das zonas pioneiras do Noroeste de São Paulo, 

todavia, o surgimento das cidades do Noroeste deu-se de maneira distinta do ocorrido 

no Nordeste – nossa área de estudo –, uma vez que aquelas cidades possuem uma 

formação mais recente e ligada a uma iniciativa de se ocupar as terras até então 

devolutas, não exploradas, daquela porção central do estado. Por sua vez, o processo 

de formação da rede de cidades do Nordeste Paulista relaciona-se também ao período 

colonial, a partir dos caminhos do ouro de Goiás e em um território já conhecido e 

explorado anteriormente.  

O presente trabalho procura contribuir com uma abordagem que traga ao centro do 

debate a produção do espaço urbano em cidades pequenas. Essas representam uma 

realidade urbana repleta de complexidade e de singularidades, além de serem a 

maioria das cidades no Brasil e que também representam sedes político-

administrativas de municípios com grandes extensões territoriais, os quais, ao mesmo 

tempo, detêm um imaginário urbano ainda pouco conhecido e explorado.   

O Brasil apresenta um grande número de pequenas cidades. Segundo o IBGE, no ano 

de 2001, existiam 5.507 cidades, sendo que 4.980 delas possuíam em sua área 

municipal até 50.000 habitantes. Tais cidades apresentam diferentes características 

                                                             
7 Destacamos também a importante iniciativa que foi o surgimento da Rede de Pesquisadores sobre 
Cidades Médias, ligada a investigadores da geografia, que, desde 1997, vêm trazendo importantes 
contribuições à produção científica.  
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dependendo do contexto regional em que estão inseridas, o que aumenta ainda mais a 

complexidade desses espaços e a necessidade de compreendê-los.   

O presente trabalho, busca contribuir para o andamento dos estudos sobre a relação 

entre os processos de urbanização e a formação do urbanismo e do planejamento 

urbano no Brasil8.  

 

Objetivos principais e questionamentos  

Nossa pesquisa apresenta três objetivos principais. que consistem na compreensão: 

i. da forma como se estruturou a rede de cidades do eixo Alta Mogiana–

Triângulo Mineiro; 

ii. do processo de estruturação do espaço intra-urbano de seis pequenas 

cidades desta rede (Orlândia, São Joaquim da Barra, Guará, Ituverava, Aramina 

e Igarapava); 

iii. dos saberes técnicos e teóricos utilizados na configuração, no planejamento 

e nas modificações destes espaços urbanos, evidenciando profissionais, 

projetos e planos; 

As questões centrais desta pesquisa têm como parâmetro fundamental a cidade e o 

território entendidos de maneira conexa ao seu respectivo desenho urbano e 

organização de seus regimes produtivos.  

O processo estudado é a urbanização que, a partir de certo momento, passa a ser 

pensada através de projetos que, por sua vez, formam as disciplinas do urbanismo e 

do planejamento urbano. 

Nesse contexto, três questionamentos – objetivos específicos – orientaram o 

desenvolvimento do trabalho:  

                                                             
8 Que é o tema da Linha de Pesquisa Nº 03 da Área de Concentração em Planejamento Urbano e 
Regional do PPG/FAU-USP. Tal Linha de Pesquisa versa sobre a relação entre processo de urbanização e 
a formação do urbanismo e planejamento urbano no Brasil. 
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i. Buscamos compreender quais fatores orientaram o desenho do traçado das 

vias de transporte e comunicação estudadas (caminho, ferrovia e rodovia); 

ii. Também investigamos se houve ou não influencia dos diferentes padrões das 

vias de comunicação e transportes nesse processo de urbanização regional e na 

estruturação intra-urbana de cada cidade;  

iii. E, por fim, observamos os momentos de ruptura e os de continuidade na 

lógica de produção e reprodução do espaço urbano do recorte territorial 

analisado;  

 

Método empírico e teórico 

A partir das questões colocadas acima, o referencial bibliográfico existente sobre o 

tema foi movido e indagado através de um diálogo estabelecido com os autores e com 

os levantamentos (cartografias, censos, fotografias, leis, códigos, projetos, etc.).  

Os levantamentos foram entendidos como a observação das evidências materiais da 

vida social: o espaço sendo lido através das sociedades e como resultado da história. 

Nesse sentido, nossa pesquisa compartilha a “chave interpretativa dos estudos de 

História da Urbanização realizados na FAU-USP desde fins de 1950” (BUENO, 2012): 

 
A história da urbanização entendida como um processo social incluiu gente 
no cenário estático, árido e formalista predominante nos primeiros tempos 
da história do urbanismo e veio acompanhada, desde o início, de uma 
metodologia igualmente inédita, oriunda de um olhar empírico acurado, que 
nunca abriu mão das imagens, seja como registro fotográfico in loco, seja 
como representação visual de outros tempos. Na linha dos arqueólogos, a 
análise empírica e a leitura dos vestígios materiais – seja os representados 
nas fontes visuais e textuais, seja os cristalizados nas “rugosidades” (de 
Milton Santos) do presente –, são fundamentais na formulação de teorias, 
buscando explicar-lhes as motivações, conceituá-los e significá-los em seus 
próprios termos. À compreensão da cidade e do território como artefato 
social, soma-se a visão sistêmica que leva em conta atores, processos, 
dinâmicas e fluxos, redes de relações sociais, redes urbanas e suas 
configurações no espaço em perspectiva histórica. Tal escolha 
epistemológica impõe uma série de desafios ao pesquisador, tais como 
atentar para o jogo das escalas geográficas, para o jogo das temporalidades, 
para os anacronismos e, sobretudo, para os grupos sociais e os indivíduos 
como campos de força, cujos papeis na história longa nem sempre são 
óbvios e lineares. (BUENO, 2012, p. 19) 
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Buscamos, por meio da observação empírica, da análise das fontes documentais e do 

entendimento dos processos, estudar a produção do espaço urbano e suas mudanças 

e permanências que se materializaram na morfologia das cidades – arquitetura, 

traçado urbano –, bem como na transformação da paisagem regional. Assim, o 

testemunho das rugosidades9, heranças espaciais de momentos anteriores da história, 

que permanecem (SANTOS, 1996) e que, aliadas aos registros dos viajantes, à memória 

escrita de autores locais, às fotografias de épocas pretéritas e aos documentos 

textuais, nos ajudaram a construir nossas análises.  

O levantamento empírico baseou-se na pesquisa documental junto aos setores das 

administrações municipais das cidades elencadas e em instituições da capital do 

estado. Buscamos descobrir as fontes existentes e coletar plantas/mapas históricos, 

mapas cadastrais, fotos históricas, fotos aéreas, referencias de projetos urbanos e 

arquitetônicos, legislação urbanística, notícias de jornais históricos, publicações de 

historiadores/memorialistas locais, bem como outros documentos vinculados às 

questões centrais da pesquisa.  

Em São Paulo, estivemos no Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC), Instituto 

Geológico (IG), na Inventariança da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e no Arquivo 

Público do Estado de São Paulo (APESP). No interior estivemos junto às prefeituras, 

arquivos, bibliotecas e museus de Aramina, Batatais, Guará, Igarapava, Ituverava, 

Orlândia e São Joaquim da Barra. Outras fontes consultadas estão disponibilizadas na 

internet, como os Bancos de Dados (online) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados SEADE, da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 

(CDHU), da Companhia Habitacional de Ribeirão Preto (COHAB RP), e de parte dos 

acervos cartográficos e iconográficos das bibliotecas Nacional e Mário de Andrade.   

 

O trabalho foi dividido em dois capítulos, conforme a estrutura que segue: 

                                                             
9 Milton Santos (1996) conceitua rugosidade por aquilo “que fica do passado como forma, espaço 
construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as 
coisas se substituem e acumulam em todos os lugares”.  
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O 1º Capítulo, subdividido em três seções, trata do processo de configuração inicial do 

território da Alta Mogiana, que, primordialmente, se deu através da implantação dos 

caminhos e pousos vinculados ao chamado “Caminho do Anhanguera” e de 

procedimentos eclesiásticos empregados na fundação dos primeiros núcleos urbanos. 

A seguir, observamos a consolidação da urbanização na região e os impactos 

decorrentes da implantação dos trilhos da Companhia Mogiana. Por fim, analisamos a 

criação e a transformação dos núcleos urbanos sob a lógica da ferrovia e após a 

aprovação da chamada Lei de Terras (1850). Tal conjuntura se deu, sobretudo, através 

de um processo laico e capitalista que passou a considerar o solo urbano, a cidade, 

como mercadoria, promovendo a ampliação do quadro territorial e urbano de todo o 

Nordeste Paulista. Neste capítulo, foram imprescindíveis as contribuições e as 

questões levantadas, entre outros autores, por Deffontaines (1944), Matos (1981), 

Saes, (1981), Marx (1991), Monbeig (1984), Cano (1998) Brioschi (1999), Bacellar 

(1999), Costa (2003), Reis Filho (2010) e Ghirardello (2010).  

O 2º Capítulo, subdividido em duas seções, analisa a reconfiguração do processo de 

urbanização da Alta Mogiana, através de uma nova lógica ligada à industrialização do 

interior do estado de São Paulo e à expansão da rede rodoviária. Para tanto, 

discorremos sobre a implantação das primeiras estradas de rodagem em São Paulo e a 

consequente modernização desse sistema, destacando a Via Anhanguera. Atrelado à 

expansão das rodovias, também examinamos como se deu o desmonte do sistema 

ferroviário de passageiros e a inserção de um novo ramal ferroviário de transporte de 

cargas na região. Por fim, buscamos aferir como se deu a reprodução dos espaços 

intra-urbanos das cidades analisadas sob esse novo contexto. Assim, avaliamos a 

inserção de distritos industriais junto ao eixo rodoferroviário modernizado, o processo 

de expansão e fragmentação dos tecidos urbanos ocasionado pela implantação de 

conjuntos habitacionais, bem como a implantação de novos equipamentos de 

comércio, serviços, saúde, educação, lazer e cultura em cada uma das seis cidades. 

Este capítulo contou com o aporte teórico fornecido por diversos autores, entre os 

quais podemos citar: Pires (1996), Rossini (1999), Santos (2013), Schiffer (1999), Pires 

(1999), Villaça (2001), Feldman (2003), Elias (2003), Reis Filho (2010) e Mesquita 

(2011).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Café e Ferrovias:  
o processo de urbanização da Alta Mogiana   
 

 
Figura 3: Maria fumaça da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro cruzando o território do município 
de Orlândia.  
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia-SP 
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1.1 As bases da urbanização do Nordeste Paulista: o 
Caminho do Anhanguera e os primórdios da ocupação 
do antigo Sertão do Rio Pardo 
 

 

E a bandeira lá se ia...parando... para caminhar, de novo.  É certo, porém, que já 

andava a gente insatisfeita de pedras e ouro, de prata e quanto mais, que bem não 

davam para saciar tão grande sonho. Daí porque, aqui começa a imaginosa história - 

em que o sonhador, logrado mas não vencido, realiza, ele próprio, sozinho, com Deus e 

sua têmpera, este canto da Terra, crivado de jóias. Foi como, talvez por zanga, o 

homem se vingou duma teimosia da sorte. Com aquela rude gente, de chapéu de couro 

quebrado na testa, de gibão e botão, ninguém podia. Pois, acaso, não era a mesma 

que havia carregado com o Meridiano da Linha de Tordesilhas? Do Missionário, diz-se, 

que acompanhou o Bandeirante. Avassalando, este, terras e homens para El-Rei, 

conquistou aquele, almas para Deus. Em cada pouso plantou uma cruz - marco de fé e 

sofrimento; de luta e apostolado; de angústia e esperança. Cada cruz se fez numa 

capela. E de cada capela surgiu uma cidade. (TAMBELLINI, 2000, p.20) 

 

A região conhecida por Alta Mogiana, no Nordeste Paulista, é resultado de um longo 

processo histórico que compreende várias etapas de estruturação de seu espaço 

econômico, social, político e cultural. Neste sentido, podemos observar que tais etapas 

configuraram panoramas físicos e demográficos diversos ao longo do tempo 

(BRIOSCHI, 1999, p. 36).  

Segundo Reis Filho (2010, p. 25), para o pesquisador de História da Urbanização e do 

Urbanismo, o estudo do Período Colonial “ajuda a compreender melhor as condições 

de realização das primeiras obras de importância e o modo pelo qual foram se 

formando as forças que tornaram possíveis as grandes realizações do século XX”. O 

autor, ao estudar as grandes obras vinculadas à urbanização do estado de São Paulo, 

afirma que, entre 1808 e 1822, tais empreendimentos eram todos de iniciativa do 

governo da capitania e, por vezes, de responsabilidade das primeiras câmaras 

municipais, já que  

[n]ão havia projetos empresariais para investimentos em infraestrutura. Os capitais 
privados estavam voltados para a produção de açúcar, para o comércio e os 
serviços. Alguns se dedicavam aos contratos de arrecadação de tributos, como no 
registro de Sorocaba. A principal mudança foi a importação de mudas de cana 
vindas da Guiana e sua distribuição na região de Campinas a partir de 1809. Sua 
produtividade era quase cinco vezes maior do que a da “caninha” tradicional. 
Trouxe riqueza e deu o impulso inicial para a apropriação das terras devolutas e a 
formação de frentes pioneiras. “ (REIS FILHO, 2010, p. 24) 
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A área entre os rios Pardo e Grande é o foco de nosso estudo e, durante os séculos 

XVIII e XIX, este território ficou conhecido como o “Sertão do Rio Pardo”, atravessado 

pelo “Caminho de Goiás” e também pelo rio Sapucaí.  

O Nordeste Paulista, outrora conhecido como Sertão do Rio Pardo e depois como 

região da Alta Mogiana, pode ser compreendido contemporaneamente dentro das 

delimitações estaduais de São Paulo pelas Regiões Administrativas1 de Franca e de 

Ribeirão Preto. Em relação à produção acadêmica e historiográfica sobre a região, 

destacamos o estudo organizado em 1999 por Carlos de Almeida Prado Bacellar e 

Lucila Reis Brioschi, Na Estrada do Anhanguera: uma visão regional da história 

paulista2, que destaca o fato de que a 

 
[...] área de estudo não constitui, pois, uma região, no sentido de apresentar 
homogeneidade nos seus aspectos físicos, econômicos ou mesmo demográficos. 
Da mesma maneira, não se percebe, hoje, entre a população local, qualquer 
sentimento que pudesse ser associado a uma “identidade regional”. (BACELLAR; 
BRIOSCHI (org.), 1999, p. 17) 
 

 

Todavia, os mesmos autores advertem que “algumas particularidades da histórica local 

autorizam o uso de um recorte dito regional”, pois, 

 
[a] área delimitada para a pesquisa teve sua ocupação primeira e seu povoamento 
marcados pela antiga trilha do Anhanguera – o caminho e posterior Estrada de 
Goiás ou dos Goyazes, conforme grafia encontrada em documentos de época, em 
alusão aos moradores da área onde foi descoberto ouro pelo Anhanguera e se 
ergueu Vila Boa. (BACELLAR; BRIOSCHI (org.), 1999, p. 17) 
 

 

A partir dos sucessivos pousos e fazendas à beira da referida trilha, novos povoados, 

freguesias e vilas passaram a ser criados. As primeiras duas vilas, Franca e Batatais, 

antigos pousos, surgem como freguesias logo no início do século XIX e tornam-se 

municípios em função da chegada de mineiros à região. Com a implantação dos trilhos 

da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, já no Império, outras novas cidades 

                                                             
1 São 15 as Regiões Administrativas do Estado de São Paulo. Sua delimitação é a atribuída ao Governo 
Estadual através da Secretaria de Economia e Planejamento e do Instituto Geográfico e Cartográfico – 
IGC (2007).  
2 BACELLAR, C. A. P., BRIOSCHI, L. R. Na estrada do Anhanguera: uma visão regional da história paulista. 
São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 1999. 
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serão criadas no território, provocando o sucessivo desmembramento das áreas 

municipais.  Até a Proclamação da República, 17 freguesias haviam sido criadas, sendo 

que dez delas foram elevadas ao status de vila antes de 1889. O quadro abaixo 

evidencia as freguesias e vilas (municípios) criadas até a República e a localidade a 

partir da qual se desmembraram.  

 

Município Data da Freguesia Data do Município Desmembrado de 

Franca 1804 1821 Moji Mirim 

Batatais 1815 1839 Franca 

São Simão 1842 1865 Casa Branca 

Cajuru 1846 1865 Batatais 

Ituverava 1847 1885 Franca 

Igarapava 1851 1873 Franca 

Ipuã 1859 1948 S. Joaquim da Barra 

S. Antônio da Alegria  1866 1885 Cajuru 

Ribeirão Preto 1870 1871 São Simão 

Morro Agudo 1872 1934 Orlândia 

Nuporanga  1873 1885 Batatais / Orlândia 

Rifaina  1873 1948 Pedregulho 

Patrocínio Paulista  1874 1885 Franca 

Altinópolis  1875 1918 Batatais  

Sertãozinho 1885 1896 Ribeirão Preto 

Serra Azul 1885 1927 São Simão 

Jeriquara  1885 1964 Franca 
Tabela 2: Freguesias e Municípios criados no Nordeste Paulista até a República.  
Fonte: Adaptado de Brioschi (1999). 

 

 
 
O trabalho de Brioschi (1999) apresenta alguns mapas que ilustram a distribuição do 

espaço do Nordeste Paulista, segundo as divisões administrativas3 existentes nos anos 

de 1860, 1870, 1880, 1990 e 1910 (FIBGE,  1974 – 1975 – 1976 e  IGC, 1995), e 

evidenciam o a estruturação do quadro territorial e urbano do que veio a ser a região 

da Alta Mogiana (Figuras 4, 5 e 6).  

 

 
 
 

                                                             
3 Destaca-se o fato de que, em 1909, a sede do município de Nuporanga passa ser Orlândia, processo 
que elucidaremos à frente.    
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Figura 4: Mapas dos desmembramentos territoriais administrativos do Nordeste Paulista - 1860-1870  
Fonte: Adaptado de Brioschi (1999) 
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Figuras 5: Mapas dos desmembramentos territoriais administrativos do Nordeste Paulista - 1880-1890 
Fonte: Adaptado de Brioschi (1999). 
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Figuras 6: Mapas dos desmembramentos territoriais administrativos do Nordeste Paulista - 1900-1910  
Fonte: Adaptado de Brioschi (1999). 
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1.1.1 Caminhos, pousos e povoados e a interiorização da urbanização 
 
 

Sabemos que o Nordeste Paulista era um “sertão desconhecido” até o início do século 

XVIII. A Vila de São Paulo de Piratininga era o ponto de partida para as expedições que 

iam no sentido dos sertões e aproveitavam as antigas trilhas indígenas. Ao longo 

desses caminhos passaram, então, a surgir pequenos arraiais e sítios para a criação de 

gado e lavoura de subsistência, os quais, mais tarde, seriam os responsáveis por 

abastecer as regiões litorâneas e o Nordeste canavieiro. Após a descoberta do ouro, 

em 1718, em Cuiabá e, em 1725 nas minas de Vila Boa de Goiás, estabeleceu-se o 

caminho que veio a se chamar Caminho do Anhanguera4, que, saindo da atual cidade 

de São Paulo, seguia rumo ao norte e cruzava o Triângulo Mineiro para então alcançar 

a região aurífera. A circulação por essa estrada passa a ser constante, ocasionando 

uma fixação ainda maior de moradores ao longo do percurso, que passou a contar com 

ranchos, roças e vendas de gêneros da terra, bem como com locais para 

abastecimento e pernoite, os pousos. Para Brioschi (1999, p. 38), a descoberta das 

riquezas minerais transformou os antigos sertanistas preadores de índios em 

garimpeiros que acabaram por se fixar junto às jazidas e aos pousos. Segundo Prado 

Júnior (2011)5,   

A indústria dos transportes na colônia é completada com os 
estabelecimentos dispostos ao longo das estradas e que se destinam a 
fornecer às tropas do que necessitam. Assim os ranchos, grandes talheiros 
onde os viajantes pousam e suas cargas encontram abrigo contra 
intempéries. Esses ranchos são construídos e mantidos em regra pelos 
fazendeiros marginais da estrada, que, embora não cobrem nada pela 
utilização deles, compensam-se da venda do milho para as bestas.  (PRADO 
JÚNIOR, 2011, p. 278) 
 

 

Os pousos eram caracterizados pela presença de uma ou mais casas, do dono do pouso 

e de seus eventuais agregados, do pasto e do rancho disponibilizados aos viajantes e, 

por vezes, de uma venda para o fornecimento de milho às tropas. O pasto seria 

                                                             
4 Em 1725, o Anhanguera encontrou ouro na região que se denominou Vila Boa de Goiás. Assim, os 
territórios, antes ocupados pelos índios caiapós, passaram a ser percorridos pelos bandeirantes 
provenientes da Vila de São Paulo de Piratininga fundada, em 1554, pelos padres jesuítas. Surgiu, assim, 
o que se denominou Caminho de Goiás ou Caminho/ Estrada do Anhanguera.  
5 PRADO JÚNIOR, C. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
[Original de 1942] 
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destinado ao descanso e alimentação dos animais e o rancho para o repouso dos 

viajantes. Os mantimentos em geral provinham das roças de milho e feijão ali 

plantadas e da criação de animais, sobretudo porcos e galinhas.  

O Caminho do Anhanguera, ou Caminho dos Goyases, ou de Goiás, partia de São Paulo 

em direção a Jundiaí, dirigindo-se em seguida para Mojimirim, Mojiguaçu e Casa 

Branca, de onde tomava outra direção, no sentido do Nordeste Paulista, ao encontro 

dos atuais municípios de Cajuru, Batatais, Franca e Ituverava, até chegar ao rio Grande.  

 

 
 

 
Figuras 7, 8 e 9: Acima e a esquerda: “Mappa da Capitania de S. Paulo e seu sertão, em que sevem os 
descobertos, que forão tomados para Minas Geraes, como tambem o Caminho de Goyazes, com todos 
os seus pouzos, e passagens, delineado por Francisco Tosi Columbina – 1755”. Acima e a direita: detalhe 
do mapa com a “Explicação” e a simbologia dos pousos, arraiais, vilas e cidades. Abaixo: Detalhe da 
região entre os rios Pardo e Grande e os pousos do Caminho. Fonte: Biblioteca Nacional. 
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Sobre o percurso do Caminho de Goiás, Brioschi (1999), aponta que:  
 

 

Buscando, provavelmente, cruzar os rios em locais mais próximos às suas 
nascentes, o traçado do Caminho de Goiás seguia próximo às primeiras 
elevações da banda ocidental da serra da Mantiqueira, evitando as regiões 
mais alagadiças, de difícil travessia e sujeitas às febres palustres. Após a 
ponte sobre o rio Tietê, seguia-se os rios Atibaia, Jaguari, Jaguari-mirim, 
Pardo e Grande, que eram transpostos por meio de barcas. Para as 
travessias eram fixadas taxas, cuja cobrança ficava a cargo de particulares 
que arrematavam o direito de cobrança ou recebiam a concessão como 
prêmio por algum serviço prestado à Coroa [...] Pelo traçado da estrada nos 
mapas, nota-se a preferência do percurso ter sido através dos campos e 
cerrados dos interflúvios, enquanto os pousos eram construídos nas matas, 
que cobriam os solos mais ricos, ao longo dos cursos d´água. (BRIOSCHI, 
1999, p. 46) 
 
 

Conforme Souza (1985, p. 20), o Caminho se configurava apenas como uma trilha 

sobre uma picada empreendida pelos viajantes e comerciantes e, em alguns de seus 

trechos, como uma clareira aberta na mata. Com o tempo, e pelas marcas deixadas 

pelos cavalos, boiadas e carros de boi, a trilha foi ganhando os contornos de uma 

estrada, porém rudimentar, com precária condição de tráfego e, como a maioria das 

estradas coloniais, “cheia de pedras, buracos, atoleiros, declives e sinuosidades”. O 

autor ainda afirma que “somente no final da década de 1810, foram tomadas as 

primeiras providências, visando à execução de pequenos serviços para melhoramento 

de algumas estradas consideradas prioritárias”.  

Entretanto, cabe afirmar que, mesmo em condições rudimentares, o Nordeste Paulista 

já estaria, desde o período colonial, “integrado ao circuito das “andanças” dos 

paulistas pelos sertões” e a notícia da descoberta das minas de ouro em Goiás 

redundou em uma série de novas solicitações de sesmarias ao longo do Caminho sob a 

justificativa da instalação de novos pousos. De 1727 a 1736, cerca de 69 registros de 

sesmarias foram feitos ao longo Caminho, além das concessões feitas à Bartolomeu 

Bueno da Silva Filho, o Anhanguera, considerado o descobridor das minas onde se 

implantou Vila Boa e cuja bandeira consolidou a estrada nascente, em 1722 (BRIOSCHI, 

1999, p. 46-47).  
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Com relação à implantação dos pousos, sabemos que o seu posicionamento fora 

estabelecido a partir de distâncias regulares compreendidas, em média, pelo percurso 

percorrido em uma jornada de viagem, cerca de 2,5 a 5 léguas.   

Em 1767, entre a cidade de São Paulo e as divisas do rio Grande, no século XVIII, por 

volta de 40 pousos foram erguidos e identificados. Metade desses pousos situou-se ao 

norte do antigo pouso – hoje, cidade de Casa Branca –, sendo que cerca de 11 desses 

estariam localizados ao norte do rio Pardo, “um na sua margem e outros 8 entre os 

rios Pardo e Grande” (BRIOSCHI, 1999, p. 48).  

Alguns autores e viajantes6 ocuparam-se em listar e nomear os pousos verificados 

entre os rios Pardo e Grande, todavia tais listagens se apresentam com certas 

diferenças que possam talvez ser explicadas pelos frequentes pequenos desvios do 

Caminho, ou mesmo pelo fato de que alguns desses ranchos possa ter deixado de 

existir em determinados períodos, ou até mudado de nome. A cartografia histórica 

também possuí pequenas distinções que, contudo, não representam grandes 

alterações nem no rumo geral que o traçado adquiriu, nem na delimitação de alguns 

pousos principais que acabaram por se tornar vilas e cidades.  

 

 
Figura 10: “Villa Franca do Imperador” em 1827. Desenho de William Burchell. Vê-se, à esquerda e à 
direita, diversos ranchos para os tropeiros do Caminho do Anhanguera. Fonte: Reis Filho (2014). 
 
 

                                                             
6 Dentre os autores e viajantes, podemos citar: D´ALINCOURT, L. Memória sobre a viagem do porto 

de Santos à cidade de Cuiabá. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1953. [Original de 1818] e SAINT-

HILAIRE, A. Viagem à Província de São Paulo. São Paulo: Martins, Universidade de São Paulo, 1972. 

[Original de 1819].  
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Interessante notar que os desvios surgidos no Caminho de Goiás também explicam o 

surgimento e o declínio de alguns pousos e povoações. Sabemos que, ao norte do rio 

Pardo, os pousos Cubatão, Batataes, Bagres, Calção de Couro e Porto das Canoas 

deram origem às cidades de Cajuru, Batatais, Franca, Ituverava e Igarapava, 

respectivamente.  

Segundo Souza (1985, p. 19), documentos históricos da década de 1770 citam os 

seguintes pontos no traçado da então Estrada dos Goyazes: Mojí-Pequena (Mojí-

Mirim), Mojí-Grande (Mojí-Guaçú), Casa Branca, Passagem Tapada, Carlos Barbosa, 

Rafael, Rio das Pedras, Batataes, Córrego Paciência, Rio Sapucaí, Ribeirão dos Bagres, 

Rio Salgado, João dos Reis, Vieira, Monjolinho, Calção de Couro, Rio das Roças e Rio 

Grande.   

Todavia, o autor também afirma que um documento elaborado pelo general Raimundo 

da Cunha Matos, anos mais tarde, em 1825, apresenta as seguintes localidades: São 

Paulo, Água Branca, Capão das Pombas, Felix, Ponte do Rio Jundiaí, Portão do Capivarí, 

Vila São Carlos de Campinas, Ponte do Rio Atibaia, Engenho de Parapitinguí, Mogí-

Mirim, Fazenda Urusanga, Fazenda Itupeba, Olhos D’água, Casa Branca, Campo Alegre 

da Paciência, Córrego Estevam, Cubatão, Lagoas, Servo, Batataes, Ricaças, Vila Franca, 

Januário, Buritys, Fazenda do Rego e Rio Grande.  

Para Souza (1985 p. 19), “a citação de Buritys, e a omissão do Calção de Couro (junto 

ao Arraial do Carmo)7, prova que o trânsito da Estrada dos Goyazes estava sendo feito 

pelo desvio, via Fazenda Ponte Alta e Fazenda Buritys”.  

O desvio citado refere-se ao trecho aberto em 1825 entre a então Vila de Uberaba e a 

Vila Franca do Imperador, pelo padre Antônio José da Silva e o Major Antônio 

Eustaquio da Silva e Oliveira, com o intuito de encurtar a distância entre os dois 

núcleos urbanos e, “ao mesmo tempo, evitar a febre palustre e a maleita, muito 

frequentes no Porto Espinha e ainda em alguns pontos das margens do Rio do Carmo” 

(SOUZA, 1985, p. 21). Pelo desvio, o trajeto seguia de Franca, pelo espigão, até a 

Fazenda Buritys, e de lá até a margem do rio Grande, onde a travessia era feita por 

balsas, no chamado Porto das Canoas (Igarapava).  

                                                             
7 O Arraial do Carmo citado pelo autor, posteriormente, deu origem à cidade de Ituverava.  
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Já o percurso original seria aquele descrito nos documentos de 1770, o qual, do pouso 

Bagres (Franca), seguia pela margem esquerda do ribeirão do Inferno (rio do Carmo), 

passando pelo Calção de Couro (Ituverava), até chegar às margens do rio Grande, junto 

à ilha do Roberto (foz do rio do Carmo) e às Corredeiras da Escaramuça (margem 

direita) e da Espinha (margem esquerda), onde se localizavam as embarcações para a 

travessia.  

Com o intuito de espacializar esse processo de interiorização da urbanização sobre o 

antigo Sertão do Rio Pardo, adotamos como referência a “Carta Chorografica da 

Capitania de S. Paulo”, de 1766, “em que se mostra a verdadeira cituação dos Lugares 

por onde se fizerão as sete principaes divizoens do seu Governo com o de Minas 

Geráes”, e o “Mappa da Capitania de S. Paulo em que se mostra tudo o que ella tinha 

antigamente the o Rio Pará”, de 1773. A partir da cartografia histórica, elaboramos o 

mapa da Figura 14 que elucida, grosso modo, o percurso do Caminho do Anhanguera, 

seus pousos e o posterior desvio citado.  

 

 
Figuras 11: “Carta Chorografica da Capitania de S. Paulo, em que se mostra a verdadeira cituação dos 
Lugares por onde se fizerão as sete principaes divizoens do seu Governo com o de Minas Geráes” – 
1766. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo.  
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Figuras 12 e 13: Acima: “Mappa da Capitania de S. Paulo em que se mostra tudo o que ella tinha 
antigamente the o Rio Pará” – 1773. Abaixo: detalhe do Mapa onde se vê a região e os pousos entre os 
rios Pardo e Grande. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 



34 
 

 
 
Figura 14: Traçado [aproximado] do Caminho do Anhanguera ou de Goiás entre os rios Pardo e Grande.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação levantada. 



35 
 

Vários também são os trabalhos que trataram a questão do afluxo da população 

proveniente de Minas Gerais que, a partir de 1748, em decorrência da crise do ouro, 

vai à procura de terras cultiváveis em território paulista, promovendo a estruturação 

inicial dos pequenos povoados da região. O interesse pelas terras paulistas justificou-

se pelo fato de que as regiões mineradoras não eram favoráveis nem à agricultura, 

nem à pecuária e, 

 
[e]fetivamente, a estrada do Anhanguera foi a espinha dorsal do 
povoamento da região nordeste do Estado de São Paulo. Dos habitantes 
acaboclados de seus pousos, dos descendentes dos poucos sesmeiros e 
posseiros que ao longo da estrada se instalaram, misturados com a 
vanguarda dos entrantes mineiros e dos paulistas que desciam de 
Mojimirim, nasceram os primeiros pousos e arraiais, as primeiras fazendas e 
povoações, que dariam origem às futuras freguesias e vilas. (BRIOSCHI, 
1999, p. 54) 
 

 

Dessa forma, o século XVIII figura como o período das primeiras concessões de 

sesmarias e de implantação dos primeiros pousos no Nordeste Paulista, a partir das 

correntes migratórias, descritas por Brioschi (1999), compostas por mineiros e 

paulistas.  

Tal fato reverberou ao longo dos séculos e pode ser notado quando observamos a 

produção agropecuária e os vínculos da região com o estado de Minas Gerais, sua 

cultura, arquitetura e, até mesmo, os dialetos típicos. Sobre tais considerações, Prado 

Júnior (2011), ao tratar das correntes de povoamento na formação do Brasil, fala sobre 

a região e o prolongamento da ocupação mineira à  

 
 
[...] faixa que acompanha o velho caminho que leva de São Paulo a Goiás. 
Saint Hilaire, que por aí andou em 1820, notará a coexistência dois tipos de 
população: o fundo primitivo, constituído sobretudo de mestiços de índio, e 
a imigração recente de mineiros. Achou os habitantes primitivos grosseiros 
e apáticos, de hábitos rudes; enquanto nos colonos recentes assinala 
qualidades de inteligência, maior atividade, polidez e hospitalidade. Essa 
penetração da capitania de São Paulo por colonos de Minas, então em 
início, se acentuaria para o futuro; quase todos os núcleos povoados dessa 
região, e formados na primeira metade do século XIX, são de origem 
mineira: Franca, Ribeirão Preto, São Simão, Descalvado, São João da Boa 
Vista e outros. (PRADO JÚNIOR, 2011, p. 82) 
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Aliado aos mineiros, a região também recebeu um grande aporte de paulistas e 

fluminenses do Vale do Paraíba, cujas terras foram desgastadas pelo cultivo 

equivocado8. Por esse motivo, houve um deslocamento das plantações de café 

daquela região para novas áreas do estado.  

Após a introdução do café e o fim do trabalho escravo, o Nordeste Paulista começa a 

receber imigrantes estrangeiros, inaugurando-se uma nova organização do espaço e 

das relações de trabalho.  

Além disso, com a abertura de uma nova estrada (1756) que possibilitou a ligação de 

Vila Boa de Goiás com a então capital da Colônia, a cidade do Rio de Janeiro, as últimas 

décadas desse mesmo século e o início do posterior irão marcar o fim do “povoamento 

linear” ao longo do Caminho do Anhanguera e o início da ocupação das terras a oeste 

deste traçado, os chamados “sertões desconhecidos” (BRIOSCHI, 1999, p. 47). Isso 

ocorre pois,  

 
[...] em fins do século XVIII, o interesse pelo Sertão do Rio Pardo ressurgiu e 
pode ser percebido pelo número de pedidos de legitimação de posses 
antigas, pela requisição de novas sesmarias e pelas transações de terra, 
realizadas entre os anos de 1788 até aproximadamente 1820. Entre os 
interessados na aquisição ou legalização do acesso à terra encontravam-se 
tanto antigos moradores do caminho de Goiás, quanto paulistas e mineiros 
recém-chegados. [...] Os nomes e a titulação dos paulistas envolvidos nas 
transações acima mostram que as terras do Sertão do Rio Pardo atraíam 
indivíduos enriquecidos com o comércio e também aqueles que ocupavam 
postos elevados na administração da Colônia. O crescimento do mercado de 
gêneros de consumo interno, entre eles o gado, tanto para o fornecimento 
de carne como animais de tração deve ter contribuído para a expansão da 
pecuária e agricultura na região ao norte do “quadrilátero do açúcar”. Os 
mercados consumidores expandiam-se e as terras até então pouco 
ocupadas e provavelmente ainda de baixo custo, tornavam-se atraentes 
para novos investimentos. Nessa conjuntura de crescimento da procura por 
terras, os antigos sesmeiros recorriam a títulos antigos, na tentativa de 
recuperar direitos legais, até então desconsiderados ou desnecessários. 
(BRIOSCHI, 1999, p. 63-64) 
 
 

Os primeiros mineiros que se dirigiram para a região durante o século XVIII provinham 

de famílias de poucas posses, porém, a partir do século XIX, grupos mais abastados, 

                                                             
8 Segundo GHIRARDELLO (2010), boa parte das terras do Vale do Paraíba situava-se em terrenos 
irregulares, e os cafezais eram plantados em linha, sujeitos à ação das chuvas, enxurradas e erosões, que 
desgastavam a terra e destruíam ou enfraqueciam os pés, tornando-os suscetíveis a doenças.  
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detentores de escravos e gado, passaram a afluir para o Nordeste Paulista. Segundo 

Brioschi (1990),  

 
[t]alvez o maior grupo familiar de origem mineira estabelecido na região, 
tenha sido o dos Junqueira. Durante a segunda década do século XIX, seis 
casais de netos do patriarca português constituíram a primeira geração da 
família no Nordeste de São Paulo. Suas posses isoladas compõem as maiores 
glebas compradas ou apossadas na região: foram aproximadamente 68.000 
alqueires da fazenda Lageado, ocupando terras onde hoje se encontram os 
municípios de Luis Antônio, Pradópolis, Barrinha e Guatapará, compradas 
por Luis Antônio de Souza Diniz e sua prima e mulher Ana Claudina Diniz 
Junqueira; 70.000 alqueires na fazenda Santo Inácio, pertencentes a João 
José de Carvalho e Helena Francisca Diniz Junqueira, além de terras no 
Triângulo Mineiro e em Mato Grosso; as fazendas Invernada, partes da 
Santo Inácio e Agudo (atuais municípios de Morro Agudo e Orlândia) 
pertencentes ao tenente Francisco Antônio Junqueira, casado com sua 
prima Genoveva Clara Diniz Junqueira; fazenda São José (em Batatais), com 
partes na Agudo, Cachoeira, São Pedro e Santo Antônio do capitão João 
Francisco Junqueira, irmão do referido tenente; cunhado dos precedentes, o 
capitão-mor Francisco Antônio Junqueira possuía terras na fazenda Santa 
Bárbara e várias outras em Franca; seu nome e de seu irmão, o guarda-mor 
José Antônio Diniz Junqueira constam de um Auto de Justificação, datado de 
1817, em Batatais, através do qual pretendiam a posse de terras nessa 
freguesia. Além de posses e compras realizadas nas primeiras décadas do 
século XIX, os Junqueira (irmãos, primos e cunhados) envolveram-se em 
uma série de trocas e terminaram por estabelecer associações entre os 
diversos ramos da família nas regiões para onde se dirigiram e/ou com as 
terras adquiridas. (BRIOSCHI, 1999, p. 67) 
 

 

Como veremos, o vasto território apropriado pela família Junqueira irá redundar no 

fato de que, por várias gerações, os nomes desta família estarão vinculados aos 

principais processos expostos neste trabalho. Entre membros da própria família ou 

mesmo associados a outros grandes nomes da oligarquia paulista, como os Silva Prado 

ou os Almeida Prado, os Junqueira estarão envolvidos em parte significativa das 

iniciativas políticas e econômicas ligadas à estruturação do território aqui analisado.  

A criação de gado bovino caracterizou-se como a principal atividade das famílias que 

se deslocaram para a região e perdurou por toda a primeira metade do século XIX, 

quando as primeiras plantações de café irão ocupar o lugar da pecuária extensiva. Com 

a chegada da ferrovia, a produção cafeeira avançará e ganhará outros contornos, 

conforme veremos à frente.  

Dentro do processo de fundação dos núcleos urbanos do Nordeste Paulista e de 

formação dos patrimônios fundiários, duas das cidades aqui estudas, Ituverava, o 
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antigo “Carmo da Franca”, e Igarapava, outrora “Santa Rita do Paraiso”, enquadram-se 

neste conjunto de núcleos surgidos no período colonial a partir da lógica dos pousos, 

que, mais tarde, estabeleceram capelas, freguesias e vilas por meio da concessão de 

terras para o patrimônio de um santo de devoção. Como propõe Reis Filho (2014),  

 
[a]o longo do eixo do Caminho do Anhanguera, em poucos anos foram se 
formando áreas colonizadas, com organização de vida rural que permitisse o 
suprimento dos passantes e o envio de produtos para o litoral. Nessas 
regiões formavam-se pequenos bairros rurais e povoações. Dependendo do 
número de habitantes e do sucesso econômico, justificava-se o esforço para 
a construção de uma capela. Prosperando o povoado, os moradores 
poderiam contribuir para o pagamento de um padre, constituindo-se como 
freguesia. Depois, com o crescimento da população, os habitantes pediam a 
elevação dessa à condição de vila. (REIS FILHO, 2014, p. 37) 
 

 

A seguir, avaliaremos como se deu a formação de Ituverava e Igarapava, dentro de 

procedimentos eclesiásticos de parcelamento do solo e a partir da formação de 

patrimônios religiosos. Já as outras quatro cidades abarcadas por este trabalho 

surgirão, em um momento posterior, através de um novo processo que irá se instituir 

a partir da introdução do café, das vias férreas e de uma enorme restruturação 

fundiária vinculada, sobretudo, à proclamação da chamada Lei de Terras, em 1850. 
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1.1.2 Procedimentos eclesiásticos de parcelamento do solo: os núcleos 
urbanos criados a partir de patrimônios religiosos – o caso de Ituverava e 
Igarapava 
 
 

Com o intuito de analisar o processo de fundação de núcleos urbanos a partir da 

formação de patrimônios, devemos recorrer à contribuição dos geógrafos ao debate 

sobre as cidades e sobre a urbanização brasileira e do estado de São Paulo. Nesse 

sentido, tem destaque a produção dos professores franceses9 Pierre Deffontaines que, 

em 1944, escreve um célebre artigo em que discute “Como se constitui no Brasil a rede 

de cidades”10, e Pierre Monbeig, cuja premiada tese de doutorado, defendida em Paris 

e publicada11  em português em 1984, aborda a relação entre as cidades do planalto 

ocidental paulista e a frente pioneira do café, mostrando, entre muitos outros pontos, 

que os procedimentos de parcelamento utilizados nas demarcações rurais foram 

também incorporados à produção do solo urbano.  

Em seu artigo, Deffontaines (1944) elenca aspectos elementares ao surgimento da 

rede cidades no Brasil e as categoriza segundo vários temas12. O autor analisa 

brevemente os processos ocorridos em cada categoria de cidade quando, então, passa 

a abordar os mecanismos – fundiários – de fundação, ou seja, de transformação do 

solo rural em solo urbano no Brasil. Um dos primeiros a estudar a formação de cidades 

brasileiras a partir dos patrimônios, o autor adverte que esse “curioso” processo de 

fundação é empregado no país desde os primórdios da colonização, sendo o primeiro 

                                                             
9 Amália Inés Geraiges de Lemos, em sua introdução à publicação oriunda de um encontro científico 
internacional  que homenageou o geógrafo Pierre Monbeig, nos dá o contexto e a perspectiva histórica 
da fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em 1934, sob influência francesa de 
autores como Vidal de La Blache, Jean Brunhes, Camille Vallaux e Elisée Reclus, e sob as atividades do 
grupo recém chegado da Europa, composto por professores como Pierre Deffontaines, Fernand Braudel, 
Claude Levis-Strauss e Pierre Monbeig. Uma viagem pela geografia latino-americana: suas tradições e 
perspectivas. In: LEMOS, Amalia Inés de; GALVANI, Emerson. (Org.). Geografia, tradições e perspectivas: 
a presença de Pierre Monnbeig. 1ed.Buenos Aires/São Paulo: CLACSO/Expressão Popular, 2009, v. p. 
231-246. 
10 DEFFONTAINES, P. Como se constitui no Brasil a rede de cidades. Boletim Geográfico (São Paulo), v.14, 
p.141-8,229-308, 1944. 
11 MONBEIG, P. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo, São Paulo: Hucitec, 1984. 
12 Entre os “tipos” de cidade elencados por Deffontaines (1944) estão as reduções, as aglomerações de 
origem militar, as cidades mineiras, as cidades nas estradas, as cidades da navegação, as cidades 
estações ferroviárias e as bocas de sertão.  
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exemplo verificado em Santos, no litoral de São Paulo, fundada em 1545 em torno de 

uma capela e de um hospital, “Hospital de Todos os Santos”. O autor distingue os 

patrimônios religiosos dos patrimônios leigos e caracteriza seus procedimentos. Nesse 

sentido, afirma que a criação de patrimônios religiosos seria o mecanismo verificado 

em cidades que nascem sobre o solo rural doado por um ou mais fazendeiros à Igreja, 

através de um santo ao qual seria dedicada a capela do novo núcleo. A capela marcava 

o nascimento urbano e o patrimônio fundiário criado seria administrado pela Igreja. 

 
Em geral é um fazendeiro ou uma reunião de fazendeiros vizinhos que faz a 
doação do território; ele o constitui em patrimônio, patrimônio oferecido à 
igreja, ou antes, a um santo ao qual será dedicado o novo burgo e do qual 
ele levará o nome. O ato é redigido em nome do santo, o bispo assina no 
seu lugar e sítio. (DEFFONTAINES, 1944, p.18). 
 
 

A fundação de um patrimônio religioso inaugurava a prática religiosa em uma região, 

pois, a partir daquele momento, erguia-se a capela, um cemitério e um padre era 

deslocado à localidade. O procedimento também era lucrativo aos proprietários rurais 

do entorno da área do patrimônio, pois tinham suas terras valorizadas. O patrimônio 

constituir-se-ia como um ponto de comércio e prestação de serviços à população rural 

circundante, bem como aos tropeiros que por ali passassem.  

Sobre esta temática, a partir de 1980, em meio à produção de uma nova geração de 

pesquisadores arquitetos e urbanistas (BUENO, 2012, p. 22), destaca-se Murillo Marx13 

que trata das ligações entre o Estado e o poder eclesiástico e discute a questão da 

cidade no Brasil discorrendo sobre suas características físicas aliadas aos instrumentos 

responsáveis pelo surgimento das formações urbanas. Em “Cidade no Brasil: terra de 

quem?”, o autor é esclarecedor quanto à evolução e organização das divisões 

administrativas brasileiras, levando em consideração, inclusive, termos desse campo 

semântico que herdamos de Portugal, como “arraial”, “freguesia”, “vila” e “cidade”. 

Ademais, também elucida e caracteriza o funcionamento de instrumentos fundiários 

pretéritos, como o aforamento de terras a partir de patrimônios religiosos e, 

posteriormente, leigos e a organização do espaço originada por estes.  

                                                             
13 MARX, M. Cidade Brasileira. São Paulo: Melhoramentos: Edusp, 1980.  

______. Nosso chão do sagrado ao profano. São Paulo: Edusp, 1989. 

______. Cidade no Brasil: terra de quem? São Paulo: Edusp, Nobel, 1991. 
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Sobre a ruptura ocasionada pela transição entre um (religioso) modo de parcelamento 

e outro (laico) e os reflexos dessa mudança, o autor afirma que: 

 
A formação, a conformação e a transformação de nossas cidades reflete 
também um certo tipo de apropriação do solo, que se impôs logo de início, 
perdurou por mais de três séculos e se exauriu, ou foi substituído por 
outros, ao longo do século XIX. Da concessão de terras da Ordem de Cristo, 
da Coroa, passou-se ao regime da compra e venda. Do grande 
concessionário de latifúndios ou do pequeno de chãos citadinos, alcançou-
se o humilde ou o soberbo proprietário. (MARX, 1991, p.137) 
 
 

Para o autor, os patrimônios religiosos seriam caracterizados por,  

 
[...] porções de terra cedidas por um senhor, ou por vários vizinhos, para 
servir de moradia e de meio de subsistência a quem desejasse morar de 
forma gregária e voltada para certas atividades ou que tivesse, no fundo, 
outro tipo de relacionamento de trabalho ou de troca com os doadores. Os 
grandes concessionários de terra desfaziam-se eventualmente de pequena 
parte do que detinham para atender à população não possuidora de chão e 
para se valer de sua instalação gregária próxima, produtiva e consumidora. 
Entre o mundo rural e o urbano – menos quanto ao resultado físico do que 
como processo social – desabrochavam então pequenas povoações 
alterando a paisagem e, lentamente, o meio social. (MARX, 1991, p. 38).  

 

Assim, com relação à forma adquirida pelas povoações que “desabrochavam”, Marx 

(1991) trata dos aspectos institucionais ligados à questão da terra discutindo as formas 

de apropriação do solo, os traçados urbanos e os sistemas fundiários, pois, para ele, 

 
[e]nquanto nunca houve uma codificação colonial portuguesa, as normas e 
procedimentos eclesiásticos eram claramente estabelecidos. As implicações 
urbanísticas desse fato podem ser decisivas, pois às vagas determinações 
civis contrapunham-se recomendações expressas do clero que interferiam 
no desenho urbano. (MARX, 1991, p. 11) 
 
 

O autor se refere sobretudo às “Constituiçõens primeyras do Arcebispado da Bahia”, 

de 1707, normativa que percorreu o século XVIII e avançou sobre o XIX, pois, até a 

República, a Igreja esteve ligada ao Estado formando uma realidade institucional que 

durou mais de quatrocentos anos e que também possui uma íntima ligação entre a 

organização, a consolidação e a expansão de nossa rede de cidades. Nesse sentido, a 

formação dos patrimônios religiosos, para além do acesso à assistência religiosa, 
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significou o reconhecimento das comunidades nascentes “de fato e de direito perante 

a Igreja oficial, portanto perante o próprio Estado” 14 (MARX, 1991, p. 17-18).  

Dessa maneira, o primeiro passo para a oficialização do patrimônio nascente, além da 

doação das terras, seria a construção de uma capela e, para tanto, algumas exigências 

mínimas deveriam ser atendidas, pois a localização para a implantação do templo era 

expressamente recomendada, por escrito, através das Provisões expedidas pelos 

bispos que, literalmente, transcreviam alguns dos trechos das “Constituiçõens” citadas 

anteriormente. Segundo o texto eclesiástico (apud MARX, 1991, p.22),   

 
Conforme direito Canônico, as Igrejas se devem fundar, e edificar em 
lugares decentes, e acommodados, pelo que mandamos, que havendo-se de 
edificar de novo alguma Igreja parochial em nosso Arcebispado, se edifique 
em sitio alto, e lugar decente, livre de humidade, e desviado, quanto for 
possível, de lugres immundos, e sordidos. 
 
 

Dessa forma, nota-se que o posicionamento destacado da Igreja não se relaciona 

somente à tradição ou vontade plástica, pois “transcende essas questões”: havia uma 

legislação clara a ser cumprida para a sagração da capela e o reconhecimento do lugar. 

A partir do edifício da capela, que deveria se erguer em uma área livre de casas 

particulares e com um espaço suficiente para as procissões ao seu redor, é que seriam 

traçadas as primeiras ruas e parcelamentos de quadras e datas a serem aforadas15.  

O sítio escolhido para a implantação do patrimônio deveria ser “livre de umidade”, 

mas, ao mesmo tempo, ter recursos hídricos disponíveis para abastecer de água 

corrente o futuro povoado e seus moradores. Portanto, os doadores das terras dos 

patrimônios sempre escolhiam áreas em que se pudesse ter o acesso a pelo menos um 

curso d’água, que normalmente era uma das divisas da gleba concedida. 

                                                             
14 A Igreja Católica foi, até a República, a responsável por todos os registros relativos à sociedade 
organizada: nascimentos, casamentos, óbitos, aforamento de terras, etc.  
15 Segundo Abreu, (2010, p. 201), “A enfiteuse (ou aforamento) é um contrato de alienação territorial 
que divide a propriedade de um imóvel em dois tipos de domínio: o domínio eminente, ou direto, e o 
domínio útil, ou indireto. Ao utilizar um contrato enfitêutico, o proprietário de pleno direito de um bem 
não o transfere integralmente a terceiros. Apenas cede o seu domínio útil, isto é, o direito de utilizar o 
imóvel e de nele fazer benfeitorias, retendo, entretanto, para si o domínio direto, a propriedade em 
última instância. Em troca do domínio indireto que lhe é repassado, o outorgado aceita uma série de 
condições que lhes são impostas, e obriga-se também a pagar uma pensão anual (ou foro) ao 
proprietário do domínio direto, razão pela qual transforma-se em foreiro deste último. Não cumprindo o 
foreiro as condições do contrato, o domínio útil reverte ao detentor do domínio direto”.  
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Frequentemente, os cursos d’água emprestavam seus nomes às denominações dos 

novos patrimônios, que tinham sempre o nome de um santo a quem as terras eram 

doadas, seguido de um sufixo consoante ao meio físico no qual a área estaria 

localizada.  

A partir dos princípios elencados, relativos à necessidade de água para o 

abastecimento urbano e ao distanciamento das áreas úmidas imposto pela normativa 

da Igreja, restavam, então, as áreas mais elevadas, de “encosta suave” e “declividade 

pouco acentuada em direção aos cursos d’água” (GHIRARDELLO, 2010 p. 90). Segundo 

Ghirardello (2010),  

Com frequência, dois dos limites eram feitos pela água, um pelo rio e outro 
pelo córrego que desaguava nele. O patrimônio formava, grosseiramente, o 
desenho de um triângulo, e os cursos d’água, o de uma forquilha. [...] A 
encosta possibilitara maior salubridade por causa da boa ventilação e 
também do fácil escoamento das águas pluviais, que eram conduzidas 
naturalmente ao curso d’água por gravidade. Outro fator que determinava a 
encosta como melhor sítio era a inexistência de solos encharcados e 
alagadiços, péssimos para as construções e os focos de moléstias, como 
aqueles das várzeas e baixadas. Mesmo as geadas davam-se nas regiões 
mais próximas dos córregos, ficando livre destas as áreas mais elevadas. 
(GHIRARDELLO, 2010, p. 90) 

 

Escolhido o local, a capela e seu largo eram alocados no ponto mais alto possível do 

terreno, de modo que, em seu entorno, nasceriam as primeiras ruas. Para Marx (1991, 

p. 46), a normativa da Igreja era clara quanto à implantação do edifício religioso, 

porém não muito nítida e tênue com relação à forma física que deveria adquirir o 

parcelamento das datas a serem concedidas aos interessados em erguer suas 

moradias. Neste sentido, ganha importância o papel das administrações locais, as 

câmaras municipais, que orientavam o desenho dos traçados.  

As datas de terra tinham uma dimensão variável, porém estavam 
submetidas a determinadas regras gerais e a diferentes deliberações das 
próprias câmaras. As cartas régias e alvarás que criavam as vilas e os 
subsequentes forais, que lhes conferiam prerrogativas, não estipulavam o 
tamanho dos chãos a serem concedidos para moradas e quintais. [...] Os 
terrenos propriamente urbanos variavam, como aponta Nestor Goulart Reis 
Filho em seus Evolução urbana do Brasil e Quadro da Arquitetura do Brasil. 
As testadas, segundo Sylvio de Vasconcellos, variavam entre duas, três e 
quatro braças e os fundos (consequentemente as superfícies) não eram 
especificados (1956, 156). Difícil precisar a área de tais terrenos, uma vez 
que, a exemplo do que ocorria no campo, o relevo ou outra referência 
significativa determinava a extensão real dos fundos. [...] Se fica difícil 
precisar o tamanho pelos textos legais e pela realidade, é fácil perceber o 
formato usual quadrangular dos terrenos urbanos, para não dizer de raros 
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quadrados e de precários retângulos, em que à estreita e valorizada frente 
se contrapunha a profundidade dos quintais. E, por mais irregulares e 
enviesados que fossem, fica clara a orientação mais lógica, porque mais 
proveitosa e eficiente para o escoamento das águas dos terrenos, das 
testadas para trás, sempre que possível em ângulo reto, ortogonais à rua ou 
ao acesso de frente. (MARX, 1991, p. 77) 

 
 

Em suas análises, Marx (1991, p. 77) propõe um questionamento, a ser respondido por 

futuras investigações sobre o tema, indagando:  

 
[...] o que veio antes, o arruamento ou a concessão de seguidas ou 
sucessivas datas?  Concediam-se datas, já vimos, com certas testadas 
repetidas, com determinada orientação topográfica ou relativa à via pública. 
Mas, e esta? Estaria já de antemão definida? Até que ponto? Em função do 
quê? Das datas a serem futuramente, ou diante de ingentes e somadas 
solicitações, doadas? (MARX, 1991, p. 77) 

 
 

De fato, os questionamentos do autor ensejaram e ainda requerem novas 

investigações. Acreditamos que tais processos possam ter se dado de maneira distinta 

e variada com base nas localizações dos núcleos urbanos nascentes, bem como nas 

suas consequentes adequações espaciais propiciadas pela aprovação de novas leis e 

normas em momentos posteriores, já em meados do século XIX.  

Em nossa área de análise, não obtivemos respostas claras consoantes aos 

procedimentos que orientaram os parcelamentos do solo dos primeiros núcleos 

surgidos ainda na primeira metade do século XIX. Ainda assim, nossa investigação 

trouxe importantes indícios de que a normativa eclesiástica pautou a localização das 

primeiras capelas e, consequentemente, seus largos envoltórios. Já os traçados das 

quadras e datas se apresentarão com maior clareza a partir da análise dos núcleos 

urbanos mais recentes ligados à conjuntura ferroviária e também da observação das 

recorrentes adequações impostas ao alinhamento das vias e datas dos núcleos mais 

antigos, os quais, muitas vezes, tiveram os seus tecidos urbanos reformulados.   

Diante desse contexto de definição dos alinhamentos urbanos, Ghirardello (2010, p. 

95) destaca o papel dos arruadores que, formados ou práticos, eram indicados pelas 

câmaras responsáveis “pelo termo ou município em que estava sendo formado o novo 

patrimônio” e contratados para a elaboração dos primeiros traçados. Além dos 

arruadores, o autor também cita o papel exercido por muitos dos padres envolvidos na 

criação e na administração de patrimônios religiosos. Segundo o autor (GHIRARDELLO, 
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2010, p. 127), referenciado em Deffontaines (1944), “o padre fabriqueiro tinha 

interesse direto no desenvolvimento do patrimônio, e seu empenho, nesse 

desabrochar inicial, pode ser atestado em várias localidades”, pois,  

Nesse momento, em que o povoado não se constituiu ainda como sede de 
município, os párocos, de alguma maneira, administravam o patrimônio e 
certamente foram, figuras imprescindíveis na tentativa de manter uma 
organização urbana e edilícia, e quem sabe até mesmo o acatamento do 
código de posturas da cidade “cabeça” do município. Existem registros de 
padres fabriqueiros responsáveis por mais de um patrimônio. Segudo 
Deffontaines (1944, p. 302), “certos padres italianos eram mesmo 
especializados na criação de patrimônios”, o que daria a eles domínio 
extenso, alguns mandavam mais que coronéis ou, de uma forma ou outra, 
eram os próprios. (GHIRARDELLO, 2010, p. 128) 

 
 

Além disso, destaca-se o fato de que muitos dos procedimentos adotados nas divisões 

das terras rurais foram empregados nos arruamentos urbanos e, assim, as primeiras 

quadras e edificações ditariam o padrão e o rumo que os alinhamentos iriam ganhar. 

Assim, as datas urbanas passavam a ser aforadas aos interessados em morar e 

trabalhar no patrimônio, “os enfiteutas, que não possuíam sua propriedade plena, mas 

apenas uso e gozo” (GHIRARDELLO, 1999, p. 112) e, a partir disso, pagariam 

anualmente o foro à Igreja, que, por sua vez, destinaria essa verba à manutenção da 

capela nascente.  

Dessa forma, o então patrimônio, um “ajuntamento desigual e esparso de casas em 

torno de um pequeno templo”, com o status de paróquia ou de freguesia, poderia 

alcançar a sua elevação à categoria de vila, caso tivesse obtido estabilidade e 

progresso. Para a ascensão à vila, uma série de medidas eram necessária e implicava a 

delimitação territorial das áreas do novo município, compreendidas pela “definição 

dos limites com outros municípios mais antigos dos quais o novo estava sendo 

desmembrado, implicando que terras, que arraiais além da nova sede municipal iriam 

fazer parte do mesmo” (MARX, 1991, p. 62). Ademais, com o intuito de abrigar a nova 

administração municipal, a vila nascente deveria definir um terreno e ali construir sua 

Casa de Câmara e Cadeia e o seu pelourinho, símbolo de sua autonomia. Sobre os 

edifícios das câmaras e cadeias, sabemos que, de início, por vezes, foram implantados 

em casas alugadas e, somente após um bom período de tempo, foram erguidos 

especificamente para tais usos pelo poder público das localidades.  
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Figuras 15 e 16: À esquerda: “O patrimônio de uma capela se constitui por entre as sesmarias, contribui 
para seu sustento, possibilita acesso à terra”. À direita: “A capela acolhe moradores em pequenas 
porções de sua gleba, torna-se instrumento de urbanização e cria uma nova paisagem. ” (MARX, 1991, 
p. 42-43). Fonte: Marx (1991). 
 

 
Figuras 17 e 18: À esquerda: “Próspero e avantajado, o lugar – certamente uma freguesia – ascende a 
vila e ganha um patrimônio, agora público: o rossio”. À direita: “Uma câmara administrará o município, 
o pelourinho simbolizará sua autonomia; uma nova etapa da vida urbana e da ordem fundiária. ” 
(MARX, 1991, p. 78-79). Fonte: Marx (1991). 
 

 
Figuras 19 e 20: À esquerda: “Cresce a vila e se adensa; aumenta a importância dos limites de todo o 
tipo e se multiplicam as questões de alinhamento”. À direita: “Surge o loteador, o empreendedor 
imobiliário que retalha uma gleba, vende suas parcelas, passa igualmente a desenhar a cidade. ” (MARX, 
1991, p. 110-111). Fonte: Marx (1991). 
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Os primórdios de Ituverava e Igarapava  

Conforme observamos, duas das cidades do eixo de comunicação e transportes 

trabalhado por esta pesquisa tiveram o seu surgimento a partir de pousos do antigo 

Caminho do Anhanguera e dentro do território da Vila Franca do Imperador 16.  

Ituverava nasce a partir do Pouso Calção de Couro que, posteriormente, ganhou 

contornos de povoado com a ereção da primeira capela (1818) e a fundação da 

Freguesia de Nossa Senhora do Carmo de Franca, em 1847. Sua elevação à categoria 

de vila só veio a ocorrer em 1885.  

Já em Igarapava, os moradores do antigo Pouso das Canoas, criado no desvio do 

Caminho do Anhanguera entre as vilas de Franca e Uberaba, obtiveram a permissão 

para erigir a sua primeira capela em 1844, em louvor à Santa Rita de Cássia. Em 1851, é 

criada, a partir da primeira capela, a Freguesia de Santa Rita do Paraíso e, em 1873, a 

freguesia é elevada à categoria de vila, desmembrando-se de Franca.  

Ituverava e Igarapava, em meados do século XIX, pertenciam, dentro da organização 

territorial do Império, ao “Quarto Distrito da Vila Franca do Imperador”. Tal divisão 

distrital havia se dado em função da “necessidade de se organizar politicamente a 

população dispersa, para atender as solicitações do governo provincial e para garantir 

presença mais próxima das autoridades” (EVANGELISTA, 1975, apud FRANÇA, 1978, p. 

50), tendo em vista a enorme área do município da então Vila Franca (Figura 4). Em 

cada sede de distrito, residia um juiz de paz, sendo que a sede do “Quarto Distrito” era 

a Capela do Carmo (Ituverava).  

Pelo recenseamento realizado em 1835, o número de habitantes da área em que 

figurava o Pouso das Canoas (Igarapava) era de 130 moradores – 15 brancos, 37 

pardos livres, 34 negros alforriados e 44 escravos – distribuídos por 25 “fogos” 

(habitações)17. A “Capela do Carmo e seus Subúrbios”, por sua vez, detinha uma 

                                                             
16 O antigo pouso Bagres se tornou a Freguesia de Nossa Senhora da conceição da Franca, em 1804, Vila 
Franca d´El Rey, em 1921, e Vila Franca do Imperador em 1924.  
17 Recenseamento de Mojí Mirim em 1835 apud SOUZA (1985). 
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população composta por 255 habitantes – 104 brancos, 81 pardos livres, 16 negros 

alforriados e 54 escravos – reunidos em 61 “fogos”18.  

Os dados acima variavam muito entre um recenseamento e outro devido à forte 

relação entre os caminhos e a instável permanência dos habitantes nas povoações.  

Segundo Souza (1985),  

 
O Desvio da Estrada dos Goyazes, passando pelas fazendas Ponte Alta e 
Buritys, contribuiu para a decadência e a estagnação da Capela do Carmo. 
Em 13 de Julho de 1836, a Câmara Municipal de Vila Franca do Imperador 
pedia ao Governo Provincial a supressão do 4º Districto do Carmo; no ano 
seguinte, o Prefeito reiterava o pedido, alegando que a Capela do Carmo só 
tinha 22 eleitores, alguns impedidos de votar. (SOUZA, 1985, p. 189) 
 

 
Fato este também explicitado por Evangelista (1975), que afirma que 

 
A Capela tinha, realmente, estagnado e a única razão que encontramos é a 
preferência natural por um caminho mais curto, ligando Franca e Uberaba, 
por Ponte Alta e Buritís. Tudo aquilo que o caminho trazia e levava foi, 
lentamente, declinando: idéias, pessoas, cargas. O povoado foi definhando 
pelo isolamento [...] Enquanto isto, o arraial de Santa Rita do Paraíso tomava 
impulso e crescia [...].   (EVANGELISTA, 1975, apud FRANÇA, 1978, p. 62) 
 
  

O mapa da “Provincia de S. Paulo”, de 1879, também corrobora com essas 

informações no sentido de que o Caminho, a partir de Franca, bifurca-se rumo à Santa 

Rita do Paraíso e Rifaina, deixando de cruzar a então Freguesia de Nossa Senhora do 

Carmo (Figuras 21 e 22).  Talvez devido à essa conjuntura, Ituverava, apesar de ter sua 

origem no século anterior e ligada ao primitivo caminho, tenha alcançado o status de 

vila 12 anos depois que Igarapava, ambas no século XIX.   

                                                             
18 Recenseamento de Mojí Mirim em 1835 apud FRANÇA (1978). 
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Figuras 21 e 22: Acima: Mapa da “Província de S. Paulo” em 1879 de autoria de Claudio Lomellino de 
Carvalho. Abaixo: Detalhe do Mapa onde se vê o Desvio do Caminho do Anhanguera de 1825. 
Fonte: Biblioteca Nacional. 
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Outrossim, até o início do século XIX, os pousos do Caminho de Goiás permaneceram 

com o seu desenvolvimento estagnado, tendo em vista a abertura do novo percurso 

para as minas de ouro, o Caminho de Paracatu, aberto devido a “motivos fiscais, 

contingências políticas e a vantagem de comunicações mais diretas com o Rio de 

Janeiro”, (PRADO JÚNIOR, 2011, p. 74) e do qual decorre a perda da exclusividade do 

trajeto paulista, o abandono da Estrada do Anhanguera. Entretanto, a criação de gado 

e o afluxo de mineiros impulsionaram novamente o povoamento, repetindo-se na 

região a paisagem encontrada no sul de Minas Gerais, composta pelas fazendas com os 

pastos cercados e os rebanhos assistidos diretamente por seus proprietários.  

 

Ituverava 

O povoado original da cidade de Ituverava se deu pela ereção de uma capela em 

louvor à Nossa Senhora do Carmo em um platô “de onde se divisava a cachoeira do 

Inferno, formada pelo Ribeirão do Inferno (atual Rio do Carmo), levemente inclinado 

na direção do rio”. No centro deste platô, ergueu-se o edifício da igreja, “sem torre, 

segundo a versão tradicional”, a partir da qual aos poucos foram surgindo ruas e 

travessas. Assim, “pode-se imaginá-la caída de branco, salpicada do vermelho da 

poeira da “terra roxa”, vendo passar numa nuvem de pó, as tropas de burro e os 

cavaleiros viajantes, de Franca para Uberaba” (EVANGELISTA, 1975 apud FRANÇA, p. 

48). A capela fora erigida a pedido do Alferes João Alves de Figueiredo e dos 

moradores do povoado que, em 18 de julho de 1818, receberam a resposta do Bispo 

Diocesano:  

Aos que esta Provisão virem saúde e paz para sempre em o Senhor. Faço 
saber que atendendo ao que por suplicação me representou o Alferes João 
Alves de Figueiredo e mais o povo do Bairro dos Córregos desta Freguesia, 
hei por bem pela presente conceder-lhes faculdade para que possam erigir e 
edificar uma Ermida com invocação da Sra. do Monte do Carmo, no dito 
Bairro, em lugar alto, decente, livre de umidade, distante de casas 
particulares, não sendo contudo em lugares ermos e despovoados, o qual 
será assinado pelo muito Reverendo Vigário Colado, que observará o que 
determina a constituição do Bispado a este respeito e depois dela ercta se 
não poderá celebrar Missa sem a Provisão competente, pra a qual 
precederá informação do dito Rvmo. Vigário Colado da capacidade da 
Ermida. [...]19  
 

                                                             
19 Livro de Tombo da Matriz de Franca , nº 1, página 19 apud França (1975, p. 39-40).  
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Como podemos aferir, a Provisão acima, de 1818, seguia as recomendações das 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707, chegando a repetir na 

íntegra as observações sobre a escolha do “lugar” em que deveria se dar a ereção da 

capela. As determinações eclesiásticas conferiam, desse modo, o destaque à edificação 

religiosa na paisagem, através da sua inserção em ponto “topograficamente 

privilegiado”, sendo essas as primeiras “condicionantes também para o tecido urbano, 

o sistema de ruas e prédios ou, no mínimo, para as redondezas da igreja” (MARX, 

1991, p. 23). Segundo Evangelista (1975 apud FRANÇA, 1978, p. 37),  a construção da 

capela pode ser precisada por D´Alincourt20 na Nota n.º 36 de sua “Memória sobre a 

viagem do Porto de Santos a Cuiabá”, de 1830.  

 
Antes de chegar-se ao Calção de Coiro, pouco mais de uma légua, existe 
agora uma capela sita em terreno desafogado, com mais de 15 moradas de 
casa, o que não havia em 1818; chamam a este lugar, simplesmente, a 
Capela.  

 

O memorialista havia passado anteriormente pela região, em fevereiro de 1818, 

quando posteriormente percorreu o mesmo trajeto e registrou o povoado nascente.  

Entre 24 a 26 de setembro de 1819, Saint-Hilaire21, seguindo do Rio de Janeiro para 

Goiás, pelo Caminho de Paracatu, retornou pela Rota do Anhanguera, passando, 

então, pelo Arraial do Carmo. Segundo Evangelista (1975 apud FRANÇA, 1978, p. 48), 

suas observações foram “extremamente interessantes, pelo que revelam quanto à 

população, aos aspectos econômico e à marcha do povoamento”.  

Dos aspectos físicos, faz menção de uma ventania, “um dos mais terríveis 
tufões por mim até então presenciados. Turbilhões de pó vermelho escuro 
nos envolveram no meio do rancho, cobrindo nossas bagagens”. Lembra, 
também, o Ribeirão e a cachoeira: “Perto de Pouso Alto corre um ribeirão, 
denominado, antigamente, de Ribeirão do Inferno, denominação que os 
habitantes da localidade têm se esforçado para trocar para Ribeirão de 
Nossa Senhora do Carmo. A um quarto de légua de Pouso Alto esse ribeirão 

                                                             
20 Luís D'Alincourt (Oeiras, 1787 - Espírito Santo, 1841) foi um militar oficial do Real Corpo de 
Engenheiros e memorialista português radicado no Brasil. Com a transferência da Família Real 
portuguesa para o Brasil (1808), D'Alincourt veio para o Rio de Janeiro (1809). Nesta capital, concluiu o 
curso da antiga Academia Militar do Rio de Janeiro. Foi autor de uma série de trabalhos, dentre os quais 
destacam-se os relatos de suas viagens de pesquisa ao interior do Brasil, em especial às Províncias 
do Mato Grosso e de Goiás.   
21 Auguste de Saint-Hilaire (Orleans, 1779 - Orleans, 1853) foi um botânico, naturalista e viajante francês 
que viajou alguns anos pelo Brasil, tendo escrito importantes livros sobre os costumes e as paisagens 
brasileiros do século XIX.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1808
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1809
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Militar_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
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forma uma cascata que fui ver. Acima do local onde o mesmo se precipita, 
sua largura é de cerca de 50 passos, mas, cai de uma altura de, 
aproximadamente,3 a 4 metros, nada, entretanto, apresentando de notável 
na queda. (EVANGELISTA, 1975 apud FRANÇA, 1978, p. 48-49) 

 
Conforme Evangelista (1975, apud FRANÇA, 1978, p. 48-49), o naturalista europeu 

também cita o proprietário do referido pouso como  

 
[...] um agricultor verdadeiramente branco, nascido em Minas Gerais, que 
adotara os costumes da região onde se fixara, porquanto sua casa de 
residência era tão imunda quando a em que eu na véspera havia passado a 
note. Ele vendia o milho que cultivava aos viajantes, e, uma vez por ano, ia à 
cidade de São Paulo, com um carro de bois, carregado de toucinho e 
algodão, e dali regressava transportando sal e artefatos de ferro. Esse 
percurso – ida e volta – de 158 léguas, era feito em cerca de 3 meses.  

 

Do relato de Saint-Hilaire, o autor depreende que, em resumo, a Capela do Carmo 

caracterizava-se à época (1819) por ser um pequeno pouso e um centro religioso que, 

aos poucos, também foi se tornando um centro de comércio.   

O Largo do Carmo foi o local a partir do qual a cidade se originou, seguindo, como 

vimos, as orientações eclesiásticas superiores. Ali fora instalada a primeira capela e, 

posteriormente, o edifício da Casa de Câmara e Cadeia. À frente do Largo do Carmo, 

conformou-se um novo Largo, o do Rosário, onde ergueu-se a “Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos do Carmo da Fraca do Imperador” que, segundo a placa 

localizada no edifício, foi construída pelos escravos negros em 1820. A Igreja do 

Rosário, juntamente com o edifício da Câmara e Cadeia, possuem uma tipologia 

construtiva proveniente de Minas Gerais:  executados em adobe e estrutura autônoma 

de madeira.  

 
Figura 23 e 24:  Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em Ituverava- SP.  
Fonte: Fotografias do autor, 2015. 
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Figura 25: Largo e Igreja Carmo em 1908. Ituverava – SP. O antigo Largo é ocupado atualmente pelo Tiro 
de Guerra da cidade. As edificações da fotografia foram todas demolidas e uma nova Igreja Matriz foi 
construída em outro local, na Praça Rui Barbosa criada no período republicano.  
Fonte: Biblioteca Municipal de Ituverava – SP. 

 

 

 
Figura 26: “Planta de Ituverava” no final da década de 1930. A área talvez possa corresponder à 
delimitação do patrimônio religioso de origem da cidade. Destaque para os largos do Carmo e do 
Rosário e as suas localizações em cota superior ao rio do Carmo.  
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de detalhe do “Planta da Cidade de Ituverava” levantada junto ao 
Instituto Geológico – IG e organizada em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março de 
1938. Escala do original 1:10.000. 
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Igarapava 

O Arraial de Santa Rita do Paraíso se originou a partir do pouso (1825) localizado à 

beira do Desvio do Caminho do Anhanguera. Segundo Souza (1985, p. 184), o referido 

desvio “atravessava o Córrego Santa Rita nos fundos da atual Praça Rui Barbosa, 

certamente com a finalidade de se obter ali um bebedouro natural para a tropa dos 

viajantes, bois carreiros e boiadas. ” 

Em 1938, o capital Anselmo Ferreira de Barcellos, o principal articulador do 

movimento revoltoso conhecido como “Anselmada”, mudou-se para a Fazenda 

Vargem Alegre, cujas terras anteriormente haviam pertencido à Fazenda Soledade, 

uma das primeiras propriedades abertas na região e famosa “pela grande área que 

ocupava, na margem esquerda do Rio Grande, junto aos limites do Sertão da Farinha 

Podre” (SOUZA, 1985, p. 160-160).  

Unido ao padre Zeferino Baptista Carmo, o capital Anselmo de Barcellos solicitou a 

permissão para construir uma capela às margens do córrego Santa Rita e junto ao 

pouso ali estabelecido. A autorização para a construção data de 19 de fevereiro de 

1844 e foi expedida pela “Provisão de Ereção e Fundação” por Dom Manuel Joaquim 

Gonçalves de Andrade, o então bispo de São Paulo: 

 
Dom Manuel Joaq.m Glz. De Andrade por M.ce de Deos e confirmação da 
Santa Sé Apostólica, Bpp. o de São Paulo do Conselho de S.M. D. d Etc. Aos 
que esta Nossa Provizão virem saude e Benção em o Senhor. Fazemos saber 
que attendendo ao q. por sua Petição Nos reprezentou o Rdo. Zefirino 
Baptista Carmo, morador em um Sertão quatorze legoas adiante da Franca, 
Havemos p.r bem, pela prezente, conceder-lhe Faculd. E p. a q. possa 
fundar, erigir e edificar no dito Sertão uma Capella com a Invocação de 
Santa Rita, contando q. seja um lugar decente, alto, livre de humidade, e 
desviado, q.to possa ser de lugares immundos e sordidos, e de casas 
particulares, não sendo porem em lugares ermos e despovoados, e com 
ambito em roda p.a poderem andar Procissões, o q. l lugar será assignalado 
pelo M. o R. do Vig. o da Vara respectiva q. m por esta damos [...]22 

 

Não se conhece a data exata da inauguração da Capela de Santa Rita e “nenhuma 

descrição, gravura ou esboço de pintura” que a represente foi preservada. Sabe-se 

apenas que fora construída no antigo largo onde hoje se encontra a praça Rui Barbosa. 

                                                             
22 A referida Provisão é reproduzida por Souza (1985, p. 182) 
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(SOUZA, 1985, p. 207).  As terras para a constituição do patrimônio de Santa Rita 

foram doadas pelo Capitão Anselmo de Barcellos Ferreira (278,66 hectares) e por 

Joaquim Gonçalves Barbosa (134, 33 hectares). A partir da constituição do patrimônio, 

as primeiras datas passaram a ser aforadas pela Igreja que, somente em 1924, as 

vende para a Câmara Municipal, conforme veremos à frente. Nos anos da década de 

1850, uma nova Igreja Matriz é construída no lugar da antiga capela, entretanto, 

também não há nenhum registro iconográfico que evidencie o templo. Já no século XX, 

em 1921, a matriz atual é construída, porém em uma outra praça e não mais no 

terreno da primeira capela.  

 

 
Figura 27: “Planta de Igarapava” no final da década de 1930. A área, destacada talvez possa 
corresponder à delimitação do patrimônio religioso de origem da cidade. Destaque (em branco) para os 
Largo da Capela de Santa Rita, atual Praça Rui Barbosa, e a sua localização em cota superior ao córrego 
Santa Rita.  
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de detalhe do “Planta da Cidade de Ituverava” levantada junto ao 
Instituto Geológico – IG e organizada em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março de 
1938. Escala do original 1:10.000. 
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1.2 A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e a 

reestruturação do território 

 

A partir das estradas de ferro e do avanço das demais tecnologias surgidas no século 

XIX, toda a região do Nordeste Paulista passa a se conectar ao Porto de Santos e, por 

conseguinte, à esfera internacional. Tratava-se, então, de um processo de interligação 

global sem precedentes na história e que possibilitava consideráveis alterações na 

capacidade e no tempo de transporte de pessoas, dinheiro, mercadorias e, inclusive, 

de ideias.  

 
Do ponto de vista global, a rede de troncos ferroviários permanecia 
suplementar à de navegação internacional. Tal como existia na Ásia, 
Austrália, África e América Latina, a ferrovia, considerada do ponto de vista 
econômico, era basicamente um meio de ligar alguma área produtora de 
bens primários a um porto do qual esses bens poderiam ser enviados para 
zonas industriais urbanas do mundo. (HOBSBAWM, 2002, p. 91) 
 

 

A chegada das ferrovias, no final do século XIX, promove a modernização do antigo 

“Sertão do Rio Pardo”, que passa a ser conhecido como a região da “Alta Mogiana”. A 

consolidação das estradas de ferro, nas décadas posteriores a 1870, faz com que 

grande parte dos núcleos urbanos do nordeste paulista passasse por um processo de 

reestruturação e de redesenho de suas malhas urbanas originais. A ferrovia também 

fundou novas cidades e criou as condições para o seu desenvolvimento, pautado na 

formação de uma eficiente rede atrelada à expansão da produtividade agrícola 

cafeeira. Tratou-se, pois, de período de rentabilidade econômica, adensamento e 

regulamentação dos núcleos urbanos que passaram a receber os imigrantes europeus. 
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1.2.1 A expansão do café na Alta Mogiana  

 
O café, na sua “marcha”, ou no seu “roteiro”, marcaria a fisionomia paulista. Na sua 
itinerância, cansaria terras, abandonaria regiões, mataria cidades. Faria conjugar 
verbos no passado, como lembrou Monteiro Lobato em deliciosa crônica sobre as 
“cidades mortas”, as cidades que viviam do café e que morreram quando ele, na sua 
trajetória, procurou outras regiões. Mas, por outro lado, povoaria regiões novas, 
abriria zonas pioneiras, plantaria um rol de cidades vivas, que durante muito tempo 
vão viver do café, e as quais, quando ele as abandonou, sempre na sua itinerância, 
procurarão outros embasamentos econômicos e às vezes de tal maneira que, visitando-
as hoje, nem nos lembraremos de que ali, um dia existiu café.  
(MATOS, 1990, p. 43). 

 

Para a maioria dos autores1, a expansão do cultivo do café na região da Alta Mogiana 

corresponde a um terceiro momento da marcha do café sobre a então província de 

São Paulo e se deu, de modo mais significativo, a partir de 1870.  

Segundo Monbeig (1984) o rio Paraíba do Sul foi o caminho por onde o café adentrou 

o estado de São Paulo, a partir da região montanhosa do Rio de Janeiro. Nesse sentido, 

a região a receber as primeiras plantações e de ocupação mais antiga foi o Vale do 

Paraíba, também conhecido como Velho Oeste Paulista, cujo declínio da produtividade 

dos cafeeiros fez com que vários fazendeiros migrassem para outras regiões.  

Os baixos rendimentos das fazendas do Vale do Paraíba passaram a se acentuar 

devido, entre outros motivos, à exaustão da fertilidade dos solos daquela área, que 

também viram avançar os processos erosivos atrelados ao mal tratamento das terras2 

por uma mão de obra que, após a abolição da escravatura, era insuficiente. A partir do 

Velho Oeste Paulista, as plantações passam a se direcionar para a “zona que ia de Itu, 

Amparo até Mococa, passando por Campinas” (MONBEIG, 1984, p. 168). Chegando a 

Campinas, a marcha do café seguiu para a região norte do estado passando por 

Limeira, Araras, Rio Claro, Leme, Pirassununga e Descalvado, de onde rumaram para a 

região responsável pela superprodução verificada entre 1900 e 1905 e que 

correspondia aos  

                                                             
1 Vários são os autores que se debruçaram sobre o entendimento da ascensão e crise do café em São 
Paulo. Dentre outros, destacamos as obras de Monbeig (1984), Milliet (1982), Matos (1990) e Saes 
(1981). Os autores buscaram estabelecer, sob vários aspectos, a estreita relação entre o 
desenvolvimento da produção de café, o crescimento da população e as ferrovias no estado.  
2 Segundo GHIRARDELLO (2010), boa parte das terras do Vale do Paraíba situava-se em terrenos 
irregulares, e os cafezais eram plantados em linha, sujeitos à ação das chuvas, enxurradas e erosões que 
desgastavam a terra e destruíam ou enfraqueciam os pés, tornando-os suscetíveis a doenças. 
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[...] municípios cujos territórios estendem-se pelas escarpas formadas por 
arenitos diabásios, alargando-se sobre o reverso da cuesta, ou 
correspondendo a grandes extensões de terra roxa no planalto ocidental 
paulista. O limite meridional desses principais focos da cafeicultura da época 
aparece na carta através de uma linha sinuosa que acompanha o 
escarpamento da cuesta, desde a altura de Mococa até o vale do 
Paranapanema. Dois maciços desiguais, o de Ribeirão Preto e o de 
Araraquara, este menor, estavam separados pelo vale do rio Moji-Guaçu. O 
maciço de Ribeirão Preto acha-se, por sua vez, dividido pelo rio Pardo, 
estendendo-se ao norte as plantações de Batatais, Jardinópolis e 
Nuporanga, enquanto que ao sul concentravam-se os cafezais de Ribeirão 
Preto, Sertãozinho, São Simão, Cravinhos e Santa Rita do Passa Quatro, ou 
seja, um total de 110 milhões de cafeeiros, aos quais se podem juntar 7 
milhões que havia em Franca e 1 milhão em Ituverava. (MONBEIG, 1984, p. 
170) 

 

O maciço de Ribeirão Preto, descrito por Monbeig (1984), corresponde ao que veio a 

se chamar, após a implantação das estradas de ferro, de região da Alta Mogiana e, até 

a chegada do café, caracterizada pelo predomínio de propriedades rurais de grande 

extensão territorial, baixíssima densidade demográfica e também pela pouca 

exploração das terras disponíveis. A Alta Mogiana, até meados da década de 1850, 

apresentava uma “rede fundiária de implantação relativamente recente, pois a 

abertura do Caminho de Goiás, ainda em princípios do século XVIII, não implicara no 

desbravamento de vastos territórios às suas margens” (BACELLAR, 1999, p. 93). 

Segundo Bacellar, a prática da coivara3 para a abertura de terras de cultivo e a 

pecuária extensiva dominavam a região, que se tratava de uma “área ocupada por 

lavradores, posseiros e roceiros com a ausência quase completa de titulação de 

propriedade das terras” ou “possuída a título precário e em grande parte intocada” e 

que “foi progressivamente aberta ao capital cafeeiro” (1999, p. 92). De fato, a 

generalizada falta de legitimidade da propriedade rural figurou como um relevante 

problema a ser suprimido pelo desenvolvimento da marcha do café. Monbeig (1984) e 

Bacellar (1999) evidenciam que tal problemática fora resolvida através de 

procedimentos que envolveram, inclusive, a grilagem de terras, tendo em vista que 

estas, com as possibilidades vislumbradas através do plantio de café, passaram por um 

súbito processo de valorização.  

 

                                                             
3 Coivara é uma técnica agrícola tradicional que se inicia pela derrubada da mata nativa, seguida pela 
queima da vegetação e pela plantação intercalada de várias culturas, como o arroz, o milho e o feijão.  
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[...] uma verdadeira indústria de grilagem de terras surgiu e ganhou corpo 
particularmente a partir de 1870. [...] Todo um conjunto de atividades licitas 
e ilícitas tinham um preço, e esse passou a ser o principal componente do 
preço da terra. As despesas realizadas com subornos, demarcações, tocaias 
a posseiros intransigentes, pagamento a topógrafos e jagunços, constituíam 
o fundamento do preço que a terra adquiria através do grileiro. (MARTINS, 
1979 apud BACELLAR,1999, p. 95) 
 
 

A expansão das áreas de cultivo foi incentivada pelo aumento do consumo do café e 

pela alta dos preços no mercado internacional. Assim, neste momento, pesados 

investimentos por parte dos fazendeiros e também pelo próprio Estado são realizados 

com o intuito de que a produção em São Paulo pudesse ser aumentada. A década de 

1850 apresentou uma série de transformações na região, que ainda se encontrava em 

processo de formação, enquanto unidade territorial à época do Império. No período, 

com a aprovação da Lei de Terras (1850) e a proibição do comércio negreiro (1851), 

houve a liberação de capitais para o investimento em outras atividades, tendo em vista 

que o trabalho imigrante, que iria substituir o escravo, seria livre do pagamento feito 

aos traficantes de escravos. Assim, um excedente de capitais é criado e investido em 

outras áreas, pois 

De um lado, porque a situação política do país tornou-se mais estável, com o 
fortalecimento da ordem pública interna, e de outro, porque a extinção do 
tráfico de escravos pela lei “Eusébio de Queiroz”, daquele ano, deixou livres 
muitos capitais até então empregados no comércio negreiro, a verdade é 
que uma nova era de prosperidade abre-se para o país na segunda metade 
do século, refletindo-se nos mais variados setores da vida nacional, 
principalmente no desenvolvimento da civilização material. “ (MATOS, 1990, 
p. 63). 
 
 

Até a promulgação da Lei de Terras, a ocupação do interior da província ainda se fazia 

através da concessão de sesmarias, o que corroborou com a formação de grandes 

latifúndios, conforme observamos anteriormente. Com a aprovação da referida lei, o 

Estado passa a regulamentar e a exigir a legalização dos apossamentos de terra que 

poderiam também, a partir de então, ser comercializadas. Daí a origem do “confuso 

processo de apropriação de grandes glebas em regiões de terras devolutas, com 

documentação pouco confiável” (REIS FILHO, 2010, p. 44). Para alguns autores,  

 
A Lei de Terras e a legislação subsequente, segundo Martins (1979), teriam 
sido um artifício/artimanha judicial/legal para que, de alguma forma, a 
estrutura produtiva escravista perdurasse mesmo após sua extinção. Com 
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essa lei, o acesso à propriedade da terra estaria restrito a uma classe bem 
definida (fazendeiros e comerciantes), assim estava assegurada a oferta 
compulsória de mão-de-obra, interesse maior dessa classe. Nesse sentido, o 
Estado estava a serviço, como não poderia deixar de ser, da classe 
dominante. (COSTA, 2003, p. 46) 
 

 
Assim, durante muitas décadas a compra de terras por parte de imigrantes foi 

dificultada, tendo em vista os interesses da oligarquia cafeeira e, por sua vez, do 

Estado, sendo que ambos visavam a assegurar a mão de obra necessária às lavouras e 

à manutenção dos trabalhadores dentro das grandes fazendas, “de modo a evitar o 

surgimento de uma camada de pequenos proprietários, como viria a ser promovido 

em outras partes do País, principalmente no Sul” (BACELLAR, 1999, p. 149). 

O clima da região – caracterizado por duas estações bem definidas, a das secas e a das 

chuvas –, o relevo pouco acidentado e os solos férteis tornaram o Nordeste Paulista 

muito propício ao cultivo do café. Assim, a economia local voltada ao abastecimento 

interno iria se alterar profundamente com a introdução e a expansão da lavoura 

cafeeira, que modificou radicalmente o panorama agrário regional. Uma das alterações 

observadas reside na reorganização da estrutura fundiária, pois a propriedade da 

terra, cada vez mais, iria se concentrar com a formação das grandes novas fazendas, 

“revertendo a tendência natural de fragmentação com o passar das gerações” 

(BACELLAR, 1999, p. 93). Poucos foram os proprietários originais que aderiram ao 

plantio de café, haja vista os seus exíguos recursos financeiros e o difícil acesso ao 

crédito à época. A grande maioria dos proprietários optou por vender suas terras. 

Ademais,  

O café provocava uma mudança na concepção de propriedade, ao alterar o 
aproveitamento do solo e da topografia frente às novas necessidades que 
aportava. Se, até então, os pastos naturais eram a referência para a 
aquisição de terras, houve um momento em que o mercado passou por uma 
inflexão sensível, voltando sua atenção para as até então pouco exploradas 
terras roxas, as terras de matas. Esta mudança de preferências ocorre a 
partir do momento em que a frente agrícola retoma seu avanço, graças à 
cada vez mais acentuada decadência do café no vale do Paraíba, ao 
crescimento da demanda internacional do café e ao sucesso da recém 
implantada linha ferroviária” (BACELLAR, 1999, p. 109) 

 
 

Os dados abaixo (Tabela 3) nos permitem observar que enquanto, em 1836, a Alta 

Mogiana detinha 8,79% da população da província e 0,14% da produção de café, em 
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1886, o panorama se altera, fazendo com que a região respondesse por 15,8% da 

população e 21,8% da produção. 

 

 ANO POPULAÇÃO PRODUÇÃO DE CAFÉ 

1836 8,79% 0,14% 

1854 15,92% 2,31% 

1886 15,8% 21,8 
Tabela 3: Porcentagem da população e da produção de café na Alta Mogiana com relação à toda a então 
Província de São Paulo. Fonte: Milliet (1946) 

 

Nas três últimas décadas do século XIX, a região ocupa uma posição de destaque na 

produção do estado que, em 1890, passa ser a maior área exportadora de café do 

mundo (BACELLAR, 1999, p. 118). No intervalo de 1886 e 1895, o produto passa por 

um período de elevada valorização, que incentivou a ampliação das lavouras e fez com 

que a Alta Mogiana fosse “invadida” pela cafeicultura em ritmo acelerado. Como as 

lavouras ensejavam grande número de trabalhadores, a região passa por um acelerado 

crescimento demográfico provocado pela imigração em larga escala, pois, “para 

cultivar milhões de arbustos, colher frutos e prepará-los, eram necessários homens. 

Assim, não é surpreendente que os municípios da terra roxa tenham sido os que mais 

atraíram imigrantes” (MONBEIG, 1984, p. 172). Todo esse processo não pode ser 

explicado apenas por circunstâncias nacionais e como um fenômeno local, pois, “desde 

o seu início, a marcha para o oeste foi um episódio da expansão da civilização 

capitalista, surgida nas duas margens do Atlântico” e “o movimento pioneiro paulista 

era cada vez mais um negócio mundial“ (MONBEIG, 1984, p. 105-112), tendo em vista 

que  

A metade do século XIX marca o começo da maior migração de povos da 
História (...) o êxodo rural em direção às cidades, a migração entre regiões e 
de cidade para cidade, o cruzamento de oceanos e a penetração em zonas 
de fronteiras, todo esse fluxo de homens e mulheres movendo-se em todas 
as direções torna difícil uma especificação. (HOBSBAWM, 2002, p. 271) 

 

Hobsbawm (2002), afirma que, no mundo, “na década de 1880, entre 700 mil e 800 mil 

europeus emigraram em média cada ano, e nos anos posteriores a 1900, entre 1 e 1,4 

milhão por ano”. O autor ainda afirma que “já que a maioria dos europeus eram de 
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origem rural, assim eram os emigrantes. O século XIX foi uma gigantesca máquina para 

desenraizar os homens do campo” (HOBSBAWM, 2002, p. 271-274).  

Cabe salientar que os imigrantes europeus desembarcados em São Paulo não 

participaram dos processos de derrubada das matas sobre as terras roxas para o 

plantio do café. Eram direcionados às fazendas e áreas de cultivo, sendo que as 

derrubadas permaneceram sendo feitas por contratos de empreita, por vezes com 

indígenas e homens já acostumados com o país, haja vista que os imigrantes não 

dominavam as ditas “técnicas pioneiras” (MONBEIG, 1984, p. 174).  

Com a extinção do trabalho escravo e a ampliação da mão de obra livre, novas formas 

de exploração do trabalho passam a ocorrer nas regiões de cultivo a partir de 1880. 

Nesse sentido, as antigas senzalas são progressivamente substituídas pelas colônias de 

famílias de camponeses europeus, havendo o estabelecimento do contrato de 

trabalho chamado de “colonato”4, estabelecido entre os fazendeiros e os imigrantes.  

De fato, a ascensão da cafeicultura na Alta Mogiana coincide com a ampliação da falta 

de mão de obra no país, afligindo os membros da oligarquia cafeeira, que foram em 

busca de soluções para o problema. A saída encontrada fora o estabelecimento de 

mecanismos que possibilitaram a vinda de europeus para o trabalho na lavoura, 

contando, em muito, com o auxílio do Estado. A chamada imigração 

subsidiada/subvencionada assegurou aos plantadores de café o desembarque, em solo 

paulista, de um enorme número de trabalhadores agrícolas capazes de garantir a 

expansão das plantações em suas propriedades. Os governos federal e provincial 

arcaram com custeio das viagens de travessia de cerca de três quartos dos europeus 

desembarcados entre 1889 e 1902 “no exato momento em que a marcha pioneira 

tomava impulso, nos planaltos ocidentais” (MONBEIG, 1984, p. 102). Sobre este 

processo, Costa (2003), afirma que: 

                                                             
4 O colonato, no contexto histórico brasileiro, refere-se ao processo de importação de mão de obra 
estrangeira na segunda metade do século XIX e início do século XX. Após o fim da escravidão, em 1888, 
os governos de alguns estados, especialmente de São Paulo, começaram a facilitar a vinda de imigrantes 
europeus para trabalhar nas grandes fazendas de café. As famílias assinavam um contrato em que 
recebiam um adiantamento e, em troca, concordavam em cuidar de um determinado número de pés de 
café. Ao fim do contrato, os colonos, que recebiam um pagamento mínimo por seus serviços, teriam de 
pagar juros sobre o adiantamento, gerando uma dívida que não os permitia abandonar as fazendas. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil
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Deve-se salientar que, com a imigração subvencionada, o fazendeiro não só 
não gastava, como ganhava capital, dado que cada trabalhador que chegava 
à fazenda representava um efetivo dispêndio feito com recursos públicos. A 
forma de incorporar essa modalidade de capital ao processo produtivo era a 
abertura de novas fazendas com ampliação dos cafezais. A constante 
necessidade de mão-de-obra foi o meio de os fazendeiros obterem dos 
poderes públicos subsídios disfarçados. Assim, a formação de fazendas 
transformou-se num novo grande negócio. A grande produção de fazendas 
de café (e aqui podemos falar em uma indústria de produção de fazendas de 
café com base na grilagem), com rápida ocupação das terras ainda não 
incorporadas à economia, levou à grande elevação nos preços das terras já 
no início do século XX. A terra alcança alto preço assumindo plenamente a 
equivalência de capital, sob a forma de renda territorial capitalizada. 
(COSTA, 2003, p. 48) 
 
 
 

Para o autor, a burguesia paulista, através do Estado, torna os seus interesses de 

escala local em um projeto nacional, fazendo com que o governo brasileiro 

“financiasse os seus interesses em detrimento de um projeto que valorizasse os 

investimentos em todo o País” (COSTA, 2003, p. 49).  

Outras iniciativas também contribuíram para o incentivo à imigração, pois alguns 

fazendeiros também se agruparam com o intuito de organizarem as chamadas 

“sociedades de imigração”, que promoveram o recrutamento de muitos operários 

imigrantes. Eram os mesmos homens que, como veremos a seguir, também se 

juntaram para fundar as companhias de estradas de ferro e solucionar o problema da 

distância entre as zonas produtoras e o porto de Santos. Como exemplo, “o Conde de 

Parnaíba, Antônio Queirós Teles, um dos fundadores da Companhia Mojiana, foi 

chamado o pioneiro da imigração, e um dos animadores da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, foi o principal organizador de uma sociedade de imigração“ 

(MONBEIG, 1984, p. 104).  
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Figura 28: “Mappa da Provincia de São Paulo - 1886 - Mandado organisar pela Sociedade Promotora de 
Immigração de S. Paulo” – escala 1:2.000.000. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
 

 

Entre 1898 e 1902, dos 123.069 imigrantes desembarcados em São Paulo, “um pouco 

mais da terça parte (49.799) concentraram-se em apenas cinco municípios: Ribeirão 

Preto (14.293), São Simão (7.837), São Carlos do Pinhal (7.739), Araraquara (7.679) e 

Jaú (6.191)” (MONBEIG, 1984, p. 172), justamente os municípios em que havia o 

predomínio das extensas áreas de terra roxa. Entretanto, a partir da década de 1910, o 

número de cafeeiros se expande consideravelmente na Alta Mogiana, ultrapassando as 

terras roxas das margens do rio Pardo e alcançado também as áreas de maiores 

altitudes dos municípios mais ao norte, como Batatais, Nuporanga, Franca – áreas de 

ocupação mais antiga – até o rio Grande, na fronteira com Minas Gerais. Já entre 1915 

e 1920, quase todos os municípios da região tiveram ampliados os seus cafezais, e, no 

período compreendido entre os anos de 1926 e 1930,  

 
[...] as zonas rurais de São Paulo receberam um contingente de 233.202 
trabalhadores estrangeiros e nacionais, que passaram pela Hospedaria de 
Imigrantes. A grande maioria (84,8%) dirigiu-se para as fazendas do planalto 
ocidental, região que se destacava como foco de atração. As áreas de terra 
roxa, mesmo quando cultivadas há mais tempo, não haviam perdido todo 
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seu prestígio, porque receberam mais de 20% do contingente. A maior parte 
correspondeu a Ribeirão Preto e aos cafezais ao norte do rio Pardo (de 
Batatais a Franca), com 16%, o que pode ser atribuído a novas plantações, 
às necessidades de mão-de-obra nas grandes propriedades, assim como à 
substituição dos colonos que partiam para as zonas novas. (MONBEIG, 1984, 
p. 193) 
 

Entre os municípios que tiveram a sua produção de café ampliada, Orlândia é o que 

mais se destaca, quase dobrando o seu número cafeeiros. Franca, Ituverava e São 

Simão também expandem suas áreas de cultivo, enquanto que Ribeirão Preto passa 

por um por um período de estagnação (Tabela 4).  

 

Pés de café em produção, por safra 

Município 1914-1915 1919-1920 1924-1925 1929-1930 

Altinópolis . . 2.700.000 3799800 

Batatais 7454750 9737200 6831000 9253360 

Brodósqui 3423000 3800000 4932000 5447500 

Cajuru 3091160 3450000 3473330 5297570 

Cravinhos 11289000 11289000 10786000 11212500 

Franca 7380980 11727800 12000000 15265400 

Guará . . . 1780000 

Igarapava 5959000 5959000 2760000 2452900 

Ituverava 1400000 3033000 7850000 5717000 

Jardinópolis  6155900 7462000 7462000 8238250 

Nuporanga . . . 2673000 

Orlândia  5939880 10250000 13528000 10114612 

Patroc. Sapucaí 3000000 2502000 2500000 2592250 

Pedregulho . . 3200000 3485000 

Ribeirão Preto 31394365 31394365 31395000 31202345 

Sta. Rosa do Viterbo 2283000 2400000 2240000 1554000 

S. Antônio da Alegria 714300 1100000 350000 1124000 

São Joaquim . . 2000000 5703000 

São Simão 14520000 22000000 18600000 12076750 

Sertãozinho 14750000 15620000 15620000 15260500 

Total regional 118755335 141724365 148227330 154249737 

Total estadual 735444350 826644755 951288455 1188058354 

% R/E 16,1 17,1 15,6 13 

Tabela 4: Evolução da lavoura cafeeira segundo os municípios da Alta Mogiana – 1914-1930. Nota: 
Considerar os seguintes desmembramentos nas respectivas safras: Orlândia perde São Joaquim (1924-
1925), Batatais perde Altinópolis (1925-1925), Igarapava perde Pedregulho (1924-1925), Ituverava perde 
Guará (1929-30). Fonte: O Café -  Estatística de Producção e Commercio, 1924; O Café -  Estatística de 
Producção e Commercio, 1932-1933 apud Bacellar (1999).  
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Figura 29 e 30: Acima, Carta Geral do Estado de S. Paulo [1915] “com indicações sobre agricultura, 
comércio, instrucção pública, indústria e colonização”. Organizada pela Commissão Geographica e 
Geológica. Engº João Pedro Cardoso, Chefe – escala 1:1.000.000. Abaixo, detalhe da referida Carta em 
que se vê a região da Alta Mogiana. Em azul, as áreas de cultivo de café, em 1915. 
Fonte: Arquivo Público do Estado. 
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De 1925 a 1930, devido ao natural enfraquecimento do solo e a influência do clima 

desfavorável, ocasionado pela grande geada de 1918, a região perde espaço para as 

novas áreas de cultivo do estado, diminuindo a sua produção e a sua relativa 

participação no mercado cafeeiro.  

Para a Alta Mojiana, o momento marca o início de um lento, porém 
inexorável declínio cafeeiro, seja pelos efeitos deletérios dos baixos preços 
do produto no mercado, seja pelo declínio da fertilidade dos solos, após 
tantas décadas de exploração intensiva. (BACELLAR, 1999, p. 130) 
 

 

Para Monbeig (1984),  

 
As plantações feitas na terra roxa, entre 1860 e 1880, na depressão 
periférica e de 1880 e 1900 na região de Ribeirão Preto e Jaú, puseram em 
evidência as qualidades desse solo, que parecia outrora inesgotável. Mas foi 
só entre 1915 e 1925 que os agrônomos inquietaram-se seriamente com a 
degradação da terra roxa. As publicações dos serviços oficiais começam a 
prodigalizar aos fazendeiros recomendações, às vezes platônicas, para 
ensinar que a terra roxa, da mesma forma que os solos de Bananal ou de 
Campinas, exige um mínimo de precauções. (MONBEIG, 1984, p. 191) 
 

Toda essa conjuntura, aliada à grande crise econômica internacional de 1929, fez com 

que muitos fazendeiros abandonassem a região em busca de novas terras virgens que 

lhes propiciassem os rendimentos de outrora. Outros, porém, investiram em novos 

gêneros de cultivo e em outros setores econômicos, como veremos no capítulo 

seguinte.   
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1.2.2 A Linha do Rio Grande e o Ramal de Igarapava da Companhia 

Mogiana de Estradas de Ferro 

 

 
Com o advento da Revolução Industrial e os seus profundos desdobramentos, 

podemos considerar que “o penúltimo quarto do século XIX era, em termos 

quantitativos, a primeira autêntica idade das estradas de ferro” e o período em que 

figurou o “maior conjunto de obras públicas existente e quase o mais sensacional feito 

da engenharia conhecido até então na história”, a chamada “época heroica dos 

engenheiros” (HOBSBAWN, 2002, p. 88).  

A partir da introdução do cultivo do café em grande escala no estado de São Paulo, 

conforme as plantações se afastavam do litoral e aumentavam o volume da produção, 

o problema da distância entre as fazendas e o porto de Santos mostrava-se cada vez 

mais sério. Até então, o café era transportado por muares para o litoral, o que acabou 

por se tornar inviável em função da abertura de novas plantações no interior do 

estado. 

Nesse contexto, entre 1860 e 1867, por meio de uma sociedade estabelecida entre o 

Barão de Mauá e sócios ingleses, são realizadas as obras de implantação da primeira 

ferrovia da província de São Paulo. A São Paulo Railway, que interligou Santos a Jundiaí 

e marcou o início da participação de capitais privados na execução de grandes obras de 

interesse público no estado, tornou viável o acesso às regiões férteis do interior e o 

escoamento da produção para o litoral (REIS FILHO, 2010, p. 67). A ferrovia inglesa – 

Santos-Jundiaí –, criada sob orientação técnica e capital ingleses, figura dentro da 

primeira etapa da expansão ferroviária paulista, cumprindo o penoso papel de realizar 

a transposição da Serra do Mar. 

Já em um segundo momento, buscou-se promover a implementação de novas 

ferrovias que, de Jundiaí, seguissem rumo ao interior e às zonas produtoras. Segundo 

Matos (1990, p. 77-78), a companhia inglesa não se interessou pelo prolongamento 
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dos trilhos para além de Jundiaí5, de modo que “coube então a fazendeiros, 

capitalistas e homens públicos de São Paulo levar os trilhos para as áreas que, na 

época, já vinham sendo dominadas pela “onda verde” dos cafezais”. Assim, novas 

companhias começaram a ser criadas por grupos de grandes fazendeiros e, por 

conseguinte, segundo os seus interesses.  

A primeira iniciativa ferroviária de capital local foi a fundação da Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro, cuja primeira linha implantada promoveu a conexão entre 

Jundiaí e Campinas, em 1872. A Cia. Paulista tornou-se um dos principais interesses de 

investimento das maiores fortunas da província e “entre os organizadores e os 

primeiros diretores, estavam os líderes da oligarquia paulista”6 (REIS FILHO, 2010, p. 

79), sobretudo os proprietários do centro-oeste e do oeste de São Paulo (MATOS, 

1990, p. 81). O trecho entre Campinas e Rio Claro foi inaugurado em 1976; até Porto 

Ferreira, em 1880. A ferrovia, em anos posteriores, lançou seus trilhos para muito além 

de Porto Ferreira, chegando às divisas do estado. Destaca-se também o fato de que a 

Cia. Paulista, ao contrário da São Paulo Railway, formou-se inteiramente com um 

quadro técnico de brasileiros formados no Rio de Janeiro (REIS FILHO, 2010, p. 43).  

No mesmo ano em que a Cia. Paulista inaugura seus trilhos em Campinas (1872), uma 

segunda companhia ferroviária de capital local é inaugurada. A Companhia Mogiana de 

Estradas de Ferro, encabeçada por Antônio Queirós Teles7, partindo do polo cafeeiro 

de Campinas, direcionou seus trilhos ao nordeste paulista – até então, à margem da 

economia cafeeira – e ao Triângulo Mineiro, com um traçado que se aproxima muito 

daquele definido anteriormente pelo Caminho do Anhanguera (REIS FILHO, 2014, p. 

59).  Segundo Monbeig (1984, p. 175), a intenção original da Companhia seria a de 

                                                             
5 De acordo com Matos (1990, p. 77-78), o monopólio – que duraria cem anos – exercido pelos ingleses 
detentores da São Paulo Railway (Santos-Jundiaí) assegurava-lhes que “qualquer estrada de ferro nova 
que se construísse no interior acabaria sua tributária – e isso lhes bastava.”  
6 Entre os organizadores da Cia. Paulista de Estradas de Ferro, Reis Filho (2010, p. 79), cita-se: Francisco 
de Sousa Queiroz, Martinho da Silva Prado, Barão de Itapetininga, Bernardo Gavião Peixoto, Wallace da 
Gama Cochrane, Clemente Falcão Filho, Luís Antônio de Souza Barros, Antônio da Silva Prado e os 
Barões de Piracicaba, Limeira, Cascalho, Tietê, São João do Rio Claro e Antonina 
7 Antônio de Queirós Teles, que chegou a ser presidente da província de São Paulo, fora agraciado com 
os títulos de Barão, Visconde e Conde de Parnaíba. Como vimos, seu nome está ligado a dois grandes 
empreendimentos da história de São Paulo: a fundação da Cia. Mogiana e a promoção, em caráter 
oficial, da imigração em São Paulo (MATOS, 1990, p. 87). Entre os organizadores da Cia. Mogiana, 
figuram: Antônio da Silva Prado (depois, Barão de Iguape), Martinho da Silva Prado, o Conselheiro 
Antônio Prado e o Barão de Tietê (REIS FILHO, 2010, p. 79).  
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atingir o Brasil central (Figura 40) chegando a Cuiabá, no Mato Grosso, o que não 

aconteceu, pois a ferrovia “acabou seguindo o percurso clássico em direção ao 

Triângulo Mineiro”8.   

O trecho de Campinas a Mogi Mirim e Amparo é inaugurado em 1875 e o outro, até 

Casa Branca, em 1878. Em 1882, os trilhos chegam a São Simão, e, em 1883, a Ribeirão 

Preto, possibilitando um rápido desenvolvimento de todo aquele conjunto cafeicultor 

e também do núcleo urbano, até então, de pouca importância na região. A Mogiana 

iria, então, “assentando os trilhos em uma zona ainda mal povoada, mas já conhecida 

e balizada desde a época colonial” (MONBEIG, 1984, p. 175).  

 

 
Figura 31: Estação da Mogiana em Ribeirão Preto.  
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico Dr. Washington Luís – Batatais SP.  

 

Em 1887, através da Linha do Rio Grande, a ferrovia alcança os municípios de Batatais 

e Franca, atravessando o rio e chegando a Minas Gerais, pela primeira vez, em 1888, 

pois “avantajando-se a todas as demais estradas, levou mais longe seus trilhos, além 

do rio Grande, conquistando para São Paulo todo o chamado “Triângulo Mineiro” 

(MATOS, 1981, p. 122). Ainda no final do século XIX, em 1896, a Companhia recebe a 

concessão de mais um eixo de atravessamento do Rio Grande, também em direção ao 

Triângulo Mineiro, o chamado Ramal de Igarapava. O desenho do traçado deste eixo é 

                                                             
8 O “percurso clássico” ao qual o autor se refere possivelmente se trata do Caminho do Anhanguera.  
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o mesmo que viria a ser seguido, em momento posterior, pela rodovia Anhanguera. O 

ramal, partindo de Ribeirão Preto, seguiu rumo à Uberaba - MG passando por outros 

dois antigos núcleos estabelecidos na região, desde o antigo caminho do ouro. Os 

trilhos chegam ao Carmo da Franca, a atual Ituverava, em 1903, e a Santa Rita do 

Paraíso, a atual Igarapava, em 1905 (primeira estação). Em Igarapava, o ramal cruzava 

o Rio Grande, por uma segunda vez, alcançando os trilhos já implantados que 

percorriam Uberaba - MG, Uberlândia - MG e Araguari - MG, o ponto final da 

Companhia.  

 
Figura 32:  “Mappa da Provincia de São Paulo – Organisado no Escriptorio Technico da Companhia 
Mogyana – Sob a direcção do Engenheiro em chefe Joaquim Miguel Ribeiro Lisboa – 1884” escala 
1:1.500,000. Fonte: Biblioteca Nacional. 
 

 
Figura 33:  Detalhe superior do “Mappa da Provincia de São Paulo” acima.  Mostra o Linha Tronco da 
Cia. Mogiana já construída até Ribeirão Preto e o Ramal do Rio Grande em Construção de Ribeirão Preto 
à divisa do estado, às margens do rio Grande. Fonte: Biblioteca Nacional. 
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Figura 34: “Mappa Geral da Viação Férrea do Estado de São Paulo - Organisado na Inspectoria de 
Estradas de Ferro e Navegação - 1886 – escala 1:1. 200.000”.  
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

 
Figura 35: Detalhe do “Mappa Geral da Viação Férrea do Estado de São Paulo” acima. O mapa mostra a 
Linha do Rio Grande já construída até Uberaba e o Ramal de Igarapava em estudo, a esquerda.   
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Entre os autores que estudaram o desenvolvimento das ferrovias em São Paulo e, 

sobretudo, na região da Alta Mogiana, Monbeig (1984, p. 174-175) acredita que o 

desenvolvimento e o desenho dos traçados das estradas de ferro não seguiram um 

“plano sistemático”, mas sim os “interesses dos administradores, dos produtores e dos 

comerciantes de café”, tendo em vista que a as linhas férreas, em sua maioria, “só 

fo[ram] construída[s] depois de as derrubadas já haverem avançado suficientemente, 

de o povoamento já ser numeroso e de as culturas estenderem-se o bastante para 

assegurar fretes”. Nessa mesma linha de raciocínio, Matos (1990), também corrobora 

com a hipótese da ausência de planos colocada por Monbeig (1984), dizendo que a 

maior parte das ferrovias do estado “foi construída para atender às necessidades do 

desenvolvimento da cultura cafeeira”, haja vista que 

 
[...] a rede ferroviária paulista vai se constituindo num intrincado 
emaranhado de linhas, construídas de acordo com as necessidades 
imediatas, a feição e na medida das conveniências e aspirações das 
localidades imediatamente interessadas e na proporção de seus meios de 
ação [...] iam, no seu imediatismo, servir aos interesses das fazendas de uma 
região que, na época, já se encontrava na vanguarda da produção cafeeira 
de São Paulo. (MATOS, 1990, p. 101).  

 

Costa (2003, p. 52), explorando tal temática e seus autores, discorda, em partes, do 

posicionamento de Szmrecsányi (1984), que, assim como Matos (1990) e Monbeig 

(1984), também acredita que as ferrovias somente foram construídas depois que o 

desbravamento das regiões pioneiras já havia avançado e o povoamento e a produção 

já tinham sido bastante desenvolvidos. Ademais, para Szmrecsányi (1984), mesmo que 

os planos originais das ferrovias Paulista e Mogiana fossem os de atingir o Brasil 

central, os percursos adotados não se caracterizaram por terem promovido uma 

integração do território nacional, mas sim por realizarem o seu objetivo maior, que 

sempre foi o de drenar a produção de café do interior para o litoral, sobretudo 

buscando alcançar as grandes fazendas cujos proprietários, muitas vezes, faziam parte 

das diretorias das companhias ferroviárias. Especificamente sobre tais aspectos 

trazidos por Szmrecsányi (1984), Costa (2003) afirma que:  

 
[c]ontudo, divergimos da análise que a autora faz ao afirmar que “o 
percurso dessas ferrovias não se caracterizou como o de integração do 
território nacional, mesmo que os planos originais (...) se dispusessem a 



74 
 

atingir o Brasil central”. É necessário ter em mente que, antes de mais nada, 
o “projeto” que a burguesia do Oeste Paulista estava vendendo como 
nacional era na verdade um projeto local, com interesses bem delineados, 
onde o lucro dessa elite produtora-administrativa era prioritário. Nesse 
sentido, gostaríamos de salientar que, embora não tenha sido levado a 
cabo, já havia um plano de interligação territorial esboçado nessa época; e 
mais, se a unificação do território não foi realizada na medida em que se 
queria, é inegável que houve uma unificação do Estado com seus vizinhos e, 
mais importante ainda, do interior do Estado com a capital, fato que a 
autora também assinala. Do ponto de vista da história do planejamento 
territorial no Estado de São Paulo (e no Brasil como um todo), ter em mente 
essa unificação é, a nosso ver, um elemento importante e diferenciador. 
(COSTA, 2003, p. 52). 

  

Sabemos que a dita integração do território nacional irá se consolidar posteriormente, 

como mostraremos no capítulo a seguir, entretanto acreditamos nas ponderações de 

Costa (2003), que destaca a unificação do estado de São Paulo com seus vizinhos e das 

suas regiões interiores com a capital, promovida pela implantação das estradas de 

ferro.  

Sobre as linhas férreas traçadas sobre o território paulista da Alta Mogiana, Bacellar 

(1999) acredita que estas foram determinadas   

 
[...] pela conformação do relevo e também pela oferta do café, isto é, 
levando em consideração a localização das grandes manchas cafeeiras 
distribuídas pelo Nordeste Paulista. Desta maneira, o ramal que a Mojiana 
constrói entre São Simão e Ribeirão Preto, buscando se aproximar da 
margem direita do Mojiguaçu, visava não somente tentar barrar a expansão 
da Paulista por essa mesma margem, mas também atender a importante 
área cafeeira, onde se localizavam justamente os maiores produtores locais, 
com destaque para os Silva Prado, Francisco Maximiano Junqueira, 
Companhia Dumont, e Silveira do Val.  (BACELLAR, 1999, p. 121) 

 

Acrescida às hipóteses de Bacellar (1999), cabe também lembrar que as linhas da 

Mogiana na região – a Linha do Rio Grande e o Ramal de Igarapava – seguiram a 

orientação do Caminho do Anhanguera, passando, em um primeiro momento e a 

partir de Ribeirão Preto, pelos dois mais antigos núcleos urbanos do nordeste do 

estado, os antigos pousos de Batatais e Franca. Segundo Reis Filho (2014),  

 
Com as ferrovias, o eixo do antigo Caminho do Anhanguera ganhava novo 
aspecto. As formas de transporte mais uma vez eram modernizadas. As 
tropas de muares que haviam substituído os carregadores indígenas, que 
por sua vez haviam sido trocadas pelas diligências, cediam lugar às ferrovias. 
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Os eixos eram os mesmos mas, dessa vez, os caminhos propriamente ditos 
já não eram os mesmos. Os traçados das ferrovias seguiam 
aproximadamente as diretrizes gerais dos antigos caminhos das tropas. 
Estes foram deixados de lado. Foram abandonados, como coisas de um 
passado remoto. Mas conservaram uma utilidade especial, hoje pouco 
lembrada: serviam à passagem de boiadas. Essa forma de uso remontava 
aos tempos do Anhanguera. (REIS FILHO, 2014, p. 59) 
 

 

De fato, a companhia cruzou a região de sul para norte por duas vezes, conectando 

Ribeirão Preto a Minas Gerais, seguindo as diretrizes gerais do antigo caminho do ouro 

até Uberaba, e cruzando alguns de seus antigos pousos, que, a partir daquele 

momento, já se tratavam de pequenos núcleos urbanos. O traçado da ferrovia, desta 

maneira, fora em direção às grandes fazendas, mas também aos núcleos urbanos 

preexistentes. Diferentemente deste processo, nas regiões de ocupação mais recente 

do oeste do estado, as ferrovias e rodovias é que irão promover a urbanização inicial 

do território, tendo em vista que se tratava de uma área ainda despovoada, os 

chamados “Sertões Desconhecidos”, descritos nas cartografias da época. Assim, 

podemos constatar que o café e, posteriormente, as linhas ferroviárias, ao serem 

introduzidos no Nordeste Paulista, promoveram o desenvolvimento de uma estrutura 

urbana outrora já delineada.  

A ferrovia atravessa a região promovendo a diminuição do custo dos fretes por 

tonelada transportada, porém, o trajeto entre os cafezais e os terreiros e entre as 

fazendas e as estações permaneceu, até por volta de 1930, sendo realizado pelas 

tropas de muares e carros de boi, quando, então, passam a ser percorridos por 

caminhões.  

 

 
Figuras 36 e 37: Carros de boi atravessando o centro da cidade de São Joaquim da Barra. 

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 
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Segundo Flávio Saes (1981), dois motivos principais fizeram com que a Companhia 

Mogiana cruzasse as fronteiras de São Paulo rumo ao Triângulo Mineiro: a limitação de 

sua zona de exploração e a busca pelos produtos do Brasil central, que poderiam servir 

como garantia de lucros frente às flutuações do preço do café, tendo em vista que o 

Triângulo, à época, não possuía plantações desse produto em razão do solo ácido que 

caracteriza aquela região de cerrado.  

Para Matos (1990, p. 100), entre todas as companhias ferroviárias de São Paulo, a 

Mogiana fora a que mais construiu estradas de ferro no território do estado e também 

em solo mineiro, desempenhando o papel de “ponta de lança” não só quando cruzou o 

rio Grande em direção ao Triângulo Mineiro, mas também quando lançou seus 

diversos ramais menores por todo o sul de Minas Gerais. Desse modo, as ligações 

entre essa região e São Paulo tornaram-se mais consolidadas do que aquelas com o 

próprio estado de Minas e sua capital, Belo Horizonte. Para além de Minas Gerais, o 

autor ainda salienta que: 

 
Resta-nos, finalmente, lembrar um dos aspectos mais importantes da 
história das ferrovias em São Paulo: a captura que elas exercem, para a 
economia paulista, de numerosas áreas de outros Estados: o sul de Minas, o 
Triângulo Mineiro, o sul de Mato Grosso, o norte do Paraná e o Estado de 
Goiás. Todas essas regiões são articuladas por ferrovias a São Paulo e, até o 
advento da era rodoviária, essas ferrovias eram os únicos elementos de 
ligação de tão vastas regiões, o que significa que suas vinculações eram 
muito maiores com o Estado de São Paulo do que com os seus próprios 
Estados [...] a Mogiana foi a primeira ferrovia não só a articular-se com 
estradas mineiras, mas a primeira a penetrar em território mineiro, através 
da sua própria linha-tronco que tem como estação terminal a cidade de 
Araguari, no Triângulo Mineiro, servindo antes às duas maiores cidades da 
região, Uberaba e Uberlândia. Em Araguari, a Mogiana articula-se com a 
Estrada de Ferro Goiás, que durante muito tempo teve sua estação terminal 
em Pires do Rio, depois em Anápolis e atualmente em Brasília, depois que a 
Capital da União se transferiu para o planalto central [...] O quadro que 
apresentamos da Mogiana é significativo. Por ela, direta ou indiretamente, 
todo o sul de Minas, boa parte do oeste de Minas, todo o Triângulo Mineiro 
e todo o Estado de Goiás foram tributários exclusivos de São Paulo durante 
a era ferroviária, a situação só foi se alterando com o advento das rodovias.  
(MATOS, 1990, p. 160-161) 
 

 

Tal argumento, por si só, demonstra que, apesar de talvez não ter seguido um plano 

geral bem definido de implantação das linhas, a companhia, de qualquer maneira, 

promoveu a interligação entre São Paulo e os estados citados pelo autor: Minas Gerais 

e Goiás.  
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Entre outros processos desencadeados pela implantação de suas linhas, a Cia. Mogiana 

também fora fundamental para a exploração das zonas férteis do Nordeste Paulista, 

visto que, à época, “a ocupação das terras devolutas, até então uma atividade 

marginal, transformou-se em um dos setores mais importantes para acumulação de 

capitais locais” (REIS FILHO, 2010, p. 79).  

Além disso, as ferrovias, que promoveram a interiorização da urbanização em São 

Paulo, também permitiram o desenvolvimento da engenharia nacional, considerando 

os enormes desafios técnicos decorrentes da necessidade de expansão dos trilhos. 

Além dos profissionais de nacionalidade estrangeira e dos brasileiros de formação 

internacional, “numerosos engenheiros brasileiros, formados no Rio de Janeiro, com 

experiência anterior nas obras da Estrada de Ferro D. Pedro II” trabalharam nas 

construções das ferrovias paulistas (REIS FILHO, 2010, p. 81). Com relação aos 

trabalhadores braçais que participaram das obras ferroviárias, eram todos 

assalariados, já que o Governo Imperial proibia a utilização de escravos em tais 

empreendimentos. Desse modo, através da execução das obras feita por 

trabalhadores mais aptos, também os padrões de construção dos edifícios, de maneira 

geral, se alteram e novos materiais são empregados e trazidos com a chegada dos 

trilhos, elevando o padrão dos acabamentos (REIS FILHO, 2010, p. 41-43).  
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Figura 38: “Carta geral do Estado de São Paulo e partes dos estados vizinhos. Organizada por Horácio E. 
Williams – Chefe da Secção Topographica da Commissão Geographica e Geologica de S. Paulo – 1904 – 
escala 1:1.000.000”. Fonte: Biblioteca Nacional. 
 
 
 

 
Figura 39: Detalhe da “Carta geral do Estado de São Paulo” acima. Podemos observar, na Alta Mogiana, 
a Linha do Rio Grande já consolidada à esquerda e, à direita, o Ramal de Igarapava em construção. O 
“Carmo da Franca”, em 1899, recebe seu novo topônimo, Ituverava – em tupi-guarani, cachoeira 
reluzente. Já S. Rita do Paraizo aparece, acima, ao final do ramal ferroviário. Figuram também na Carta 
as estações Coronel Orlando e S. Joaquim. As estações Aramina e Guará ainda não estão representadas.  
Fonte: Biblioteca Nacional. 
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Figura 40: “Companhia Mogyana de 
Estradas de Ferro – Planta Geral 
organisada pelo Escriptorio – 
Technico da Construcção” – Escala 
1:1.000000 – 1905. A Planta 
apresenta a Linha Tronco da 
Companhia já construída até a cidade 
de Araguari, em Minas Gerais, e o 
traçado planejado que chegaria até 
Cuiabá, no Mato Grosso, passando 
por Catalão, pela então capital 
goiana, a cidade de Goyaz, até 
Leopoldina, atual Aruanã, à beira do 
rio Araguaia, divisa de Goiás com o 
Mato Grosso.  Fonte: Arquivo Público 
do Estado de São Paulo.  
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Figura 42: Detalhe superior da Planta Geral da Cia. Mogiana, em 1905, mostrado os planos da ferrovia 
em chegar até o estado do Mato Grosso, atravessando Minas Gerais e Goiás. Interessante ressaltar que 
o planejamento do traçado dos trilhos seguiria os rumos/eixos do antigo Caminho do Anhanguera. 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
 

 

 
Figura 43: Detalhe da Planta Geral da Cia. Mogiana, de 1905, em que se vê o perímetro “Esboço da Zona 
de 14.400 Kilometros demarcada no Planalto Central do Brazil para o Districto Federal”. A esquerda, em 
vermelho, o eixo projetado de expansão da Linha Tronco da Cia. Mogiana.   
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

Figura 41: Detalhe da Planta Geral da 
Cia. Mogiana, de 1905, destacando a 
divisa entre a Alta Mogiana e o 
Triângulo Mineiro. Nota-se a Linha do 
Rio Grande atravessado a divisa dos 
estados e o Ramal de Igarapava 
concluído até Santa Rita do Paraíso, 
atual Igarapava.  Fonte: Arquivo 
Público do Estado de São Paulo  
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A Linha do Rio Grande  

A partir de Ribeirão Preto, a Mogiana direcionou seus trilhos à dois dos núcleos mais 

antigos da região, objetivando alcançar o Triângulo Mineiro. Em 1886, com a presença 

do imperador D. Pedro II, é inaugurada a estação de Batatais e, em 1887, estaria 

também pronta a estação de Franca. Em 1888, os trilhos alcançaram Rifaina e a 

estação de Jaguara, às margens do rio Grande, de onde seguiriam pelo interior do 

estado vizinho com outro nome, a Linha do Catalão, que chegaria a Uberaba, em 1889, 

Uberlândia, em 1895, e Araguari, em 1896.  A primeira ponte da Mogiana sobre o rio 

Grande (1888) figurou como uma das maiores obras de engenharia do Império, devido 

à grande largura do rio (Figura 46). A Linha do Rio Grande funcionou até 1970, quando 

são construídas a barragem e a represa de Jaguara. Em 1977, os trens de passageiros 

deixaram de circular e, em 1980, os trens de carga também foram extintos, tendo seus 

trilhos arrancados em 1988. Na Linha do Rio Grande e a partir de suas respectivas 

estações ferroviárias, surgiram os núcleos urbanos de Brodowski (1902), Restinga 

(1911), Cristais Paulista (1910) e Pedregulho (1902). 

 

Figuras 44, 45 e 46: À esquerda, estação da Mogiana em Batatais (1886) e, à direita, em Franca (1887), à 
época de suas inaugurações. Abaixo, Ponte sobre o rio Grande, próxima à estação Jaguara.  
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico Dr. Washington Luís – Batatais SP. 
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Figura 47: Urbanização da Alta Mogiana até 1889 e a implantação da Linha do Rio Grande.  
Fonte: elaborado pelo autor com base na documentação levantada.   
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O Ramal de Igarapava  

No início do século XX, a Cia. Mogiana, que já havia atravessado por completo a Alta 

Mogiana por meio da Linha do Rio Grande, cria um novo ramal a leste para atingir 

novas áreas produtoras de café e interligar outros dois núcleos urbanos antigos da 

região, Ituverava (Carmo da Franca – 1847) e Igarapava (Santa Rita do Paraíso – 1851). 

Uma série de outras cidades nasceram do novo Ramal de Igarapava, outrora Ramal de 

Santa Rita do Paraíso, o antigo nome de Igarapava. A partir de Ribeirão Preto, o ramal 

seguiu em direção ao município de Jardinópolis – não chegando a alcançar a sua área 

urbana –, seguindo rumo ao rio Grande e fundando as estações de Sales Oliveira, em 

1900, Orlândia, em 1901, São Joaquim da Barra, em 1902, Guará e Ituverava, em 1903, 

e Aramina e Igarapava, em 1905. Em 1914, o Ramal de Igarapava se encontraria com a 

Linha do Catalão, em Minas Gerais. Segundo Reis Filho (2010),  

 
A Mogiana diferia da Paulista não apenas pela utilização da bitola estreita, 
mais econômica, como também por estações mais simples, com 
características semelhantes entre si. As fotografias da época mostram 
pavilhões de pequeno porte, com tijolos aparentes. As plataformas eram 
cobertas com pequenos telhados arrematados nas extremidades por 
proteções de madeira, com desenhos elementares. (REIS FILHO, 2010, p. 89) 

 

A descrição do autor pode ser conferida nas fotografias das estações do Ramal de 

Igarapava à frente (Figuras 48, 49, 50 e 52).   

As cargas e os passageiros irão circular pelo ramal até 1979, quando a companhia 

passa por um processo de reestruturação, transferindo seus trilhos para fora das áreas 

urbanas, como veremos no próximo capítulo deste trabalho.   
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Figura 48 e 49: À esquerda, estação Guará do Ramal de Igarapava da Cia. Mogiana em 1910. À direita, 
primeira Estação Santa Rita do Paraíso, atual Igarapava, inaugurada em 1905. 
Fontes: Oliveira, 2006 e Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP, respectivamente.  
 

 
Figura 50: Primeira estação da Cia. Mogiana em São Joaquim da Barra, inaugurada em 1902. Fotografia 

de 1910. Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 

 

 
Figuras 51 e 52: À esquerda, ponte da Cia. Mogiana sobre o Rio Sapucaí, em fotografia de 1901, marca a 

inauguração de uma via de comunicação mais rápida entre São Joaquim e os núcleos urbanos de Guará, 

Ituverava, Aramina e Igarapava. À direita, Estação Coronel Orlando do Ramal de Igarapava.  

Fontes:  Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra e Museu Histórico e 

Pedagógico de Orlândia, respectivamente.  
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Figura 53: Construção da segunda ponte da Cia. Mogiana sobre o Rio Grande, 1915.  
Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP. 

 

 

 

 

 

 
Figura 54: Segunda Ponte da Cia. Mogiana sobre o Rio Grande – Ramal de Igarapava.  
Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP. 
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Figura 55: Urbanização da Alta Mogiana até 1940 e a implantação do Ramal de Igarapava.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação levantada.  
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O estabelecimento da conexão ferroviária do Triângulo Mineiro com a capital paulista, 

aliada a outros fatores estruturais, tornou as ligações desta região mais fortes com São 

Paulo do que com o próprio estado de Minas Gerais. Esta conformação pode ser 

verificada em publicação do IBGE (2007) sobre as Regiões de Influência das Cidades 

elencada nas Figuras 56 e 57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 56 e 57: Região de influência das cidades de São 
Paulo (Grande Metrópole Nacional) e Belo Horizonte 
(Metrópole Nacional). Destaque para a constatação de 
que as duas Capitais Regionais (tipo A) Ribeirão Preto – 
SP e Uberlândia – MG são influenciadas pela cidade de 
São Paulo. Nota-se que Uberlândia nem sequer recebe 
linhas diretas de influência da capital mineira. 
Fonte: IBGE (2007). 
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1.2.3 A reestruturação do quadro territorial e urbano do Nordeste 

Paulista 

 

Com a chegada dos trilhos da Cia. Mogiana no Nordeste Paulista, os cafezais dispersos 

pelas áreas de terra roxa são integrados ao mercado, fazendo com que as 

comunicações e o povoamento se acentuem. Sobre a importância das ferrovias no 

processo de estruturação do espaço das cidades do interior paulista, Costa (2003) 

assinala as transformações ocorridas no estado de São Paulo entre 1880 e 1910, 

evidenciando que, naquele momento, do ponto de vista da história do planejamento 

territorial no estado e, não obstante, no Brasil, há o esboço de um plano de 

interligação territorial das cidades do interior com a capital e também com os outros 

estados do Brasil central. Ao atrelar o então surgido complexo cafeeiro ao processo de 

urbanização do estado, o autor elenca alguns aspectos correlacionados que são 

considerados nesta pesquisa. Segundo Costa,  

 

como manifestações dessa urbanização, temos:  
 
1- Ocupação de terras inexploradas do Estado, que fomentou um mercado 
de terras (diretamente vinculado a uma dinâmica imigratória), contribuindo 
muito para o aumento da densidade demográfica do Estado. 
2- Essa ocupação, espacialmente configurou-se pela ocupação de áreas mais 
distantes do litoral, consolidadas pelo surgimento de uma quantidade 
significativa de cidades novas no Estado. 
3- Aumento da receita e interligação territorial do Estado.  
4 - As cidades, atreladas às fazendas produtoras de café, interligadas pelas 
ferrovias escoadoras da produção, consolidaram essa interação espacial, 
ocasionando o surgimento de um mercado interno, produtor e consumidor 
de bens de consumo. 
5 - Esses processos levaram à maior complexidade da estrutura física do 
Estado, ato contínuo de sua economia e administração, que demandou o 
desenvolvimento de uma estrutura capaz de suprir as necessidades 
institucionais (aparelho administrativo, bancos, escolas, e outros) e 
materiais (bens industrializados, alimentos, sistema de água e esgoto, 
serviços, entre outros) que acompanhassem o desenvolvimento da 
sociedade. 
6 - Por fim, levou a capital de São Paulo a consolidar sua vocação geográfica 
como “centro” do Estado, concentrando e centralizando as atividades 
administrativas (políticas), comerciais (econômicas) e intelectuais (culturais). 
(COSTA, 2003, p. 53). 
 
 

Ainda segundo o autor (2003), esse período intenso de urbanização do estado de São 

Paulo deu-se de modo distinto do que ocorreu em outros principais centros urbanos 
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brasileiros, pois, em São Paulo, tal processo se deu do interior para o litoral e, por 

conseguinte, do interior para a capital.  

Sobre a região aqui estudada, Bacellar (1999), afirma que: 

O vigor da economia cafeeira que se implantou no Nordeste paulista a partir 
da década de 1870 viria a alterar profundamente a fisionomia demográfica e 
social da região. Até então, a Alta Mojiana era uma ampla área de 
povoamento muito pouco denso, subdividida em quatro municípios e 
algumas freguesias, com suas vilas e arraiais. Uma população de origem 
predominantemente mineira havia sobrepujado os pioneiros paulistas do 
século XVIII, desbravando sertões incultos para instalar suas invernadas e 
pequenas roças. A pequena importância econômica da região no contexto 
da Província não permitira o desenvolvimento de um comércio mais 
diversificado, obrigando os moradores a se deslocarem para vilas próximas 
para melhor vender seus gêneros e adquirir o indispensável. O porte das 
alterações promovidas pela economia cafeeira ao se esparramar pela região 
significou um rompimento mais ou menos brusco de um modo de vida 
antigo rústico, por uma leva de novos proprietários mais refinados e 
introdutores de novas ideias. (BACELLAR, 1999, p. 152) 
 
 

O desenvolvimento do café ocasionou o surgimento de novas fazendas e povoados, os 

quais ocuparam áreas para além daquelas lindeiras ao antigo Caminho do Anhanguera 

e, posteriormente, vieram a se tornar novos núcleos urbanos “à sombra dos velhos 

pousos, então promovidos à categoria de centros regionais” (MONBEIG, 1984, p. 25) 

Afinal, diferentemente de outras regiões do chamado Planalto Ocidental, a Alta 

Mogiana já contava com alguns núcleos urbanos oriundos dos antigos caminhos do 

ouro: arraiais, freguesias, vilas e cidades, que irão rapidamente se desenvolver com a 

chegada da ferrovia e a proclamação da República.  

O estado de São Paulo, que, em 1836, detinha cerca de 15 municípios, em 1872, passa 

a ter 40, o que nos mostra que uma certa fragmentação administrativa já estaria em 

curso mesmo antes da implantação das linhas ferroviárias (MONBEIG, 1984, p. 25). 

A região, caracterizada até então pela presença das propriedades rurais de grandes 

extensões territoriais, baixa densidade demográfica e restrita exploração das terras 

agricultáveis, a partir de 1870, irá ter a sua conjuntura alterada devido à expansão da 

frente pioneira do café. As fazendas terão suas divisas redesenhadas e receberão um 

grande contingente de mão de obra, agora formado por escravos livres e imigrantes, 

inaugurando uma nova divisão social e territorial do trabalho na região.  
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A partir dos antigos primeiros pousos e, posteriormente, vilas de Franca, Batatais e São 

Simão, novos amontoados de ranchos foram se transformando em arraiais ao longo 

dos caminhos e encruzilhadas. Ao norte, entre os rios Grande e Sapucaí, surgiram o 

Carmo da Franca (Ituverava) e Santa Rita do Paraíso (Igarapava); mais ao sul, na área 

entre o rio Sapucaí e o rio Pardo, Santana dos Olhos d´água (Ipuã) e o Arraial do 

Chapéu do Morro Agudo (Morro Agudo); e, entre o rio Pardo e o rio Mogi Guaçu, São 

Sebastião do Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e Santa Rita do Passa Quatro.  

Por volta de 1874, as primeiras vilas da região, Batatais e Franca, ainda figuravam 

como as mais populosas. Porém,  

 
Na segunda metade do século XIX, a cidade de Franca deixou a criação de 
gado e a agricultura para abastecimento interno em um segundo plano e 
passou a fazer parte do conjunto privilegiado das regiões produtoras para o 
mercado externo. No entanto, com a expansão da cafeicultura, a antiga 
Franca do Imperador perdeu sua hegemonia no Norte Paulista para a nova 
vila de Ribeirão Preto, que se torna a “capital do café”. A região de Franca é, 
nesse aspecto, ilustrativa de um processo que por todo o Estado de São 
Paulo, nas últimas décadas do século XIX, foi desalojando os “mineiros” para 
dar lugar aos “paulistas”. Ou, em outros termos, um processo em que a 
cultura do café foi tomando espaço à criação de gado e à cultura de 
subsistência. (BRIOSCHI, 1999, p. 76) 
 
 
 

Como podemos aferir nos dados populacionais de 1874 (Tabela 5), Ribeirão Preto 

(1871), uma das mais recentes vilas do período, já havia superado outras localidades 

mais antigas, como a própria vila de São Simão (1865), a partir da qual havia se 

desmembrado.  O avanço do café promove o crescimento acelerado da população e o 

desmembramento de antigas jurisdições, “alterando a configuração do espaço, até 

então marcado pela existência de fazendas de gado e das lavouras de gênero de 

subsistência” (BRIOSCHI, 1999, p. 77). 

 

 Núcleos Urbanos População 

Franca 21.419 

Batatais 13.464 

Ribeirão Preto 5.552 

Cajuru 5.394 

São Simão 3.507 

Total 51.210 
Tabela 5: População dos municípios existentes no Nordeste Paulista em 1874. 
Fonte: Adaptado de Camargo (1952) apud Brioschi (1999). 
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A localização de novas estações da ferrovia, implantadas com certos intervalos de 

espaço e fora dos núcleos urbanos preexistentes, propicia o surgimento de novas rotas 

de transporte locais, percorridas por muares e carros de boi, que realizavam a conexão 

entre as fazendas e a estação mais próxima.  

 
 
Em torno dessas estações pioneiras viriam a surgir esboços de aglomerados 
urbanos, reunindo principalmente prestadores de serviços relacionados ao 
embarque de café e diversos pequenos comerciantes, que visavam atender 
à população que, forçosamente, passaria a frequentar o local. Muitas dessas 
estações estão na origem de centros urbanos, tais como Cravinhos, 
Orlândia, Brodósqui, São Joaquim da Barra, Pedregulho, Guará, Pontal, Sales 
Oliveira, Cristais Paulista e Aramina. (BACELLAR, 1999, p. 123) 
 
 

O distanciamento entre estações de uma mesma linha férrea dava-se em função de 

aspectos técnicos – abastecimento de lenha e água, cabines telegráficas, 

entroncamentos, transposição de grandes desníveis, etc. – e também ligados aos 

interesses dos proprietários locais. Na Linha do Rio Grande, por exemplo, o trecho 

íngreme entre as estações Sapucahy-Mirim (Boa Sorte) e Batatais demandou a 

construção de uma estação intermediária para que as locomotivas pudessem ser 

abastecidas com água e seguir transpondo o trecho de declividade acentuada rumo a 

Franca. A princípio, a Companhia Mogiana procurou por um terreno junto a algum 

curso d’água e a uma estrada rural que cortasse várias propriedades de modo a 

atender aos interesses de mais de um fazendeiro. Não havendo encontrado uma 

localidade com tais características, a solução foi implantar a nova estação nas terras de 

Domingos Corrêa de Moraes9, que doara o terreno para a construção e permitira o 

desvio de águas do córrego das Macaúbas para o abastecimento das locomotivas.  

                                                             
9 Domingos Corrêa de Moraes (Tietê, 12 de maio de 1851 — São Paulo, 15 de dezembro de 1917) foi um 
engenheiro civil e político brasileiro. Filho de Joaquim Corrêa de Moraes Abreu e Theresa de Almeida 
Campos, casou em 28 de dezembro de 1882 com Carolina de Sousa Queirós, filha de Vicente de Sousa 
Queirós, barão de Limeira. Domingos era sobrinho-neto de Joaquim José de Moraes e Abreu, presidente 
da província de São Paulo em 1844. Formou-se em 1877 na Universidade Cornell (Estados Unidos), 
recebendo o grau de bacharel em engenharia civil. Retornando ao Brasil, fez parte do corpo de 
engenheiros da então Companhia Cantareira de Esgotos, na qual exerceu os cargos de engenheiro 
auxiliar e de chefe de seção. Foi eleito diretor e, mais tarde, presidente da Companhia de Bondes de São 
Paulo, além de diretor da Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais. Com a Proclamação da 
República, inicia sua carreira política, tendo sido um dos signatários da Constituição brasileira de 1891, 
vereador na Câmara Municipal de São Paulo, deputado estadual por dois mandatos e senador estadual. 
Foi vice-presidente do estado de São Paulo por dois períodos juntamente com Rodrigues 
Alves e Bernardino de Campos. De 13 de fevereiro a 3 de julho de 1902, assumiu interinamente a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1851
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1917
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_de_Sousa_Queir%C3%B3s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_de_Sousa_Queir%C3%B3s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Limeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Jos%C3%A9_de_Morais_e_Abreu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Cornell
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacharel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vereador
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Municipal_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigues_Alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigues_Alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Jos%C3%A9_de_Campos_J%C3%BAnior
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Em contrapartida, a estação deveria localizar-se em um local a cerca de 800 metros da 

sede de sua fazenda e de sua máquina de beneficiamento de café. Assim, em 1899, a 

estação foi erguida dentro da propriedade, mas com livre acesso ao embarque e 

desembarque de mercadorias e passageiros. O local tornou-se um ponto de encontro 

dos funcionários das fazendas da região, frequentado sobretudo nos finais de semana 

por interessados em ver os trens e consumir o cafezinho e o bolo de fubá vendidos 

pela esposa do chefe da estação. Assim como no caso da Macaúbas, também outras 

estações ferroviárias não deram origem a núcleos urbanos, permanecendo apenas 

como ponto de embarque da produção e ponto de apoio técnico aos trens. Isso 

ocorreu principalmente quando essas estações serviam somente a uma única fazenda, 

o que as tornaria “parada de um proprietário”, não propiciando o desenvolvimento de 

uma nova aglomeração (DEFFONTAINES, 1944, p. 13). 

Por sua vez, alguns núcleos urbanos preexistentes à instalação da Linha do Rio Grande 

e ao Ramal de Igarapava, da Cia. Mogiana, ficaram à margem dos trilhos e, a partir de 

iniciativas locais, conseguiram implementar pequenos trechos de linha férrea que 

propiciaram as suas ligações às ferrovias troncais.  

A pequena estrada de ferro Morro Agudo, por exemplo, construída por fazendeiros da 

pequena vila, permitiu a ligação do núcleo urbano à linha da Cia. Paulista que chegava 

até Pontal, mais próxima daquela localidade do que os trilhos da Mogiana. O mesmo 

não ocorrera com Nuporanga, então sede de município e Comarca, que perdera para 

Orlândia o acesso à ferrovia, entrando em decadência (BACELLAR, 1999, p. 124).  

O mapa da Figura 58 relaciona o desenho das ferrovias implantadas na Alta Mogiana e 

os núcleos urbanos: formados anteriormente aos trilhos e cortados por estes; nascidos 

a partir de estações ferroviárias; e aqueles cujos traçados não os contemplaram. 

Podemos observar que, até 1940, dos 31 núcleos urbanos existentes entre os rios 

Grande e Pardo, 13 já haviam sido fundados anteriormente à chegada da ferrovia e 

foram cortados por esta; 18 surgiram após a chegada da Mogiana; 9 nasceram no 

entorno de estações ferroviárias; e 13 permaneceram à margem dos trilhos.  

                                                                                                                                                                                   
presidência do estado em lugar de Rodrigues Alves, que renunciou para se candidatar à presidência da 
República. Retirando-se da política, dedicou-se à agricultura no município de Batatais, no interior paulis 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batatais
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Batatais, Franca, Rifaina, Ituverava e Igarapava tiveram seus tecidos urbanos originais 

reconfigurados com a chegada dos trilhos. Já Brodowski, Restinga, Cristais Paulista, 

Pedregulho, Sales Oliveira, Orlândia, São Joaquim da Barra, Guará e Aramina são 

configuradas dentro da conjuntura criada pela ferrovia. Os demais núcleos, como 

Nuporanga, São José da Bela Vista, Ribeirão Corrente, Jeriquara, Buritizal, entre outros, 

não conseguiram se conectar à rede ferroviária.   

Com a República, acentua-se o crescimento populacional e um novo ritmo é impresso 

ao desenvolvimento e à urbanização de todo o estado de São Paulo. Multiplicam-se os 

núcleos urbanos inaugurando o que Reis Filho (2010, p. 12) chama de “território 

economicamente ativo e de um sistema urbano com características modernas”.  

Na Alta Mogiana, o aumento populacional geral (urbano e rural), ocasionado pela 

chegada dos imigrantes e pela facilidade de acesso à região promovida pela ferrovia, 

viria a aumentar consideravelmente o número de moradores nos núcleos urbanos 

locais, que passam a se desmembrar em busca de autonomia política.  Entre 1874 e 

1934, o contingente populacional da região aumentou em mais de 800%, como 

podemos observar na Tabela 6.  

Enquanto, em 1874, Batatais e Franca eram os principais e mais populosos municípios 

da região, em 1934, o quadro se reconfigura, com Ribeirão Preto assumindo uma 

maior população e importância regional entre os inúmeros novos municípios 

fundados, seguido por Franca, mais ao norte.  
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Figura 58: Urbanização da Alta Mogiana até 1940 e a implantação do Ramal de Igarapava.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação levantada.  
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Município 1874 1886 1900 1920 1934 

Altinópolis . . . 8.823 11.047 

Batatais 13.464 19.915 19.164 21.816 24.772 

Brodósqui . . . 9.188 9.169 

Cajuru 5.394 6.497 10.850 19.294 19.277 

Cravinhos . . 30050 26551 19780 

Franca 21.419 10.040 15.491 44.308 60.237 

Guará . . . . 8.324 

Igarapava . 7.638 12.585 32.678 28.268 

Ituverava . 4585 6158 23.552 26535 

Jardinópolis  . . 14.579 18.699 18.593 

Morro Agudo . . . . 14654 

Nuporanga . . 6.635 5.830 7.925 

Orlândia  . . . 37.930 16.998 

Patrocínio Paulista . 2.248 4.853 9.321 12636 

Pedregulho . . . . 18382 

Ribeirão Preto 5.552 10.420 59.195 68.838 81.565 

Sta. Rosa do Viterbo . . . 10.620 8.092 

S. Antônio da Alegria . . 4.705 6.673 6.668 

São Joaquim da Barra . . . 9130 19643 

São Simão . 6.367 24.850 29.455 24.906 

Serra Azul . . . . 6.248 

Sertãozinho . . 10.940 30.522 31.039 

Total regional . 63.229 186.165 355.171 414.499 

Total estadual . 1.221.380 2.279.608 4.592.188 6.450.931 

Tabela 6: População total da Alta Mogiana – 1874-1934. Fonte: Adaptado de Bacellar, 1999.  

 

 

Com o intuito de aferir e espacializar a dimensão desse processo de reconfiguração do 

quadro territorial e urbano do Nordeste Paulista, entre 1800 e 1940, elaboramos a 

Tabela 7, que mostra os núcleos urbanos, seus anos de fundação e o município a partir 

do qual se desmembraram. Também elaboramos mapas (Figuras 59, 60, 61 e 62) que 

ilustram o surgimento dos núcleos urbanos ao longo do tempo e as suas localizações 

no território.  Para tanto, optamos por elucidar as transformações ocorridas entre os 

rios Pardo e Grande, região onde se concentram as seis cidades trabalhadas por esta 

pesquisa, na divisa da Alta Mogiana com o Triângulo Mineiro.  
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Núcleo Urbano Ano de fundação Desmembrado de 
Até 1820 

Franca 1805 Moji Mirim 
Batatais 1815 Franca 

De 1820 a 1860 

Cajuru 1835 Batatais 
Ituverava 1847 Franca 

Igarapava 1851 Franca 
Ipuã 1859 Batatais 

De 1860 a 1900 
S. Antônio da Alegria  1866 Cajuru 

Morro Agudo 1872 Batatais  

Nuporanga  1873 Batatais  
Rifaina  1873 Franca 

Patrocínio Paulista  1874 Franca 
Altinópolis  1875 Batatais  

Jeriquara  1883 Franca 

Jardinópolis  1892 Batatais  
Buritizal  1897 Franca 

Cássia dos Coqueiros 1899 Cajuru 
Itirapuã  1900 Patrocínio Paulista 

De 1900 a 1940 

Pedregulho 1902 Igarapava  
Brodowski  1902 Batatais 

São Joaquim da Barra 1902 Nuporanga 
Sales Oliveira 1906 Nuporanga 

Guaíra 1908 Nuporanga 
Orlândia 1909 Nuporanga 

Ribeirão Corrente 1910 Franca 

Cristais Paulista 1910 Franca 
Guará 1914 Ituverava 

Restinga 1911 Franca 
Sta. Cruz da Esperança 1923 Cajuru 

Miguelópolis  1927 Ituverava  

Aramina 1934 Igarapava  
Tabela 7: Núcleos urbanos criados entre 1800 e 1940 na área delimitada entre o Rio Pardo e o Rio 
Grande no Nordeste Paulista – Alta Mogiana.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação levantada.  
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Figura 59: Núcleos urbanos fundados até 1820 entre os rios Pardo e Grande no Nordeste Paulista.   
Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação levantada.  
 

 



98 
 

 

Figura 60: Núcleos urbanos fundados de 1820 a 1860 entre os rios Pardo e Grande no Nordeste Paulista.   
Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação levantada.  
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Figura 61: Núcleos urbanos fundados de 1860 a 1900 entre os rios Pardo e Grande no Nordeste Paulista.   
Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação levantada. 
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Figura 62: Núcleos urbanos fundados de 1900 a 1940 entre os rios Pardo e Grande no Nordeste Paulista.   
Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação levantada. 
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Como pudemos apreender, com a instalação da infraestrutura ferroviária, na medida 

em que as áreas de cultivo avançaram sobre as terras da região, o número de vilas e 

cidades aumentou consideravelmente. Segundo Reis Filho (2010, p. 40), toda essa 

expansão que se deu em São Paulo até a proclamação da República “pouco alterou a 

qualidade do sistema urbano”, que se desenvolveu quantitativamente e não 

qualitativamente, já que a política estatal adotada pelo Império apenas desenvolveu 

lentamente o sistema urbano herdado do período colonial e, até 1860, “os 

investimentos em infraestrutura e serviços continuaram a ser feitos, em escala muito 

modesta”. Ademais,  

 
os investimentos privados de maior vulto eram concentrados em ferrovias, 
para permitir a conquista das novas terras agrícolas, sua comercialização e 
incorporação ao sistema produtivo. Os investimentos em infraestrutura 
urbana e serviços para as cidades eram mínimos. Ocorria, portanto, um 
crescimento quantitativo e extensivo do sistema urbano, com discretas 
concentrações em alguns pontos, sem mudanças qualitativas muito 
apreciáveis. Estas só começariam a ocorrer depois de 1889. (REIS FILHO, 
2010, p. 44).  
 

 

Com o advento do período republicano, o processo de apropriação das terras 

devolutas do estado ganha legitimidade através da promulgação da Constituição de 

1891, que atribuiu aos governos estaduais a responsabilidade sobre a gestão dessas 

áreas. A apropriação das terras do Estado, sobretudo pelos coronéis do período, 

contou em muito com o apoio do governo, tendo em vista que a oligarquia agrícola 

também ocupava a grande maioria dos cargos políticos.   

 
Entre 1890 e 1920 os grandes investidores e líderes políticos ainda eram os 
mesmos empresários que se destacaram durante o Império: Prado, Prates, 
Rodovalho, Chaves, Jordão, Souza Queiroz, Barros, etc. A partir de 1890 
começaram a aparecer com destaque alguns novos agentes sociais, entre os 
quais diversos imigrantes. Depois de 1918 essa participação se tornou 
comum. “ (REIS FILHO, 2010, p. 18). 

 

O comércio de terras urbanas e rurais torna-se, então, um dos setores mais 

importantes da economia estadual, pois “a comercialização das terras e a expansão 

das áreas agrícolas foi acompanhada pela fundação de novas cidades, cujos terrenos 

eram também objeto de comercialização“. Nas áreas urbanas, inicia-se um processo de 
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apropriação e comércio de áreas pertencentes aos antigos patrimônios religiosos e, 

naquele momento, às câmaras municipais, tornando-se um lucrativo negócio que viria 

a dar origem a um “sólido mercado imobiliário” em todo o estado. (REIS FILHO, 2010, 

p. 12).  

Os novos distritos e cidades criados demandavam investimentos públicos para a 

instalação de suas novas administrações que, necessariamente, tinham de ser 

aparelhadas. Entretanto, o aumento das populações urbanas acabou por elevar a 

arrecadação das municipalidades, que passaram a obter maiores recursos para realizar 

alguns dos investimentos públicos necessários em infraestrutura. Nesse sentido, 

também a iniciativa privada passa a financiar e promover parte dessas infraestruturas 

e serviços: arruamentos, redes de abastecimento urbano, usinas e redes de 

eletricidade e iluminação pública, serviços telefônicos e telegráficos, etc. O período 

republicano marca um aumento da participação do capital privado nestes setores, 

“porém permanecendo a participação do Estado através de práticas patrimonialistas” 

(REIS FILHO, 2010, p. 12).  

As cidades da região, novas e preexistentes, irão ter os seus perfis urbanos alterados 

devido ao processo de modernização social e tecnológico em curso naquele momento. 

O aumento das populações urbanas provocou uma intensificação do número de 

edificações nas cidades, que, daquele momento em diante, passariam a contar com 

uma renovada arquitetura e com a regulamentação prevista em Códigos de Posturas 

municipais, os quais versavam sobre os vários âmbitos da vida pública, passando pelos 

temas relacionados às construções e aos arruamentos e alinhamentos urbanos. 

Também os serviços de saúde pública e educação são organizados, aliados à 

modernização do consumo e ao surgimento de novos equipamentos comerciais e de 

serviços em geral.  

Nessa medida, o café viria a provocar uma reviravolta no perfil do meio 
urbano. Repentinamente, novos serviços se faziam necessários, fosse para 
atender demandas técnicas da cafeicultura, fosse para abastecer um cada 
vez mais exigente e enriquecido segmento de cafeicultores. Esses serviços se 
expandiram, principalmente, em função da mão-de-obra imigrante, que 
trazia em seu bojo, às vezes sob o disfarce de lavradores, artesãos da mais 
variada gama. À primeira oportunidade de sair das fazendas, esses 
indivíduos tendiam a migrar para o núcleo urbano mais próximo e se 
instalarem como fornecedores de serviços e produtos. (BACELLAR, 1999, p. 
152) 
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Assim, o espaço intra-urbano dos municípios da Alta Mogiana recebe a inserção de 

novas equipamentos de governo, saúde e educação do período republicano, bem 

como novas casas de comércio e serviços, como fábricas de cerveja, massas, sorvetes, 

licores, carroças e charretes, marmorarias, padarias, casas de joias, restaurantes, cafés, 

relojoarias, confeitarias, marcenarias, funilarias, barbearias, construtoras, lojas de 

armarinhos e roupas, serralherias, sapatarias, alfaiatarias, tinturarias e  os fotógrafos.   

Destarte, a Primeira República, além de expandir o número de núcleos urbanos, 

organizou a implantação da infraestrutura e dos equipamentos urbanos básicos por 

meio de investimentos públicos e privados, sobretudo no tocante à implantação das 

linhas férreas, reestruturando o quadro territorial e urbano do Nordeste Paulista e 

produzindo um sistema de cidade que “o Império não havia conseguido organizar em 

quase 70 anos” (REIS FILHO, 2010, p. 12-13). 
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1.3 Núcleos Urbanos criados e transformados sob a 
lógica da ferrovia 
 

 
Dentro da conjuntura dos processos regionais explorados no início deste capítulo 

relacionados à reestruturação do quadro territorial e urbano da Alta Mogiana, 

analisaremos como seu deu a fundação de novos núcleos urbanos junto ao Ramal de 

Igarapava a partir de um contexto capitalista de apropriação do solo, instituído após a 

promulgação da Lei de Terras, de 1850 e da proclamação da Primeira República. Nesse 

ínterim, apontamos como se estruturaram os primeiros traçados urbanos de São 

Joaquim da Barra, Guará e Aramina, e damos destaque ao surgimento da cidade de 

Orlândia, cidade “planejada” pelo coronel Orlando Diniz Junqueira, cujo primeiro 

parcelamento fora concebido pelo engenheiro Luiz de Mello Marques. Abordamos 

também o consequente declínio de Nuporanga, município e comarca do qual Orlândia 

se desmembrara. A seguir, com o olhar voltado para Ituverava e Igarapava, mostramos 

alguns dos desdobramentos ocasionados nos tecidos urbanos desses dois núcleos,a 

partir da chegada da ferrovia. Por fim, buscamos discorrer sobre a implantação dos 

equipamentos urbanos levados ao interior do estado no período republicano e a sua 

inserção física nas cidades aqui trabalhadas.  
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1.3.1 O processo capitalista de fundação de núcleos urbanos: a cidade 
como mercadoria. Distritos e cidades configurados pela implantação da 
ferrovia –  o caso de São Joaquim da Barra, Guará e Aramina 
 
 

Com a Proclamação da República, o processo de fundação dos núcleos urbanos, que, 

anteriormente, se dava através da doação de terras para a formação de um patrimônio 

religioso, passa a ocorrer por meio de novas práticas. A grande alteração promovida 

pelo novo regime político refere-se à separação entre a Igreja e o Estado, pois, até 

1889, a responsabilidade pelo controle e produção do solo urbano, bem como por 

todos os tipos de registros civis – nascimentos, casamentos, óbitos, etc. –, era da 

Igreja. A anterior Lei de Terras (1850) do Império, que liberou a comercialização do 

solo rural, nada havia preconizado com relação às terras urbanas e à formação dos 

novos patrimônios religiosos, que permaneceram sendo organizados pela Igreja. 

Todavia, com a promulgação da referida lei, a apropriação das terras rurais, que, antes, 

se dava pela concessão do Estado, passa a ser realizada por transações de compra e 

venda, fazendo com que a terra adquira “valor nítido de troca” assim como “uma 

mercadoria” e necessite de uma maior precisão em seus processos demarcatórios, que 

passam a exigir “o preciso parcelamento, a exata estipulação por escrito de suas 

frações, em planta e, acima de tudo, no próprio local”, assim como “os seus exatos 

limites, o seu nítido e indiscutível contorno” e  “a sua precisa área” (MARX, 1991, p. 

104). A legislação de 1850 promove a instauração de um mercado de solo rural e sua 

consequente valorização, porém, a terra urbana ainda permanecera sendo parcelada e 

aforada pela Igreja aos chamados enfiteutas, que, diferentemente de compradores, 

não possuíam a sua propriedade plena, apenas o direito de uso mediante o pagamento 

do foro.  

Segundo Marx (1991, p. 105), o patrimônio religioso persiste no Brasil mesmo nos 

primeiros anos da República e, segundo Ghirardello (2010, p. 58), no interior do estado 

de São Paulo, “por tradição, fé ou confiança, continuaram as doações de patrimônio 

para a Igreja, as quais foram sensivelmente reduzidas na segunda década do século XX, 

quando são formados patrimônios laicos a partir de terras ofertadas às câmaras 
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municipais ou de posse familiar”. Sobre este momento de transição, Marx (1991) 

afirma que,  

O patrimônio religioso persiste como processo inicial de se conseguir terra 
para uma entidade coletiva que vai dividi-la e repassá-las para aspirantes 
menores, de acordo com a iniciativa dos seus grandes detentores. Muda, 
contudo, a forma do repasse, condenada, a médio prazo, a tradicional da 
doação ou do aforamento. De fato, está no fim o abalado casamento do 
Estado com a Igreja e, com a república, advirá o rompimento formal 
definitivo. Fundiariamente, com o primeiro Código Civil, virá, em 1917, a 
condenação do sistema de foros. Não importa, advirá o patrimônio leigo. 
Fazendeiros doam parte de suas terras para a constituição de um 
patrimônio voltado por tradição, quem sabe ainda por devoção, a algum 
santo, porém já mais livre de superados controles e obrigações legais, 
atingindo o modo enfitêutico de detenção do domínio direto das terras por 
parte da uma capela. Não importa – muito melhor a mudança –, pois, ao 
lado das vantagens da criação ou da tolerância dessas brechas fundiárias, 
surgem agora, justamente, a oportunidade do negócio: a venda de lotes a 
serem oferecidos. (MARX, 1991, p. 105) 
 
 
 

Segundo Ghirardello (2010, p. 86) “o processo de estabelecimento de patrimônio 

religioso era desejável à elite cafeeira, à Igreja e ao Estado” e, talvez por este motivo, 

tenha avançado por tantos anos, pois:  

 

 
- Para os cafeicultores, pela necessidade de povoamento, a fim de 
viabilizarem-se as lavouras do centro e centro-oeste paulista, nesse 
momento, já tocadas pela mão de obra livre, durante a frente pioneira, que 
consolida o capitalismo por meio da produção em escala (Martins, 1971). 
Esse é aspecto fundamental na formação urbana, nunca se criaram tantas 
cidades em São Paulo (nascidas de patrimônios religiosos), como no final do 
século XIX, o que, em parte, se explica pela legitimação e valorização da 
terra rural ao seu redor; pela prática de mando e liderança política; pela 
efetivação de um solo urbano, próximo às lavoura, que disporia de comércio 
e serviços básicos, e se constituiria em ponto de atração para a ferrovia; e 
também em virtude das possibilidades futuras de aplicação em seu solo dos 
capitais excedentes das lavouras. 
- Para a Igreja, esse processo representava ampliar seu espectro de ação e 
aumentar seu patrimônio imobiliário e eclesiástico. 
- Para o Estado, pelo fato de o encargo da formação urbana poder ser 
repassado à Igreja e mais tarde à iniciativa privada. A Igreja até o império 
era parte do próprio Estado, portanto agia dentro de sua defesa. Após a 
República, essa instituição é substituída pela iniciativa privada, formada 
pelas mesmas elites que gerenciavam o governo. Caberia ao Estado a 
urbanização territorial de maneira “macro”, responsabilizando-se pelas 
condições legislativas, de transportes e de oferta de mão de obra, que 
também serviriam para o povoamento. (GHIRARDELLO, 2010, p. 86) 
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Para Deffontaines (1944, p. 21), foram os patrimônios religiosos que deram “ao Brasil a 

maioria das suas cidades, pelo menos na parte central do país: Estado de Minas Gerais, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo”.  

Entretanto, apesar de tardar a vigorar, os chamados “patrimônios leigos” e os 

“loteamentos” estabeleceram-se, no século XX, como novos mecanismos para se 

fundar novas cidades e expandir o tecido urbano daquelas já existentes a partir da 

iniciativa laica e privada, e não mais religiosa.  Nesses processos, os proprietários 

rurais, livres de qualquer interferência da Igreja, loteiam e vedem por conta própria, 

encarregando-se também da abertura das ruas, dos primeiros traçados e da criação de 

um conselho de cidade organizado entre os primeiros compradores. Estes, por sua vez, 

ganham ou compram a preços baixos os lotes iniciais da povoação, incentivando a 

ocupação da localidade: “nesses casos, o fazendeiro se torna o povoador, isto é, 

criador de povoamento ou ainda plantador de cidades e não é mais a Igreja que 

assume o patronato das funções urbanas” (DEFFONTAINES, 1944, p. 22).    

Assim, a rede de cidades é ampliada no estado e, por sua vez, também na Alta 

Mogiana, que tem o seu processo de urbanização acelerado devido à ascensão da 

propriedade privada – livre comércio de terras – associada à ampliação da economia 

agroexportadora e ao avanço da rede ferroviária, como vimos anteriormente.  

As cidades fundadas a partir de patrimônios religiosos quase sempre receberam uma 

designação eclesiástica – nome de um santo – sucedida por um termo final que 

indicaria a sua localização – característica geográfica, cursos d’água, formações do 

relevo, etc. Com o regime republicano, as nomenclaturas também serão novas e 

algumas antigas alteradas, marcando a separação entre o Estado e a Igreja, bem como 

enaltecendo figuras leigas, como os fundadores da localidade, personagens políticos, 

datas históricas ou mesmo topônimos indígenas (DEFFONTAINES, 1944, p. 22-32). 

A hierarquia eclesiástica na qual os núcleos urbanos iam adquirindo diferentes status 

seguia a ordem que ia do arraial com sua capela, em um primeiro momento, depois 

paróquia ou freguesia, até alcançar a sua autonomia político administrativa e se tornar 

vila, com seu respectivo termo. Com a República, tais divisões territoriais e 

administrativas serão substituídas, respectivamente, pelo bairro ou povoado, distrito, 
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e, por último, cidade, sede de um município, o antigo termo da vila. Os municípios 

também poderiam se tornar comarcas o que, neste caso, significaria que o poder 

judiciário também se faria presente na localidade que, obrigatoriamente haveria de 

possuir uma edificação para o fórum e cadeia.  

Conforme observamos, a partir da Lei de Terras, de 1850, a medição e a divisão das 

glebas rurais passam a ser requeridas com maior precisão e  

 
 
[...] novas exigências são criadas para a obtenção da carta de agrimensor, 
que faria tais serviços para o Estado por meio de contrato. Há grande ênfase 
na regularidade dos procedimentos demarcatórios, aprimorada nas 
questões relativas ao desenho e à representação. (GHIRARDELLO, 2010, p. 
96) 
 

Assim, os métodos utilizados para a divisão das terras rurais serão incorporados às 

práticas relativas aos parcelamentos do solo urbano, seja no que diz respeito ao 

arruamento de novos povoados, seja no que concerne à ampliação dos núcleos 

antigos, “afinal, a área de um núcleo urbano nada mais era do que a fração de uma 

propriedade rural maior” (GHIRARDELLO, 2010, p. 96). Os procedimentos de divisão 

fundiária serão os mesmos, tanto no caso da constituição de um patrimônio religioso, 

como no de um leigo, ou mesmo a partir da abertura de loteamentos.  

Nesse contexto, buscavam-se as áreas em que se tivesse acesso por um 

caminho/estrada e normalmente próximo à um curso d’água – rio ou córrego. 

Escolhido o sítio, um profissional era indicado/contratado para a elaboração do 

traçado urbano e, segundo Ghirardello (2010, p. 95), “o arruador era normalmente um 

agrimensor prático ou formado que tinha como principal função profissional o corte da 

terra rural. Engenheiros ou arquitetos eram raríssimos nesses lugares”, porém, em 

alguns casos, foram estes os profissionais responsáveis pelo desenho do núcleo urbano 

nascente, ou mesmo pela expansão de uma cidade já existente, como no caso de 

Orlândia, que veremos a seguir1.  

                                                             
1 Orlândia teve o seu primeiro traçado desenhado pelo engenheiro Luiz de Mello Marques, por volta de 
1905.  
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Com relação ao desenho das vias, os limites “entre um lote e a rua, entre a terra 

concedida a alguém, ou a partir dessa época de propriedade de alguém, e a terra de 

domínio público” serão cada vez mais solicitados, de modo que os traçados passem a 

buscar os alinhamentos retilíneos e geometrizados, uma “forma mais racional, mais 

regular, de partilhar a terra em quinhões – que já não serão concedidos, mas 

vendidos” (MARX, 1991, p. 105). Ao mesmo tempo em que o desenho ortogonal, “sem 

curvas ou muitos ângulos, diminuía o trabalho do agrimensor, facilitava a atuação de 

outros profissionais que lidavam com a compra e venda da terra, como corretores, 

advogados, notários, etc.” (GHIRARDELLO, 2010, p. 97).  

A partir desses princípios, nasce o modelo chamado de “tabuleiro de xadrez”, cujo 

padrão foi empregado em inúmeras cidades paulistas de meados do século XIX até 

toda a primeira metade do século XX. Neste modelo, que se difere do desenho das 

cidades do período colonial,  

 
[...] o traçado nasce da quadra, mais especificamente da data, ou do 
somatório delas, e a retícula tende a ser exata. No momento em que a 
quadra, a partir da repetição do lote (ou data), define a malha, estabelece-
se um “módulo base” para todo o arruamento, num procedimento típico 
dessas cidades. (GHIRARDELLO, 2010, p. 98) 
 
 

Em muitos desses traçados, o mesmo “módulo base” fora utilizado na implantação dos 

patrimônios e as quadras de muitas cidades, sobretudo daquelas formadas pelas 

frentes pioneiras do oeste do estado, apresentam as mesmas medidas de 88 por 88 

metros, subdividas em 8 lotes de 22 por 44 metros. Segundo Ghirardello (1999, p. 143) 

“tais dimensões provinham das antigas medidas transpostas para o sistema métrico, 

ou seja, uma quadra perfazia 40 braças x 40 braças, e os lotes 10 x 20 braças”. O autor 

também afirma que a dimensão das quadras somadas às “costumeiras larguras das 

vias”, que seriam de 13,20 metros, totalizariam 101,20 por 101,20 metros, valor 

próximo, em metros, de um hectare, medida rural especialmente usada pelo 

agrimensor na divisão do solo rural.  

Vários autores observaram a “feição típica” de centenas de novos núcleos urbanos que 

se utilizaram do traçado em tabuleiro de xadrez. Para Deffontaine (1944, p. 23), “todas 

essas cidades-patrimônios, desde as mais antigas às mais recentes, se parecem e dão 
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ao Brasil uma vestimenta urbana desesperadamente monótona”. Todavia, o autor 

atribui ao traçado em xadrez a vantagem de que as ruas, ao se cruzarem em ângulos 

retos, ocasionariam lotes mais “fáceis de calcular”.   

Marx (1991, p. 106) cita Monbeig (1984, 343), que atribui a homogeneidade de tal 

padrão urbanístico à “uniformidade dos sítios” em que se implantaram tais cidades e 

ao fato de que a grelha seria o padrão mais rápido e simples de se parcelar o solo em 

lotes para serem vendidos, tendo em vista que tal procedimento transformaria 

alqueires de fazendas em metros quadrados urbanos muito mais valiosos.  Para 

Ghirardello (2010),  

 
 
Certamente, o tabuleiro de xadrez foi resposta bastante adequada e rápida 
à expansão urbana na província, e depois Estado, passo adiante na 
ordenação geométrica (ou falta de) das cidades mais antigas, e significou 
ainda o atendimento a questões de ordem sanitária, presentes nas 
discussões sobre a cidade naquele momento. Era também resposta 
contemporânea e da livre inciativa para a expansão capitalista que 
transformava tudo em mercadoria, incluindo aí os lotes urbanos e a própria 
cidade. Por último, deixava estampado claramente, por meio de um padrão 
de arruamento, o centralismo e controle das elites locais, durante o império, 
nas questões ligadas à vida urbana. E o sucesso do modelo, que unia 
simplicidade de locação, sanitarismo e mercado, permitiu que ele persistisse 
na República Velha e mais além. (GHIRARDELLO, 2010, p. 119) 

 

O profissional contratado para a elaboração do parcelamento urbano deveria sempre 

seguir as diretrizes estabelecidas no chamado Código de Posturas da Câmara Municipal 

da localidade à qual estaria inserida a gleba a ser implantado o novo traçado. Daí a 

tese de Ghirardello (2010, p. 21), que acredita que as diretrizes dos códigos de 

posturas “relativas ao traçado das vias, sua direitura, orientação cardeal, largura e 

formato de quadras” ocasionaram a “implantação sistemática da quadrícula” como 

modelo urbano em todo o estado de São Paulo durante o final do Império e o início da 

República.  

O Código de Posturas figurou como a principal lei relativa às questões urbanas dos 

municípios e a sua elaboração ficava a cargo das Câmaras locais, que, no entanto, 

deveriam submetê-los à aprovação da Assembleia Legislativa da província, posterior 

estado. Assim, para Ghirardello (2010, p. 21-22) os códigos “difundiram um padrão de 



111 
 

 
 

arruamento urbano salubre, de rápida e fácil implantação, possível de ser expandido e, 

caso necessário, também de conveniente simplicidade para as transações imobiliárias 

que envolviam o parcelamento urbano”.  

Muitos foram os códigos copiados das cidades mais importantes das diversas regiões 

do estado de São Paulo,  

 

Afinal, poucas eram as vilas que tinham pessoal gabaritado para elaborar 
questões complexas que exigiam conhecimentos de áreas disciplinares tão 
distintas: técnicas edilícias, normas sanitárias e do direito. A transcrição 
direta foi expediente comum entre as cidades menores, buscava-se quase 
sempre o documento naquelas que tiveram seus códigos elogiados e 
aprovados pela Assembleia Provincial, adequando-o ao porte da povoação, 
suprimindo eventualmente artigos desnecessários ou alterando palavras e 
frases menos significativas. (GHIRARDELLO, 2010, p. 59-60). 
 
 

Assim, como os novos núcleos urbanos deveriam seguir a legislação vigente nos 

respectivos municípios de origem de seus territórios, os modelos urbanos previstos 

nos códigos de posturas das cidades “mães” foram obrigatoriamente adotados nos 

novos parcelamentos.  

Na Alta Mogiana, as primeiras posturas urbanas foram estabelecidas em 1825 na Vila 

Franca do Imperador, que teve o seu primeiro código efetivamente aprovado em 1833 

(BENTIVOGLIO, 1996 apud PICCINATO JUNIOR, 2012, p. 111-112).  

Já a Freguesia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde (Batatais), transformada em Vila de 

Batatais ao ser desmembrada de Franca (1839), organizou e enviou suas posturas para 

aprovação da Assembleia Provincial em 1840, porém o primeiro Código de Posturas 

fora promulgado apenas em 1872. As posturas de Batatais previam: o alinhamento das 

casas e edifícios, que deveria ser feito em linha reta; a largura das ruas e dos 

quarteirões, dispostos em xadrez; a altura das edificações; a tipologia das construções 

do entorno do Largo da Matriz; o calçamento das testadas das casas, entre outras 

questões relativas à vida urbana (DUTRA, 1993, p. 23-31). Com a chegada da ferrovia, 

em 1886, a cidade elabora um projeto de revisão do Código de 1872, que, apesar de 

não ter sido aprovado, revelava “a consciência clara de que a inserção de Batatais à 
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rede ferroviária determinaria novos rumos para a economia e para a constituição física 

da cidade” (DUTRA, 1993, p. 67).  

Em 1894, Washington Luís2, que iniciou sua carreira política na cidade, elabora um 

novo Código de Posturas para Batatais3, marcando a entrada do então advogado na 

esfera pública e na política. O Código, dividido em três partes4, dedica especial atenção 

para o estabelecimento de padrões de alinhamento, espaçamento das ruas, 

agenciamento interno das edificações e também medidas higienistas e sanitaristas. 

 Justificando o projeto encaminhado para a apreciação da Câmara local, o autor 

apresentava os preceitos que havia adotado para a elaboração do novo Código: 

 
 
O meu trabalho, pois que neste genero nada é concedido á imaginação, foi 
na sua maior parte o da consolidação das leis extravagantes municipaes, 
modificado pelo confronto com os códigos modernos de outros municípios e 
pelas necessidades peculiares a esta localidade. O código de Posturas 
adoptado pela Lei provincial de 13 de abril de 1872 appareceu para 
satisfação de outras necessidades que não as actuaes; feito para regular 
este município no tempo em que dedicava-se exclusivamente á criação 
pecuária, não tinha mais razão de ser quando a sua principal fonte de 
riqueza é a cultura do café; além d´isso a orbita em que gyra, actualmente, a 
administração municipal é muitíssimo mais vasta; e o código de 72 pouco 
serviço podia prestar por isso que satisfazia quando o município era pouco 
mais de uma circunscripção para arrecadação de rendas. Não obstante, 
transplantei para este projecto, as suas disposições que julguei 
aproveitáveis.5 
 

As colocações de Washington Luís, além de mostrar que o autor havia consultado 

códigos “modernos de outros municípios”, evidenciam as suas constatações respeito 

                                                             
2 A partir de 1893, em Batatais, Washington Luís dedicou-se a atividades advocatícias, dividindo 
escritório com o sócio Joaquim Celidônio Gomes dos Reis Júnior, e à política, tendo sido eleito vereador 
em 1896 e intendente (prefeito) em 1897. Era conhecido como o Paulista de Macaé, pois, apesar de ser 
natural do estado do Rio de Janeiro, teve toda a sua vida política construída em São Paulo. Foi eleito 
deputado estadual (1904), prefeito da cidade de São Paulo (1914-1916), governador do Estado de São 
Paulo (1920-1924) e Presidente da República (1926-1930), quando foi deposto pelo golpe militar de 
Getúlio Vargas. 
3 Segundo Pereira (1998), “O corpo de advogados do período em Batatais era simplesmente privilegiado, 
formado por indivíduos que iriam se projetar até depois da República velha. Washington Luís e Altino 
Arantes eram os membros mais destacados” 
4 O Código de Posturas de Batatais de 1894 previa: “Posturas Urbanas”, “Posturas Ruraes”, que trataram 
da viação e segurança na lavoura, e “Posturas Especiaes”, que regulavam os impostos e o trabalho de 
servidores e empregados municipais. PEREIRA, W. L. Código de Posturas de Batataes: lei número 16. São 
Paulo: Typ-Litographia Ribeiro, 1894. 
5 ACMB. Oficio de Washington Luís acompanhando do manuscrito do projeto do Código de Posturas. 
4/7/1894. Caixa 4/5 apud PEREIRA, 1998.  
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das mudanças ocorridas em Batatais, diante das transformações econômicas e 

territoriais em curso, decorrentes da expansão do cultivo do café na região e da nova 

ordem política instalada pela República.  

 

Figura 63 - Manuscrito de ofício enviado por Washington a Câmara Municipal de Batatais, 
encaminhando o projeto de Código de Posturas redigido em 1894.  
Fonte: Arquivo da Câmara Municipal de Batatais. Caixa 4/5. 
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Entre as “Posturas Urbanas” previstas no Código de 1894, destacam-se: a proibição da 

proximidade entre cisternas e latrinas; a previsão de um serviço de limpeza pública e 

recolhimento de lixo dos domicílios; a proibição de dar esgoto às águas servidas para 

ruas e praças através da criação de uma rede geral de esgotos; a arborização de ruas e 

praças; a elevação das construções futuras sob porão alto; a normatização das alturas 

dos pés direitos e o dimensionamento e espaçamento entre portas e janelas; a 

adequação das construções às condições satisfatórias de iluminação e ventilação, bem 

como os seus acabamentos externos que, figurando como “parte integrante da 

paisagem urbana, organismo único e comunitário, e que não dizia respeito somente à 

própria edificação”, deveriam ser caiados anualmente ou pintados à óleo (DUTRA, 

1993, p. 95).  

Com relação ao traçado urbano, no código elaborado por Washington Luís,  

 
 
Tratando dos alinhamentos, previu-se o levantamento de um plano geral de 
viação, a partir do qual se realizaria a abertura de ruas e praças, mediante a 
contratação de um agrimensor para as demarcações necessárias. As ruas 
seriam, “tanto quanto possível”, retas e teriam a largura mínima de 12 
metros, obrigando os proprietários, naquelas já existentes, que não 
apresentassem a dimensão exigida, a recuarem ou aproximarem suas casas, 
na reconstrução ou reconstrução, até igualarem esta largura. (DUTRA, 1993, 
p. 95) 
 
 

Do território do município de Batatais, instalado em 1839, foram desmembrados os 

seguintes núcleos urbanos que, provavelmente, utilizaram as suas posturas: Cajuru, 

criado em 1835 e desmembrado em 1865; Ipuã, criado em 1859 e desmembrado em 

1909; Morro Agudo, criado em 1872 e desmembrado em 1885; Nuporanga, criado em 

1873 e desmembrado em 1885; Altinópolis, criado em 1875 e desmembrado em 1918; 

Brodowski, criado em 1903 e desmembrado em 1913; e Jardinópolis, criado em 1892 e 

desmembrado em 1898; 

 
 
As cidades desmembradas, por sua vez, formarão outros povoados em seu 
território, repetindo todo o processo. Frequentemente, essas mesmas vilas, 
quando, porventura, se tornavam cidades, valiam-se por algum tempo, ou 
mesmo por longo tempo, dos códigos de posturas da cidade-mãe, que 
eventualmente eram repassados para outras novas vilas formadas em seu 
território, e assim sucessivamente. (GHIRARDELLO, 2010, p. 60-61)  
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Tendo como pressuposto as colocações de Ghirardello (2010), no caso específico das 

seis cidades aqui analisadas, Ituverava (1847) e Igarapava (1851) foram desmembradas 

de Franca e, ao que tudo indica, adotaram as posturas desta cidade. Já São Joaquim da 

Barra (1902) e Orlândia (1909) desmembraram-se de Nuporanga. Por sua vez, Guará 

(1914) nasce como distrito de Ituverava e Aramina (1934), como distrito de Igarapava. 

Tal constatação nos faz crer que os preceitos adotados em Batatais, e, posteriormente 

em Nuporanga, pela lógica dos procedimentos adotados à época, possam ter sido 

incorporados aos traçados de São Joaquim da Barra e Orlândia.  

A elaboração dos códigos de posturas, a partir das câmaras municipais locais, vinham 

sendo exigidos desde a promulgação da Constituição de 1824 e, sobretudo, desde a 

aprovação do chamado Regimento das Câmaras Municipais, de 1828. Os códigos 

seriam então elaborados pelas câmaras e encaminhados às assembleias estaduais, que 

poderiam alterá-los ou mesmo revogá-los, “de onde se conclui que, durante o império, 

os municípios, além de tutelados, contavam com suas câmaras apenas como 

corporações meramente administrativas” (GHIRARDELLO, 2010, p. 56). Com a 

Constituição Republicana, de 1891, pouco se avançou com relação à autonomia dos 

municípios, pois apenas um artigo é dedicado à escala municipal, indicando que cada 

um dos estados deveria assegurar a referida autonomia, o que não aconteceu, tendo 

em vista que até a nomeação de prefeitos ainda grassava em alguns estados brasileiros 

como prática comum à época.  

Os códigos teriam sido os responsáveis por difundir até a mais remota área da 

província/estado de São Paulo as preocupações discutidas em todo o mundo no 

período e relativas aos princípios de higienismo e salubridade, característicos da 

cultura urbanística da transição do século XIX para o século XX e que previam as “ruas 

largas, retilíneas, ventiladas e ensolaradas” que “se tornarão o paradigma para as 

novas cidades do Novecentos” (GHIRARDELLO, 2010, p. 103). Em São Paulo, em 1884, 

a Inspetoria de Higiene é criada em virtude do expressivo aumento do número de 

imigrantes desembarcados na província e dos desdobramentos desse processo na 

urbanização. Já o Serviço Sanitário, ligado à Secretaria do Interior, é formado em 1891 

e, em 1894, o Código Sanitário Paulista é promulgado com o intuito de se combater as 

doenças epidêmicas - febre amarela, cólera, tifo, peste, tuberculose, varíola e 
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escarlatina - que assolavam o território e eram propiciadas pela falta de infraestrutura 

urbana, saneamento e higiene pública. Segundo Ghirardello (2010, p. 34), o Código 

Sanitário “ratificará e reforçará a ocupação urbana e levará, até os mais distantes 

rincões, procedimentos correlatos (até mais que no império), no tocante à saúde 

pública e ao trato do organismo urbano e edilício”. 

A referida normativa, previa, entre outros aspectos: que as ruas dos núcleos urbanos 

deveriam ter no mínimo 16 metros e as avenidas 25 metros de largura; que os passeios 

e as vias passariam a ser calçados e seguiriam um correto abaulamento e declividade; 

que as praças e as vias receberiam ajardinamento e arborização; que as cidades 

deveriam ser iluminadas e a melhor forma para tal seria através da energia elétrica; e 

que os serviços de limpeza urbana e remoção do lixo fossem, o quanto antes, 

instalados. Da mesma forma, o Código regulava as edificações, aprofundando 

parâmetros técnicos e construtivos e aumentando o rigor das exigências já previstas 

em artigos de códigos e leis anteriores à República.  

Como discorremos anteriormente, os procedimentos relativos aos desenhos urbanos 

se mantêm na formação dos patrimônios laicos e nos loteamentos, repetindo aqueles 

previstos quando da fundação dos patrimônios religiosos. O modelo da grelha 

ortogonal se dissemina a partir dos pressupostos elencados e ligados à racionalização 

do território e aos princípios de circulação: dos homens, das mercadorias, do ar e da 

água. Entretanto, algumas distinções são verificadas entre as cidades fundadas pelos 

procedimentos eclesiásticos e as nascidas em solo laico. Nos patrimônios religiosos, 

tinha destaque em meio à malha xadrez o edifício da Igreja e o seu adro, cujo 

posicionamento seguia os preceitos indicados nas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia (MARX, 1991, p. 40-41). Já nas cidades fundadas pela iniciativa 

laica e também a partir do entorno das estações ferroviárias, o edifício da própria 

estação é que seria o marco fundacional do traçado urbano e a linha férrea ditaria o 

alinhamento das futuras ruas e avenidas, ganhando sempre importância a via que 

promovesse a ligação entre a esplanada da estação e a praça da igreja. Tal via, na 

maioria dos casos, receberia o nome de “rua da estação” e se caracterizaria pela 

inserção de edificações comerciais e de serviços.  
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São Joaquim da Barra  

Segundo Piccinato Júnior (2012), o processo de fundação e formação de São Joaquim 

da Barra, inserido no momento de transição entre o século XIX e o século XX, vincula-

se à inauguração de uma estação ferroviária da Cia. Mogiana, bem como à doação de 

terras para a formação simultânea de um patrimônio religioso por parte de 

proprietários locais. Conforme o autor (2012, p. 302), “a apropriação da terra para a 

conformação urbana de São Joaquim da Barra foi sagrada, porém com intenção 

profana: a ordem e o progresso propalados pela ferrovia”. Segundo Marx (1991) e 

Ghirardello (2010) a formação de patrimônios religiosos persiste com processo inicial 

de fundação dos núcleos urbanos, mesmo após os primeiros anos da República, e 

“algumas características do patrimônio religioso são mantidas, por oportunismo ou 

mesmo fé” (GHIRARDELLO, 2010, p. 85).  

Conforme observamos, na primeira década do século XX, a Cia. Mogiana, por meio do 

Ramal de Igarapava, avançava sobre novas áreas produtoras de café no Nordeste 

Paulista, o que ocasionou, “por parte dos grandes proprietários rurais, uma 

mobilização em favor das ideias de progresso e modernidade e vantagens que a 

locomotiva proporcionaria às terras em que passasse” (PICCITANO JÚNIOR, 2012, p. 

303). Nesse contexto, também os proprietários rurais da região de São Joaquim 

passaram a se organizar, buscando a formação de um novo núcleo urbano nas 

proximidades de suas fazendas. Assim, seis fazendas localizadas na margem esquerda 

do Rio Sapucaí constituíram a base fundiária do município: Santo Antônio, São 

Joaquim, São Pedro e Cachoeira, ou da Barra (FALLEIROS, 2007, p. 13).  

Em 1895, Manoel Gouveia de Lima, Joao Baptista da Silveira, Francisco de Lima e José 

Estêves de Lima, informados sobre a abertura de uma picada para a instalação dos 

trilhos da Mogiana na região, uniram-se para comprar terras junto ao córrego da 

Barra, afluente do rio Sapucaí, nas proximidades do futuro traçado ferroviário. Neste 

mesmo ano, Joaquim Esteves de Lima arrematou as terras do “Capão do Meio”, 

provindas de “ausentes e órfãos”, “para ser ali instalado o Patrimônio de uma capela”. 

Em 30 de maio de 1898, foi lavrada a escritura de doação “de uma parte de terras da 

fazenda de São Joaquim [...] para o Patrimônio de uma capela no valor de 204$000 

(duzentos e quatro mil réis) ” (ALMEIDA PRADO, 1963, p. 95-96). 
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Antes mesmo da capela ser edificada, a primeira edificação construída no então novo 

patrimônio foi o armazém de comércio do português Manual Damásio, que, como 

“velho conhecedor” das terras de São Joaquim, implantou sua venda em um local 

próximo ao “picadão” da Cia. Mogiana, “criando magnifico ponto oferecido à expansão 

de seu comércio”. Sobre este episódio, Almeida Prado6 (1963) relata que: 

 
Foi, provavelmente, calculada a escolha do lugar em que ele se estabelecera 
definitivamente em 1896. A localização tinha sentido civilizador e não o de 
simples arranchação sertaneja, como tantas outras. Era o corpo avançado 
de uma nova era que se prenunciava. Em 1901, grave epidemia de varíola 
assolou o povoado. Por essa ocasião, fêz êle uma declaração nos jornais 
para anunciar a extinção do surto e, “ao mesmo tempo para comunicar ao 
povo que podia continuar a lhe vir honrar com sua freguesia sem perigo 
algum, onde encontrará preços baratíssimos e variado sortimento”. Não 
perdia tempo o homem. Como o apurado senso comercial da raça, Manuel 
Damásio enxergou o futuro de São Joaquim e para lá se deslocou com sua 
vendinha, fazendo fortuna. (ALMEIDA PRADO, 1963, p. 97) 
 
  

Em 1901, os primeiros moradores do povoado criam uma comissão para angariar 

recursos para a construção de uma capela. A primeira igreja é então inaugurada em 

1904 e, dois anos antes, em 1902, o distrito de paz de São Joaquim é criado no 

município de Nuporanga. Em 1906 o distrito recebe os foros de Vila e, em 1917, de 

município autônomo.  

 
Figura 64: Primeira Capela de São Joaquim da Barra, inaugurada em 1901. 

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 

                                                             
6 Filho de Francisco de Almeida Prado e Isabel de Almeida Prado, graduou-se em medicina no Rio de 
Janeiro e de lá seguiu para São Joaquim da Barra, onde fixou residência com a família e passou a clinicar. 
Mudou-se para a cidade de São Paulo, onde passou a lecionar na recém-criada Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. Seguiu carreira universitária, chegando à direção daquela faculdade. 
Contribuiu ainda com a criação de outros cursos quando constituída a Universidade de São Paulo, tendo 
sido diretor da Faculdade de Filosofia e reitor Universidade de São Paulo de 1946 a 1947. 
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A estação São Joaquim da Cia. Mogiana foi inaugurada em 1902 e ampliada e 

remodelada em 1909, marcando o fim da “vida arbitrária de sertão” do povoado 

nascente (ALMEIDA PRADO, 1963, p. 87).  

 

 
Figura 65: Primeira estação da Cia. Mogiana em São Joaquim da Barra, inaugurada em 

1902. Fotografia de 1910. Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da 

Barra. 

 

A primeira rua do núcleo urbano foi a rua do Comércio, a atual rua XV de Novembro, 

uma continuação da estrada que ligava São Joaquim a Nuporanga e que também 

interligava o leito ferroviário ao antigo Largo da Matriz, hoje praça 7 de Setembro. 

Paralela à rua do Comércio, implantou-se a rua da Estação, hoje rua Marechal 

Deodoro, que promoveu a conexão entre pontos extremos da cidade, o largo da 

estação e o matadouro, próximo ao córrego São Joaquim. Segundo Falleiros (2007), 

professor e memorialista local,  

No ano de 1911, os senhores Juvenal Ramos dos Santos e Ércilio Ramos dos 
Santos traçaram oficialmente os quarteirões do povoado.   Em 1914 quando 
era sub prefeito o Major Cardoso, 9 ruas da vila receberam nomes de 
Estados Brasileiros. Apenas as ruas do Comércio e da Estação conservaram 
os nomes primitivos. (FALLEIROS, 2007, p. 27).  
 
 

Em 1914, o citado “subprefeito” da cidade, Major Cardoso, elabora um projeto de 

numeração das sepulturas do cemitério e também das casas do perímetro urbano e, 

conforme pudemos aferir in loco, as primeiras quadras da cidade apresentam, em 

média, 100 por 100 metros, além de lotes de tamanhos e formatos variados.   
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Figuras 66 e 67: Vistas da rua do Comércio, atual XV de Novembro. São Joaquim da Barra, década de 
1910. Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra – SP. 
 
 

 

 
Figura 68: Vista da Praça 7 de setembro a partir da torre da Igreja Matriz de São Joaquim, década de 
1910.  Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra – SP. 
 
 
 
 

  
Figura 69 e 70: A esquerda, sarjeta com o escoamento das aguas pluviais realizado superficialmente. A 
direita, rua XV de Novembro onde se vê a “Pensão Romualdo” e a “Loja Mauad”, em São Joaquim da 
Barra.  Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra – SP. 
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Posteriormente, em 1918, há um ano de sua emancipação político administrativa 

(1917), a prefeitura local, com o intuito de promover o ordenamento do traçado 

urbano existente e elaborar um projeto de expansão urbana dentro do patrimônio 

original, contrata os serviços do engenheiro civil José Toffolli, da cidade de Ribeirão 

Preto. Segundo Piccinato Júnior (2012, p. 306), o plano do engenheiro Toffolli é 

considerado, pela municipalidade, “o primeiro mapa traçado com o intuito de 

regimentar e estruturar o espaço urbano de São Joaquim da Barra”. A Figura 71 

apresenta o referido mapa mostrando a área ocupada pelas construções na região 

central de São Joaquim e as futuras áreas de expansão do tecido urbano, com a 

previsão de quadras ortogonais em “tabuleiro de xadrez”. O contorno destacado em 

preto marca os limites da área do patrimônio nomeando os proprietários das áreas 

rurais contíguas, bem como os córregos da Olaria e São Joaquim.  

 

 
Figura 71:  Mapa do “Patrimônio de São Joaquim em 1918”, elaborado pelo Engenheiro José Toffolli.  
Fonte: FALLEIROS, 2007.  

 

No detalhe do mapa elaborado pelo engenheiro José Toffolli (Figura 72), é possível 

apreender o desenho da área central da cidade, cuja malha xadrez, formada por 

quadras de lados iguais, é cortada pelo eixo da ferrovia. Do mesmo modo, é possível 

visualizar a disposição das edificações no tecido urbano e uma possível “variação 
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tipológica dos lotes”7, que, segundo Piccinato Júnior (2012, p. 308), seria uma das 

propostas do engenheiro Toffolli, enquadrada dentro do contexto de sua contratação 

para a regularização do espaço urbano da cidade.  

 

 
Figura 72: Detalhe da área central do mapa do “Patrimônio de São Joaquim em 1918”, elaborado pelo 
Engenheiro José Toffolli. Fonte: FALLEIROS, 2007.  

 

A implantação da malha em tabuleiro de xadrez de São Joaquim da Barra se 

assemelhou aos muitos outros patrimônios fundados no período no estado de São 

Paulo. O sítio preexistente escolhido fora uma encosta suave com declividade pouco 

acentuada em direção a dois cursos d’água: o córrego São Joaquim e o da Olaria. A 

escolha do sítio, conforme observamos, deveria levar em conta a salubridade, 

possibilitada pela boa ventilação, consoante à própria encosta, e o fácil escoamento 

das aguas pluviais, conduzidas naturalmente aos cursos d’água. Apesar da proximidade 

com os córregos, a área delimitada figurava em cota elevada e distante dos solos 

encharcados e alagadiços, bem como longe dos brejos e áreas onde pudessem se 

                                                             
7 Tal variação refere-se ao desenho das divisas dos lotes/datas em forma de “X” que podemos observar 
no referido mapa (Figura 71) e em seu detalhe (Figura 72) 
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proliferar os insetos propagadores de doenças. Os cursos d’água, como vimos, também 

delimitaram os limites do patrimônio em formato de uma forquilha, presente em 

muitas das áreas escolhidas para a implantação dos núcleos urbanos à época 

(GHIRARDELLO, 2010, p. 90). A quadra para a implantação da praça principal e do 

edifício da Igreja figurou ao centro da área da dita forquilha e, a partir desta praça, 

uma das vias de seu entorno foi prolongada para além do córrego São Joaquim, onde 

delimitou-se o espaço do cemitério que, a partir da República, passou a localizar-se 

fora do recinto das povoações.  

 

 
Figuras 73 e 74: Vistas do cemitério de S. Joaquim da Barra em 1934 e 1964.  
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 

 

Acreditamos na hipótese de que a delimitação do patrimônio de São Joaquim se deu 

em uma área em que, a priori, se tinha o conhecimento de que a ferrovia por ali 

passaria. Entretanto, cremos também que, apesar de tal informação precedente, a 

fundação do núcleo urbano possa ter se dado em um momento um pouco anterior à 

chegada dos trilhos e, talvez por esse motivo, o seu preciso traçado seria ainda 

desconhecido, tendo em vista que o alinhamento das quadras não correspondeu 

exatamente ao da linha férrea, como era de praxe nessas povoações (Figura 76). O 

ramal ferroviário acompanhou o desenvolvimento das curvas de nível e, apesar de 

apresentar um longo trecho retilíneo contíguo ao tecido urbano, teve o seu traçado 

desenhado com grandes curvas necessárias às transposições das cotas mais baixas, 

junto aos cursos d’água. Tais curvaturas seriam justificados segundo as observações de 

Ghirardello (2010), que afirma que, 
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As áreas a serem desapropriadas para o leito e as dependências da estrada 
de ferro ficavam a critério das companhias, e elas se reservarão o direito de 
escolher as áreas que melhor conviessem para o assentamento dos trilhos e 
das instalações, evitando grande movimento de terras, ou obras de arte, 
que poderiam elevar o valor das obras. As glebas eram baratas, e 
compensava fazer longas voltas com o leito da estrada, para mantê-la com 
declividade máxima de aproximadamente 2%, do que executar cortes e 
aterros ou construir pontilhões. GHIRARDELLO, 2010, p. 156.  

 

Assim, sob o modelo do tabuleiro xadrez, desenvolveu-se o tecido urbano da cidade 

até meados dos anos de 1940, tendo em vista o levantamento cartográfico realizado 

pelo Instituto Geográfico e Geológico, apresentado a seguir (Figuras 75 e 76), 

decorrente do Decreto Nacional Nº 311 de 1938, que tratou da divisão territorial do 

país e exigiu de todos os municípios brasileiros “o mapa de seu território”, o qual, 

“ainda quando levantado de modo rudimentar”, deveria “satisfazer os requisitos 

mínimos fixados pelo Conselho Nacional de Geografia”.8 

 

 
Figura 75:  Mapa da área do município de São Joaquim da Barra – escala do original 
1:100.000. Organizado pelo Instituto Geográfico e Geológico em observância ao 
Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março de 1938. Fonte: Instituto Geológico – IG. 

                                                             
8 DECRETO-LEI Nº 311, DE 2 DE MARÇO DE 1938 (Poder Executivo). Dispõe sobre a divisão territorial do 
país, e dá outras providências. 
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Figura 76: Planta da cidade de São Joaquim [da Barra]. Escala 1:2.000 – Dimensão 79 x 60 cm. Elaborada 
pelo Instituto Geográfico e Geológico cujo carimbo e visto possuem a data de 18/08/1947. 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo  
 

 

 
Figura 77: Foto aérea parcial de São Joaquim da Barra por volta de 1940. Destaque para a malha urbana 

ortogonal e para o traçado curvilíneo do ramal ferroviário. Vê-se também a estação e a Igreja Matriz.  

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 
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Guará 

 

Dentro do contexto do início do século XX, mais precisamente na década de 1900, 

quando a Cia. Mogiana decide implantar mais uma de suas linhas férreas sobre o 

território do Nordeste Paulista, o Ramal de Igarapava, três proprietários rurais, Cristino 

Ribeiro de Paula, José Pedro Figueiredo e Lindolfo Ribeiro dos Santos, cujas terras se 

localizavam além do rio Sapucaí entre o recém-criado núcleo urbano de São Joaquim 

da Barra e o antigo Carmo da Franca (Ituverava), resolvem doar um terreno à 

Companhia (1902) para a construção de uma estação ferroviária. O terreno doado foi 

desmembrado da fazenda Alagoas, na região conhecida como Campo das Éguas. 

Segundo Oliveira (2006, p. 14), memorialista local, o nome “Guará” havia sido 

sugerido, para dar nome à nova estação, pelo engenheiro Achilles Widulich, da Cia. 

Mogiana, em conversa com o Tenente Francisco de Paula Leão, nas proximidades de 

uma lagoa contígua à estação em que era frequente a presença de aves pernaltas e de 

bico fino parecidas com Guarás. Assim, em 1903, a estação é inaugurada recebendo o 

referido nome.  

 
Figura 79: Estação Guará do Ramal de Igarapava da Cia. Mogiana em 
1910. Fonte: Oliveira (2006). 

 

Após o início das atividades da estação, outras edificações foram se erguendo em seu 

entorno. A primeira nova construção nas imediações da estação tratou-se de uma 

máquina de beneficiar café de propriedade de um português, Francisco Alves Leite, o 
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chamado capitão Chico (OLIVEIRA, 2006, p. 28). A máquina de beneficiar do capitão 

passou, então, a receber a produção de café da maioria dos fazendeiros das áreas 

próximas, haja vista que o cultivo do grão havia avançado sobremaneira pela região 

anteriormente desprovida de ferrovia.  

Em 1905, o povoado que fora se formando em solo laico ao redor da estação passou a 

ser administrado por fiscais remunerados da prefeitura do município no qual figurava 

o território de Guará, a cidade de Ituverava.  

Somente em 1909, após seis anos da inauguração da estação, os moradores do 

pequeno núcleo urbano se reuniram para efetivar a doação de meio alqueire de terras 

para a construção de uma capela em louvor a São Sebastião (OLIVEIRA, 2006, p. 30). A 

capela é inaugurada no local onde hoje se encontra a Igreja Matriz da cidade, a praça 9 

de Julho.  

 

 
Figura 80: Capela de são Sebastião em Guará. 
Fonte: Oliveira (2006). 
 

 

Em 1914, “por força da lei e graças à política dominante do Partido Republicado 

Paulista e, principalmente, pelos esforços do então deputado João de Faria” (OLIVEIRA, 

2006, p. 30), Guará torna-se distrito de Ituverava, assim permanecendo até 1925, 

quando adquire a sua emancipação territorial e administrativa, tornando-se cidade, 

sede de município.  
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Figura 81:  Mapa da área do município de Guará - SP – escala do original 1:100.000. 
Organizado pelo Instituto Geográfico e Geológico em observância ao Decreto Nacional 
Nº 311, de 02 de março de 1938. Fonte: Instituto Geológico – IG. 

 
 

Poucas são as informações referentes à formação do núcleo urbano de Guará, de 

modo que não nos foi possível inferir se houve ou não um desenho que guiasse a 

implantação do traçado urbano da cidade. Pela cartografia levantada (Figura 83), 

podemos notar que o desenho das ruas e das quadras acompanhou o alinhamento 

retilíneo do eixo ferroviário implantando-se dos dois lados do traçado (leste e oeste). 

As quadras não se deram com as mesmas dimensões como nos traçados em tabuleiro 

xadrez, conservando apenas a ortogonalidade característica. A escolha do sítio 

preexistente, já desprovida de qualquer ligação com a normativa eclesiástica, haja 

vista que o núcleo urbano nasce do edifício da estação, e não do da Igreja, não se 

pautou pela escolha de uma meia encosta, mas sim pela implantação do pátio 

ferroviário em área de relevo plano. Pelo levantamento do Instituto Geográfico e 

Geológico (Figura 83), é possível se observar que, em meados dos anos de 1930, a 

cidade possuía duas praças, uma de cada lado do ramal ferroviário: a leste, a praça 9 

de julho, onde se localizou a igreja, e a oeste, a praça 27 de Dezembro, onde 
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posteriormente se implantou o Grupo Escolar. Da mesma forma, possível inferir que as 

quadras contíguas ao entorno da estação, possivelmente as primeiras a serem 

ocupadas, tiveram as suas edificações construídas junto às testadas dos lotes, no 

alinhamento dos passeios. Por sua vez, o cemitério fora implantado destacado do 

conjunto primário, a sudoeste da área urbanizada. Pelo referido levantamento, 

também é possível notar a presença do “Campo de Esportes”, localizado na porção 

leste e a partir do prolongamento de uma das vias do entorno da praça da Igreja. As 

primeiras ruas da cidade, como de praxe à época, receberam os nomes dos 

personagens e datas da Primeira República: Marechal Deodoro, Duque de Caixas, 

Campos Sales, Prudente de Morais, XV de Novembro, etc. Pelo trabalho de Oliveira 

(2006) e a partir das análises que apresentaremos a seguir, acreditamos que as 

consequentes expansões do tecido urbano da cidade tenham se dado através da 

abertura de novos loteamentos, a partir da iniciativa de particulares, bem como pela 

implantação de conjuntos habitacionais, em décadas mais recentes.  

 

 
Figura 82: Núcleo Urbano de Guará entre 1938 / 1940. Podemos perceber o ramal ferroviário 
implantado sobre o relevo plano e dividindo a malha urbana, ortogonal e de mesma orientação, em 
duas porções e também a estrada de rodagem que vai de S. Joaquim da Barra para Ituverava, como uma 
rua, cruzando a cidade. Aspecto urbano muito semelhante àquele representado na planta da cidade 
organizada pelo Instituto Geográfico e Geológico em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de 
março de 1938. Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC. 
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Figura 83: Planta da cidade de Guará. Escala 1:10.000. Elaborada pelo Instituto Geográfico e Geológico 
em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março de 1938. Fonte: Instituto Geológico – IG. 
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Figura 84: “Mapa da Cidade de Guará”. Escala 1:300 – Dimensão 64 x 50 cm. Data 25/11/1939 – consta 
o nome do prefeito Júlio Clemente Pereira e o Carimbo do Instituto Geográfico e Geológico com visto e 
data de 12/06/1951. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Aramina 

Com o avanço do Ramal de Igarapava, em 1904, os engenheiros da Cia. Mogiana, que 

abriam o caminho para o assentamento dos trilhos entre Ituverava e Igarapava, 

haviam escolhido e demarcado um local para a construção de uma estação de apoio. A 

área demarcada tratava-se de uma região de várzea, próxima ao córrego Paraíso, no 

então município de Igarapava. Porém, tomando conhecimento sobre a chegada dos 

trilhos e a futura implantação da estação, o imigrante italiano Antônio Scandiuzzi, 

proprietário de uma fazenda próxima ao local, procurou os engenheiros da Companhia 

oferecendo-lhes todo o terreno que necessitassem em terras de sua fazenda e em área 

mais elevada e salubre, livre de qualquer possibilidade de inundação. Desta forma, 

“estação e a estrada de ferro foram desviadas para sua propriedade garantindo assim 

o escoamento da sua produção, além de prestígio social, pois as produções das 

fazendas vizinhas passariam por ali” (MASSON; JABUR, 2012, p. 17). O nome da 

estação proveio de uma planta muito comum à região, uma espécie de carrapicho, 

cujas fibras vegetais eram utilizadas para a fabricação de um tecido rustico e de 

barbante para sacaria.  

A estação fora inaugurada em 1905 e, com a instalação das casas dos ferroviários em 

seu entorno, outras casas passaram a ser construídas no povoado nascente. Além 

disso, máquinas de beneficiamento de café e arroz também se ergueram próximas ao 

pátio ferroviário. As primeiras casas comerciais, de propriedade de imigrantes foram 

estabelecidas a partir de 1915 (MASSON; JABUR, 2012, p. 19).  

 
Figura 86: Estação Aramina do Ramal de Igarapava da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, após a 
reformulação do edifício realizada na década de 1930. Fonte: Prefeitura Municipal de Aramina.  
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Em 1934, o povoado é elevado à categoria de distrito de Igarapava e, na década de 

1960, descontentes com as precárias condições urbanas locais, Paulo David, Neder 

Cagliari e Thomaz Antônio Scandiuzzi, então estudantes universitários, iniciaram um 

movimento reivindicando a emancipação da localidade. Após a aprovação do 

desmembramento do distrito pelo município de Igarapava, um plebiscito foi realizado 

pela Justiça Eleitoral, em 1963, com o intuito de consultar a população sobre tal 

processo. Em 1964, a emancipação se fez valer, tornando Aramina uma cidade com a 

sua respectiva área municipal (MASSON; JABUR, 2012, p. 31). 

As primeiras vias do tecido urbano de Aramina foram implantadas segundo o 

alinhamento retilíneo da linha ferroviária. As quadras adotaram o formato retangular e 

a porção frontal à estação deixada livre para a implantação de um largo/praça. O vazio 

à esquerda do tecido urbano foi o local escolhido para a implantação da primeira 

capela, em louvor à Santo Antônio e construída por Antônio Scandiuzzi, o fundador da 

cidade. Sobre o ano de inauguração da capela, segundo Masson e Jabur (2012, p. 52), 

“não há nenhum registro histórico que oriente essa data”, todavia os autores estimam 

que a atividade religiosa na localidade tenha se iniciado na década de 1910. Os autores 

também afirmam que, até a criação do município (1964), o núcleo urbano ainda não 

tinha as suas ruas pavimentadas e o sistema de abastecimento urbano de água era 

precário em virtude da distância entre a área urbanizada e o local de captação 

(MASSON; JABUR, 2012, p. 28). 

 
Figura 87: Planta de Aramina, então distrito de Igarapava - escala do original 1:10.000. 
Planta organizada pelo Instituto Geográfico e Geológico em observância ao Decreto 
Nacional Nº 311, de 02 de março de 1938. Fonte: Instituto Geológico – IG. 
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Figuras 88 e 89: Acima: “Planta do distrito de Aramina – Município de Igarapava – Estado de São Paulo. ” 

Consta a descrição “Mapa organizado em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 2-3-1938”. Escala 

1:2000 – Dimensão 50 x 37 cm. Abaixo: Detalhe da Planta. Fonte: Arquivo Público do Estado de São 

Paulo.  
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Figura 90: Distrito de Aramina entre 1938 / 1940. Nota-se a pequena malha urbana ortogonal alinhada à 
linha ferroviária. Aspecto urbano muito semelhante àquele representado na planta da cidade 
organizada pelo Instituto Geográfico e Geológico em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de 
março de 1938. Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC. 
 

 

A cidade nunca rompeu os limites a leste do antigo eixo da ferrovia e, segundo Masson 

e Jabur (2012, p. 43-47), até meados da década de 1970, pouco expandiu o seu tecido 

urbano, pois, além de outros motivos, “a duplicação da rodovia Anhanguera e o 

confronto com as propriedades da Fundação Sinhá Junqueira9 provocaram a 

estagnação da urbanização”. A expansão urbana só se deu a partir dos anos de 1970 e 

1980, quando a Vila Elza da Silva Scandiuzzi, bairro da cidade, se implantou além do 

eixo rodoviário. A partir deste primeiro empreendimento, novos loteamentos e 

conjuntos habitacionais se implantarão na região denominada pelos autores de “parte 

de baixo da cidade”, a porção oeste da malha urbana, como veremos no capitulo à 

frente.  

 

 

                                                             
9 Theolina Zemila de Andrade Junqueira, conhecida como “Sinhá Junqueira”, nasceu em Franca - SP, filha 
de Martiniano Francisco da Costa e Maria Rita da Costa. Casou-se em 1891 com seu primo, Francisco 
Maximiano Junqueira (Coronel Quito Junqueira). Com o falecimento de seu esposo, converteu parte de 
seus haveres em uma fundação social denominada “Sinhá Junqueira”, com a finalidade de dar 
assistência a seus empregados, bem como auxiliar organizações filantrópicas e culturais de diversas 
localidades. Faleceu em Ribeirão Preto, em 1954.  
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1.3.2 A cidade planejada do coronel Orlando e o declínio de Nuporanga  

 

Na transição do século XIX para o século XX, da totalidade do território da Alta 

Mogiana, o município de Nuporanga10, que havia se desmembrado de Batatais em 

1865, figurava como o de maior extensão territorial e tinha como freguesias, e depois 

distritos, os núcleos urbanos de Santana dos Olhos D´água (Ipuã), São José do Morro 

Agudo (Morro Agudo), São Joaquim (São Joaquim da Barra), Salles Oliveira (Sales 

Oliveira), Corredeira  (Guaíra), e mais tarde, a Vila Orlando (Orlândia).  

Como apontamos anteriormente, em 1886, a estrada de ferro da Cia. Mogiana, 

partindo de Campinas e passando por Mogi-Mirim, havia chegado a Ribeirão Preto. 

Segundo Bastos (1999), nesse mesmo ano, o capitão Chico, Francisco Marcolino Diniz 

Junqueira11, proprietário de uma das maiores fazendas do Nordeste Paulista, a 

Invernada, é chamado à capital pelo Conde de Parnaíba, então presidente da província 

e um dos organizadores da Cia. Mogiana. A autora (199, p. 71) afirma que, “lá 

chegando, procurou logo o governador da província, que o acalmou dizendo querer 

apenas sua opinião a respeito do rumo a tomar a Estrada de Ferro Mogiana, recém 

chegada a Ribeirão Preto”. Sem demonstrar nenhuma dúvida, o capitão  Chico 

respondeu que o rumo a ser tomado deveria ser o da sua Fazenda Invernada, seguindo 

em direção à Ituverava e Igarapava, junto à beira do rio Grande, até Uberaba12, em 

Minas Gerais:  

                                                             
10 Até 1896, Nuporanga – que significa campo belo, formoso – denominava-se Espirito Santo de 
Batataes. Segundo Almeida Prado (1963, p. 52), “o atual nome veio de Itu. Quando a Intendência de 
“Espírito Santo de Batatais” passou à Comarca haveria de desaparecer a designação que a vinculara 
àquela cidade. Foi então que se alvitrou a lembrança de um nome indígena, mais ou menos equivalente 
a “campo formoso”. A nova denominação, indicada por escrito a meu Pai pelo Padre Galânti, professor 
de História no Colégio de São Luís de Itu, a quem foi pedida a versão indígena correspondente à 
desejada substituição, foi “Nhuporanga”, topônimo depois transformado em Nuporanga, realmente 
mais eufônico e mais consentâneo com a índole do idioma.”  
11 Francisco Marcolino Diniz Junqueira (Capitão Chico), pai do coronel Francisco Orlando, foi um dos seis 
filhos de Francisco Antônio Junqueira, entrante mineiro que, juntamente com o concunhado João José 
de Carvalho, se apossou de 70 mil alqueires de terra no Nordeste Paulista, área que compreende hoje os 
atuais municípios de Orlândia, Guaíra, Barretos, Colina, Olímpia, Terra Roxa, Jaborandi, Monte Azul 
Paulista, Morro Agudo, e parte de Viradouro. (BASTOS, 1999, p. 45).   
12 De certa forma, ao apontar a cidade de Uberaba, onde a cultura do café não imperava, mas sim a 
criação de gado, o Capitão Chico estava garantindo, além dos seus interesses próprios, haja vista a sua 
resposta direta que apontara a sua própria fazenda, como também os de seu irmão, João Francisco Diniz 
Junqueira, proprietário da Fazenda Melancias, localizada em Uberaba e formada por cerca de 16 mil 
alqueires de terra.  
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Argumentava ele que em Batatais e Franca havia muitos campos e cerrados, 
mais próprios para a criação de gado, que não necessitava de transporte, 
locomovendo-se com suas próprias pernas. As matas virgens e as terras 
férteis, próprias para a agricultura, eram justamente aquelas indicadas por 
ele, o que acrescentava com convicção: “Fará fortuna a estrada de ferro que 
tomar essa direção”. (BASTOS, 1999, p. 71). 
 
 

Como vimos, ao contrário do que havia argumentado o capitão Chico, a Cia Mogiana 

decidiu por implantar seus trilhos em direção aos núcleos urbanos mais antigos, 

Batatais e Franca, ocasionando forte expansão da produção daquela região, a oeste do 

então extenso município de Nuporanga.  

Dessa maneira, observando o crescimento provocado pela ferrovia, dois vereadores e 

proprietários rurais de Nuporanga, Luiz de Mello Marques e Francisco Maciel 

Quintanilha Ribeiro, solicitaram à Câmara, em 1889, a autorização e o privilégio, por 20 

anos, para construir uma estrada de ferro que ligasse a cidade aos trilhos da Mogiana. 

A iniciativa foi aprovada, porém acabou por esbarrar em questões relativas à 

delimitação da zona de privilégio da Companhia (IRMÃO, 1983, p. 132). Tal fato ficaria 

marcado como uma primeira tentativa de Nuporanga conseguir alcançar os tão 

desejados trilhos.  

Anos mais tarde, como já elencamos, a ferrovia iria construir o Ramal de Igarapava, 

pois,  

 
Em 1895 a Mogiana “fizera o reconhecimento topográfico dos municípios de 
Espírito Santo de Batataes, Carmo de Franca e Santa Rita do Paraíso”, 
conforme se lê no oficio do engenheiro chefe Cândido G. Gomide, dirigido 
ao presidente da Companhia, dr. Francisco de Salles Oliveira Júnior, anexo 
ao relatório da diretoria da citada companhia para a assembleia geral de 17 
de maio de 1896. Esse ramal, pela descrição do traçado exposto pelo 
engenheiro Gomide, serviria tais municípios situados “entre a margem 
direita do Rio Pardo e a esquerda do Rio grande, cujas lavouras, 
principalmente de café, iniciadas no tempo da construção do 
prolongamento da linha de Ribeirão Preto ao Jaguara, acham-se sob o 
impulso dessa via férrea, em pleno florescimento e reclamando já a 
construção de um novo ramal que as ponha em comunicação fácil com uma 
estação do tronco”. Procurou-se dar ao traçado o mesmo percurso possível, 
sem prejuízo das boas condições técnicas, iniciando-se ele da estação de 
Sarandi, na margem direita do Rio Pardo, quilometro 335 da Mogiana e 
quase em linha reta de Ribeirão Preto a Sta. Rita do Paraíso (Igarapava).  
(IRMÃO, 1983, p. 132) 
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À época, como afirma o próprio relatório citado acima, as propriedades enquadradas 

no município de Nuporanga já haviam iniciado suas lavouras de café e eram compostas 

por cerca de “trinta fazendas de grande porte, com vinte mil alqueires de terras 

próprias à lavoura”. Entre os pioneiros a introduzirem o gênero em suas terras, 

destacamos: Francisco de Almeida Prado, Francisco Schmidt Netto, Issac Pereira Lima, 

José Frauzino Junqueira Netto, Joaquim Lacerda, Henrique Luís de Azevedo Marques, 

Francisco Orlando Diniz Junqueira, entre outros (IRMÃO, 1983, p. 132). Assim, o novo 

ramal implantado na região viria beneficiar a produção da área e os núcleos urbanos já 

existentes, excetuando-se Nuporanga, tendo em vista que o traçado previsto não 

atravessaria a então sede do município. 

Ainda nos referindo ao excerto citado acima, referente ao traçado do Ramal de 

Igarapava e apresentado pelo engenheiro Gomide à Mogiana, podemos notar que “as 

boas condições técnicas”, possivelmente relativas às condições geográficas, seriam 

fatores que, somados às disputas entre as companhias ferroviárias por zonas 

produtivas, foram decisivas para a delimitação do percurso dos trilhos, bem como para 

a localização das estações. Entretanto, atrelada estas condições, “havia também as 

influências econômicas e políticas exercidas por alguns proprietários com o intuito de 

atrair a ferrovia o mais perto possível de suas propriedades” (PEREIRA, 2005, p. 53). 

Nesse sentido, assim como Pereira (2005), acreditamos que, no território do município 

de Nuporanga, “a atuação no sentido de trazer a ferrovia para junto de sua fazenda foi 

desempenhada por Francisco Orlando Diniz Junqueira”13, filho do capitão Chico, citado 

                                                             
13 “Descendente da tradicional família Junqueira, que se instalou na zona do rio Pardo em princípios do 
século XIX, o coronel Orlando nasceu em 3 de dezembro de 1858 na fazenda Invernada. Sua atividade 
política teve início logo após a Proclamação da República, quando, juntamente com Aureliano Antônio 
da Silva e Dr. Hermano Santana, organizou uma embaixada que se dirigiu à Junta Governativa de São 
Paulo para solicitar a efetiva instalação do município de Espírito Santo de Batatais (Nuporanga), que 
desde 1885 vinha sofrendo constantes barreiras por parte da municipalidade de Batatais, de onde seria 
desmembrado o território. Em 1890, foi eleito vereador na Câmara Municipal de Nuporanga e, no início 
dessa década, assumiu a chefia do Partido Republicano Histórico desse município. Desde essa época até 
pouco antes de sua morte, em 1940, manteve-se à frente dos destinos político da terra que emancipara, 
tendo sido eleito diversas vezes para vereador e presidente da Câmara. Detentor de grandes extensões 
de terras, que abrangiam fazendas na Alta Mogiana e na Alta Paulista, se dedicava à criação de gado 
vacum e cavalar e a cultura de café, cuja maior plantação alcançou 1.129.123 cafeeiros no ano de 1920. 
Ademais, desempenhou diversas funções comerciais, atuou como capitalista no município e foi 
comissário em Santos, além de ter sido coronel da Guarda Nacional e comandante da 13° Brigada de 
Infantaria da Comarca de Nuporanga. ” (PEREIRA, 2005, p. 55). 
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anteriormente, e “um dos principais incentivadores do ramal de Ribeirão Preto para 

Igarapava, com destino a Uberaba – que ofereceu suas terras deixando que ali 

passassem os trilhos” (PEREIRA, 2005, p. 54-55).  

 

 
Figura 92 e 93: À esquerda, o Coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira e sua esposa, Dona Genoveva 
Angélica Teixeira. À direita, o Coronel em 1914. Fonte: Junqueira (1999, p. 16-17)  
 

 

Todavia, não podemos afirmar com toda a certeza que fora esta a única razão pela 

qual o traçado da ferrovia não alcançara Nuporanga. A partir de Jardinópolis, os trilhos 

curvaram-se a oeste, no sentido de Nuporanga, quando então a Mogiana adquire14 um 

terreno necessário à construção da estação Sales Oliveira15.  

O fato da Companhia ter comprado a área para a estação demonstra, por si só, uma 

influência de natureza técnica à curva criada no desenho da linha que, no entanto, ao 

invés de tomar o sentido de Nuporanga, curvou-se novamente a leste, não só em 

                                                             
14 “No dia 20 de Março de 1900, em Jardinópolis (Ilha Grande), comarca de Batatais, José Pereira Lima, 
lavrador, residente no município e comarca de Nuporanga e sua mulher, d. Ana Vilela de Paula Lima, 
venderam à empresa uma parte de terra herdada de Isaac Pereira Lima, situada na Fazenda “Pindaíbas”, 
entre as estacas 2416 e 2551 do ramal de Santa Rita do Paraíso (Igarapava). ” (CAMPANHOLE, 1991, 
apud PICCINATO JÚNIOR, 2012, p. 319) 
15 Conforme Almeida Prado (1963, p. 72), “de 1899 a 1º de dezembro de 1901, época em que se 
inauguraram as Estações de Coronel Orlando e de Juçara, no prolongamento do ramal, Sales Oliveira 
funcionou como fim de linha, e natural escoadouro para Ribeirão Preto e São Paulo”.  
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direção às terras da fazenda Boa Vista, do Coronel Orlando, mas também no sentido 

de áreas de relevo de menor altitude e menos acidentado16 (Figuras 94 e 95).  

 

 
Figura 94: Detalhe da Folha Topográfica de Ribeirão Preto. Estado de São Paulo – Brasil. Escala original 
1:250.000. Edição de 1954. Instituto Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo.  
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16 Nuporanga e Orlândia, apesar de possuírem uma posição geográfica latitudinal muito aproximada 
geograficamente, 20º43'51" Sul e 20º43'13" Sul, apresentam altitudes bastante distintas, 811 metros e 
695 metros, respectivamente. Cabe destacar que o posterior traçado da rodovia Anhanguera veio a 
seguir, em linhas gerais, o desenho do Ramal Ferroviário de Igarapava; entretanto, no eixo rodoviário, a 
cidade de Sales de Oliveira não é atravessada.    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
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Figura 95: Detalhe do Mapa Hipsométrico do Estado de São Paulo – 1982. Escala original 1:1.000.000. 
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo – IGC.  

 

Em 1901, a estação “Coronel Orlando” havia sido inaugurada e, como vimos, em 1902, 

já estaria em São Joaquim da Barra. Todavia, ainda em 1900, a Câmara Municipal de 

Nuporanga havia oferecido à Cia. Mogiana o auxílio de cento e vinte contos de réis 

para que ela construísse, nas imediações da cidade, uma estação ferroviária, desviando 

o traçado da linha que já havia alcançado o distrito de Sales de Oliveira. Para tanto, os 

vereadores aprovaram uma lei autorizando o presidente da Câmara e o intendente a 

contraírem um empréstimo de cento e vinte contos de réis, com juros de 10% anuais, 

para concretizar a proposta feita. Criou-se também um “imposto adicional” de 30% 

sobre todos os impostos municipais, além de um “imposto de capitação” de mil réis 

para cada habitante maior de vinte e um anos, no gozo dos diretos civis e políticos, 

destinados exclusivamente a serem aplicado nas obras da estrada de ferro Mogiana.  
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Figura 96: Estação Coronel Orlando do Ramal de Igarapava da Cia. Mogiana, em 1908. 
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 

 

 
 

As medidas adotadas foram encaminhadas à diretoria da Cia. Mogiana que, mesmo 

diante dos incentivos municipais, não aceitou a proposta. Para Irmão, (1983, p. 135) 

“devem ter pesado os dados técnicos de seus engenheiros” e “o pesadelo da cidade, à 

margem desse benefício, não deixava o nuporanguense dormir tranquilo”. Segundo 

Pereira (2005),  

O fato do núcleo urbano de Nuporanga, então sede de comarca e município, 
ter ficado distante da linha ferroviária – meio de transporte responsável 
pela implantação de um novo ritmo em diversos aspectos da vida cotidiana 
(serviços de telégrafos, serviços postais diários, contato mais rápido com 
outras cidades, principalmente, Ribeirão Preto e São Paulo) – passou a 
dificultar a comunicação com os demais distritos que estavam sob sua 
jurisdição. Isso contribuiu para que fosse criando raízes a ideia de transferir 
a sede para um outro local que fosse servido pela via férrea [...]. (PEREIRA, 
2005, p. 58) 
 
 

Nesse sentido, novas tentativas visando a conectar a cidade aos trilhos surgiram a 

partir de 1902, quando então cogitou-se a organização de uma companhia local para a 

construção de uma linha de bondes, com tração a vapor, que conectasse Nuporanga a 

Sales Oliveira. Tal hipótese fracassara e, em 1906, a Câmara Municipal reunida aprova 

e converte em lei um projeto17, autorizando o prefeito a contrair empréstimo de até 

100 contos de réis a ser destinado “à Mogiana ou qualquer outra empresa para o fim 

                                                             
17 Ata da Câmara Municipal de Nuporanga reunida em sessão ordinária no dia 03/12/1906 apud IRMÃO, 
1983, p. 219-220.  
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de construir e fazer trafegar uma estada de ferro ligando” estes dois núcleos urbanos. 

Mais uma vez, os vereadores oficiam tais decisões à Cia. Mogiana, consultando-a sobre 

o seu interesse em construir o referido ramal. Em 1907, a Companhia responde 

dizendo que havia procedido estudos para a referida obra e concluído “não ser 

oportuna a construção”18. 

Nesse mesmo ano, os engenheiros Nilo Deodati e Joaquim Severo Lima, diante da lei 

aprovada pela Câmara Municipal, apresentam uma proposta à municipalidade “para a 

construção, uso e gozo de uma estrada de ferro à tração elétrica da Sales de Oliveira a 

Nuporanga, mediante o privilégio de vinte anos e auxilio de cem contos de réis”. Os 

vereadores aprovam a proposta e “os dias passam a ser de esperança na cidade que 

atravessava uma fase dura na sua vida: a mudança da sede da comarca” (IRMÃO, 1983, 

p. 220). A ideia da transferência da sede da Comarca havia ganhado força entre os 

políticos locais e passa a ser manifestada pela imprensa local como “medida de 

urgência, necessária e indispensável para a vitalidade do município” (PEREIRA, 2005, p. 

59).  

Além da construção da dita “eletrovia”, o contrato com os engenheiros 

concessionários previa a construção de uma usina geradora de energia elétrica na 

Cachoeira dos Dourados, que servisse não só à estrada de ferro, mas também aos 

serviços de iluminação, pública e particular, em todo o município. As obras chegaram a 

ser iniciadas, porém foram interrompidas em 1908, em razão de problemas de ordem 

financeira e relativos ao contrato estabelecido entre os empreiteiros e a 

municipalidade, que acabou por ser rescindido, em 1910 (IRMÃO, 1983, p. 166). 

As especulações sobre a transferência da comarca para outra localidade do município, 

que já havia sido incorporada aos planos de alguns dos representantes políticos locais, 

passou a se tornar efetivamente uma possibilidade diante de um projeto de lei que 

tramitava no Congresso Estadual, em 1904, e propunha uma reforma no poder 

judiciário, que, por sua vez, extinguiria algumas comarcas e transferiria outras para 

núcleos urbanos que apresentassem alguns requisitos mínimos previstos neste 

processo. Dentre os quesitos necessários à manutenção das comarcas, enquadravam-

                                                             
18 Ata da Câmara Municipal de Nuporanga reunida em sessão ordinária no dia 04/02/1907 apud IRMÃO, 
1983, p. 220.  
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se alguns princípios de salubridade e higiene, como, por exemplo, já ter implantado a 

rede de esgotos e, como fator preponderante, estar conectado à rede ferroviária. 

Assim, diante de tal questão, a Câmara de Nuporanga passou a tratar do tema da 

possível transferência e os seus vereadores a manifestar as suas diferentes e 

divergentes opiniões sobre o caso. Questionava-se se a sede deveria mesmo ser 

transferida e, em caso afirmativo, para qual localidade. Três possibilidades estavam 

sendo colocadas à mudança: os dois então distritos, Sales Oliveira e São Joaquim da 

Barra, e a recém-criada Vila Orlando, que apesar de ainda incipiente, havia sido 

inserida como alternativa pelo então presidente da câmara, o coronel Francisco 

Orlando Diniz Junqueira.  

Em 1905, o coronel Orlando, a partir da inauguração da estação com seu nome e em 

sua fazenda (1901), havia iniciado um novo grande empreendimento naquele local, 

contratando o engenheiro Luiz de Mello Marques19, também vereador de Nuporanga, 

para que traçasse um plano urbano no entorno da referida estação.   

 

                                                             
19 Luiz de Mello Marques, segundo Irmão (1983, p. 194), era “filho legítimo do Com. Joaquim Cândido de 
Azevedo Marques e d. Rita de Mello Marques, nascera em São Paulo, em 6 de dezembro de 1869. Em 
1886 ingressou no Escola Naval, com a praça de aspirante a guarda-marinha. Fez todo o primeiro ano, 
prosseguindo nos estudos de francês, inglês, fazendo observações meteorológicas, levantando plantas 
topográficas, e manobras no cruzador Barroso. Estudou física, instrumentos de sondagem, geometria 
descritiva, infantaria, esgrima, natação, prestação de socorros aos náufragos, astronomia, derrotas, 
química, construções navais e máquinas a vapor [...] Em outubro de 1888, foi promovido a guarda-
marinha, embarcando na corveta Niterói e, depois Amazonas. Serviu também no Arquidaban, no 1º de 
Março e no Paraíba. Nesses navios fez vários cruzeiros. Em 1º de novembro de 1890 foi promovido a 
segundo tenente da Armada e, em 1892, pediu reforme, mudando-se para Batatais. Nesta cidade, abriu 
escritório de agrimensura com Manoel Gustavino de Andrade Junqueira. Mudou-se para Nuporanga em 
1899, sendo eleito intendente municipal e reeleito em várias legislaturas, até 1906. O autor (IRMÃO, 
1983, p. 216-217), informa que, sobre Mello Marques, há as Notas Biográficas, escritas em 1936 pelo 
jornalista Maurílio Gouvêa, a partir das quais talvez tenha extraído as seguintes informações, trazidas 
nas Notas do Capítulo IX de seu livro: “Dados biográficos de Luís de Mello Marques: [...] Residiu em 
Nuporanga por dez anos, onde possuía a Fazenda São Luís, dali saindo para assumir o cartório de 
registro de hipotecas e anexos, de Sertãozinho, ex-oficial combatente da Armada, engenheiro, geógrafo 
pela Escola Politécnica do Rio; aluno de engenharia civil e arquitetura da Escola Politécnica de São Paulo. 
Foi chefe de secção técnica do laboratório de química do Jardim Botânico no Rio, onde se aposentou em 
1º de dezembro de 1931 [D.O. de 8-12-1931, p. 19.598]. Prestou serviços federais por 32 anos e 
municipais 10, nas seguintes áreas – militar, diplomática, administrativa, científica e política. Locais de 
trabalho: São Paulo, Bahia, Distrito Federal (Rio), Estado do Rio, Paraná, Santa Catarina, Estados Unidos, 
Europa.” Segundo o autor, Mello Marques foi o inventor de um submarino brasileiro que chegou a ser 
testado no Rio de Janeiro e noticiado pela imprensa nacional e internacional (The Washington Post e 
New York Herald ambos de 27/09/1901). O engenheiro também foi um dos primeiros personagens a 
defender a ligação entre o Rio de Janeiro e Niterói (1932), através da construção de uma ponte “pênsil e 
semi-rígida” que chegou a ser projetada e apresentada ao governo.  
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Figuras 97 e 98: Acima, mapa com o levantamento da Fazenda Boa Vista, propriedade do Cel. Francisco 
Orlando Diniz Junqueira, elaborado pelo engenheiro Luiz de Mello Marques em 1901 – Escala original 
1:2.000. Abaixo, detalhe da identificação do referido mapa.  
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
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O engenheiro Luiz de Mello Marques, após formar-se no Rio de Janeiro, mudou-se 

para Batatais em 1892, abrindo um escritório de agrimensura com Manoel Gustavino 

de Andrade Junqueira. À época, a cidade de Batatais concentrou vários nomes que 

iriam se projetar até depois da República Velha, como Washington Luís, Altino 

Arantes20 e José Manuel de Azevedo Marques21, irmão do engenheiro Mello Marques 

e casado com Ana Claudina, que, por sua vez, era irmã do coronel Francisco Orlando. 

Após o período em Batatais, Luiz de Mello Marques mudou-se para Nuporanga, em 

1899, onde possuía a Fazenda São Luís, e morou por dez anos, sendo eleito intendente 

municipal (1899) e reeleito em várias legislaturas, até 1906 (IRMÃO, p. 193-217).  

 

 

 

Figura 99 e 100: A esquerda, “Planta da Villa Orlando” – escala 1:2000. A direita, o Engenheiro Luiz de 
Mello Marques. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia.  

                                                             
20 Altino Arantes Marques (Batatais, 29 de setembro de 1876 — São Paulo, 5 de julho de 1965) foi o 
décimo governador do Estado de São Paulo no período de maio de 1916 até maio de 1920. Formado 
na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1895, foi deputado federal por quatro mandatos 
de 1906 a 1908, de 1911 a 1915, 1921 a 1930 e deputado constituinte em 1946. Foi governador do 
Estado de São Paulo de 1916 a 1920, membro da Academia Paulista de Letras, presidente efetivo 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e o primeiro presidente do Banespa. Segundo Bacellar 
(1999, p. 156-158), Altino Arantes, para alcançar a projeção política que teve, contou com a força 
política de seu sogro, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, o coronel Quinzinho, principal líder político do 
10º Distrito de São Paulo, que abrangia todas as localidades do Nordeste Paulista.  
21 José Manoel de Azevedo Marques, advogado, foi promotor público em Batatais, deputado pela zona 
da Alta Mogiana, Ministro do Exterior no governo de Epitácio Pessoa e professor da Faculdade de 
Direito de São Paulo (BASTOS, 1999).  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Batatais
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1876
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1965
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Direito_do_Largo_de_S%C3%A3o_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Paulista_de_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Hist%C3%B3rico_e_Geogr%C3%A1fico_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo


150 
 

 
 

 

Para o plano de Orlândia, o engenheiro propôs, a partir da estação ferroviária e 

acompanhando o alinhamento da longa reta originada pela linha dos trilhos, uma 

malha ortogonal formada por 28 quadras de mesma dimensão (80 por 100 metros) – 

sendo uma destas destinada à praça da Igreja – que, divididas em 10 lotes cada, 

formaram um conjunto inicial de 270 datas. Todas as vias foram dimensionadas (22 

metros de largura) como avenidas retilíneas e com canteiro central. A implantação do 

traçado fora desenhada, à maneira costumeira dos patrimônios fundados à época, em 

um sítio de encosta suave, com declividade pouco acentuada, desenvolvida em direção 

ao córrego dos Palmitos e ao ribeirão do Agudo. A nomenclatura dispensada às ruas e 

avenidas do plano urbano confirmam, ainda mais, a racionalidade empreendida no 

desenho, pois, apesar de todas as vias serem formadas por binários – avenidas de 

duplo sentido de tráfego –, àquelas desenvolvidas paralelamente ao eixo da ferrovia 

deram-se os nomes de “Avenida” seguido por um numeral ordinal: Av. Primeira, Av. 

Segunda, Av. Terceira, e, assim, sucessivamente. Já as vias perpendiculares, foram 

denominadas pelo prefixo “Rua” seguido de um numeral cardinal: Rua Um, Rua Dois, 

Rua Três, etc.  
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Figura 101: “Planta da Villa Orlando”. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 

 

A primeira rua do núcleo urbano fora traçada em 1905, ano em que o povoado já 

contaria com cerca de uma dúzia de prédios. Para atrair novos moradores à localidade, 

o coronel Orlando havia doado alguns lotes de terra nas proximidades da estação,para 

aqueles que quisessem construir suas residências (PEREIRA, 2005, p. 59-60). Neste 

mesmo ano, a Câmara de Nuporanga, retomando o debate sobre a transferência do 

poder judiciário local, decide propor uma consulta ao eleitorado do município “sobre a 

conveniência da mudança da sede da comarca e qual o ponto mais adequado à nova 

sede” (IRMÃO, 1983, p. 233).  

Por essa altura, o Cel. Orlando (que estava a par do que se passava nos altos 
escalões da política estadual) devia saber que os políticos de São Joaquim 
cogitavam de levar a sede da comarca para lá. S. Joaquim era distrito. 
Orlândia, então, simples estação da Mogiana, com o nome de Coronel 
Orlando, somente foi elevada a distrito municipal em 1908, na sessão da 
câmara de 26 de junho, acolhendo o projeto de lei nº11, do Cap. Augusto 
Corrêa, em cujo projeto vêm definidas as lindes do distrito. Assim, pois, o 
Cel. Orlando não desconhecia o que ocorria na comarca. Sendo favorável à 
indicação do Cap. Corrêa, capitalizou-a para sua causa. A política ia entrar 
em jogo franco, aberto. Cartas na mesa. Muitas marcadas. (IRMÃO, 1983, p. 
233-234) 
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Os políticos de São Joaquim há tempos solicitavam às esferas estaduais a emancipação 

do então distrito e também a sua transformação em comarca. Em 1905, as Comissões 

Reunidas de Estatística e de Justiça da Câmara dos Deputados solicitaram à Câmara de 

Nuporanga informes sobre o município e as localidades sob a sua jurisdição. Assim, 

agindo a favor de seus interesses, o coronel Orlando, enquanto presidente da Câmara 

de Nuporanga, responde ao ofício das Comissões comunicando-lhes que “não havia 

necessidade nem conveniência na criação de novo município e consequente 

transferência da sede da comarca para lá, que não possuía edifícios próprios para a 

câmara e cadeia”. O parecer da câmara fora aprovado por todos os vereadores, 

excetuando-se o Major José Cardoso da Silva que representava os interesses de São 

Joaquim da Barra (IRMÃO, 1983, p. 234).  

Dando prosseguimento à sua empreitada e, contrariando as nossas hipóteses iniciais 

de que a Vila Orlando teria sido parcelada com o intuito de que os lotes urbanos 

iniciais fossem vendidos, em 1º de maio de 1906, na sessão da Câmara de Nuporanga, 

o coronel Orlando apresenta um ofício informando que: 

 
[...] com mero intuito de satisfazer a exigência dos povos que circunvizinham 
a estação Cel. Orlando, na sua fazenda, exigência essa que consiste na 
instalação de meios que lhes proporcionassem conforto indispensável a uma 
vida regular, e não lhe convindo, por muitos diversos motivos, assumir a 
organização de um povoado futuro, muito embora desse encargo auferisse 
grande rendimento pecuniário, - havia medido, alinhado, e demarcado, ou 
aliás, disposto em vários quarteirões, ruas e avenidas, um terreno situado à 
margem daquela estação, cuja posição é bastante suficiente para receber 
quaisquer instalações úteis e necessárias a um grande centro de população; 
terreno esse composto de duzentos e setenta datas, que avaliada no preço 
mínimo de vinte e sete contos de-réis e que nesta datta doará á 
municipalidade de Nuporanga á qual se prontificava dar a competente 
escritura e cofiava a organização do referido povoado.22 
 
 

A Câmara aceitou a oferta deliberando que fosse lavrado um voto de gratidão ao 

coronel que, reassumindo a presidência da sessão, passou a palavra ao vereador e 

engenheiro, Luiz de Mello Marques, que apresentou à apreciação dos demais 

vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

                                                             
22 Ata da Câmara Municipal de Nuporanga reunida em sessão ordinária no dia 01/05/1906 apud IRMÃO, 
1983, p. 234-235.  
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A câmara municipal de Nuporanga resolve: Art. 1.º – Fica considerado 
terreno municipal aquele doado nesta data á municipalidade pelo exmo. sr. 
coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira, situado em frente á estação 
“Coronel Orlândo”, devendo o intendente receber em nome da câmara a 
competente escritura. Art. 2.º – É considerado de utilidade publica para 
desapropriação a agua da cabeceira do corrego dos Palmitos, necessaria ao 
abastecimento futuro do terreno constante do artigo 1.º desta lei, ficando o 
intendente municipal autorizado a entrar em acordo com o respectivo 
proprietário para a aquisição legal e imediata. Art. 3.º – Fica aberta a venda 
pública das datas traçada no patrimonio municipal supra referido, que passa 
a se denominar “Vila Orlando”. § Único – O custo de cada data é de 
100$000, pagas á vista no ato da assinatura da respectiva carta pelo 
intendente. Art. 4.º – O adquirente fica obrigado a construir predio no prazo 
de um ano e a fechar o respectivo terreno no prazo máximo de seis meses, a 
conta da data da aquisição, sob pena de caducidade. Art. 5.º – O intendente 
municipal fica autorizado a fazer despesas necessárias á execução da 
presente lei, e, por um arruador competente, aos alinhamentos requeridos 
para fechos de construção. § Único – O custo de cada alinhamento é de 
10$000, pago pelo interessado ao alinhador, que nada mais ganhará pelos 
seus serviços. Art. 6.º – Revogam-se as disposições contrárias. 23 

 

O projeto de lei foi imediatamente sancionado e convertido na Lei nº 98 de 2 de maio 

de 1906. Como veremos, a doação da área à municipalidade fazia parte de um projeto 

maior do coronel que pôde auferir maiores lucros neste processo do que se 

simplesmente tivesse vendido as datas de terra à particulares. Cabe salientar que, 

neste momento, a responsabilidade pela estruturação inicial do povoado passava, 

então, a ser do poder público local, e não mais do coronel Orlando.  

 

                                                             
23 Ata da Câmara Municipal de Nuporanga, reunida em sessão ordinária no dia 01/05/1906 apud IRMÃO, 
1983, p. 235.  
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Figura 102: Detalhe ampliado da “Planta da Villa Orlando” com os lotes/datas demarcados com os 
nomes de seus possíveis compradores junto à Câmara Municipal de Nuporanga.  
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
 

 

Estando ainda o coronel sob a presidência da Câmara de Nuporanga, uma série de 

medidas passaram a ser tomadas, utilizando a máquina pública no sentido de dotar a 

embrionária Vila Orlando de toda a infraestrutura necessária à uma cidade "salubre e 

progressista”. Assim, em fevereiro de 1907, o coronel profere em reunião legislativa 

que: 

Em vista do desenvolvimento que vão tendo as construções de Villa Orlando 
e da grande dificuldade d’água para as referidas construções, proponho que 
a câmara autorize o sr. intendente a chamar concorrentes para a 
canalização d’água e esgotos, a fim de apresentarem propostas, 
acompanhadas de estudo, até o dia 28 do corrente, para que sejam sujeitas 
á aprovação da camara na proxima sessao do mez de março.24 

 

Os editais referentes à concorrência foram publicados pelo intendente à época, o 

capitão Marcolino de Mello Tavares, e um contrato foi firmado com um dos 

interessados, Jesuíno Felicíssimo, que adquirira a concessão dos serviços por um prazo 

                                                             
24 Ata da Câmara Municipal de Nuporanga reunida em sessão ordinária no dia 04/02/1907 apud IRMÃO, 
1983, p. 236. 
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de 30 anos. Um mês após o contrato ser firmado, Jesuíno transfere o privilégio de 

exploração que havia ganhado ao tenente coronel José Frauzino Junqueira Netto, que, 

conforme verificamos, era primo do coronel Orlando.  

Ao mesmo tempo em que a Vila Orlando ia ganhando novos contornos, a elite política 

de São Joaquim se movimentava com o intuito de adquirir a sua emancipação 

administrativa e também a sede da comarca. Em 1908, os moradores de São Joaquim, 

unidos a alguns habitantes dos outros distritos – Santana dos Olhos D’Água, Morro 

Agudo e de Sales Oliveira –, enviaram uma nova representação ao Congresso 

Legislativo Estadual reiterando o pedido da transferência da comarca para os seus 

domínios. O requerimento dos moradores de São Joaquim foi respondido, em 1908, 

pela Secretaria da Câmara dos Deputados, que enviou um ofício à câmara de 

Nuporanga com o parecer da Comissão de Estatística e Justiça que, por sua vez, era 

favorável à mudança da sede da comarca para São Joaquim e solicitava a opinião dos 

vereadores sobre a referida mudança. Nesse momento, mais uma vez passa a agir o 

coronel Orlando que, ainda presidente do legislativo de Nuporanga, reuniu 

rapidamente os vereadores para que pudessem elaborar um parecer a ser enviado à 

Câmara dos Deputados (IRMÃO, 1983, p. 236-237). Por coincidência ou não, 

verificamos que apenas os contrários à mudança da comarca estiveram presentes, 

sendo necessária a convocação de vereadores suplentes para que o documento 

pudesse ser assinado e encaminhado. No parecer, o coronel Orlando, subscrito pelos 

demais vereadores presentes, prestava os seguintes informes: 

 
Officio nº 674 – em 1º de Dezembro de 1908. Exmo. Snr. Dr. Luiz Nogueira 
Martins DD. 1º Secretário da Camara dos deputados. – Em resposta ao 
officio de VExcia., de nº375 de 18 de Novembro p. findo, remettendo-me o 
parecer nº 104 deste anno, da Comissão de Estatística e Divisão Civil e 
Judiciária da Camara dos Deputados, cumpre informar o seguinte: O 
povoado de S. Joaquim distante da cidade de Nuporanga quatro leguas, é 
situado em logar baixo, onde a rêde d’água é muito próxima do sollo, muito 
plano, húmido e sem escuamento para as aguas, de modo que não poderá 
ser saneado nem ter agua encanada suficiente. Sua população é calculada 
em seiscentos e noventa habitantes, tomando-se por base cinco habitantes 
para cada habitação existente que é em numero de cento e trinta mais ou 
menos. Quanto as condições de salubridade, fallece-me competência para 
informar, podendo entretanto adiantar que, segundo diversas oppiniões, 
está sujeito a epidemia, pois, além das inconveniencias já citadas, está 
distante do Rio Sapucahy apenas quatro kilometros e eguaes kilometros do 
Município de Ituverava. É servida pela estrada de ferro mogyana, mas isto 
não concorre para facilitar os meios de comunicação no município visto 
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chegar ali o trem de São Paulo às nove horas da noite, e o povoado não ser 
central, nem serem de cultura os terrenos de sua circumvisinhança. 
Accresce ainda neste ponto de vista que, as comunicações para os 
habitantes dos districtos de Nuporanga, Salles Oliveira, São José do Morro 
Agudo e mais povoados do município, para os serviços do fôro, obrigam os 
mesmos á permanencia em S. Joaquim, por varios dias seguidos devido ao 
horario da estrada de ferro, -- o que julgo de grande inconveniente. A cidade 
de Nuporanga é situada no campo, em planalto descortinado, com declive 
natural para as aguas, clima de primeira ordem, tanto que é intitulada pelos 
medicos como sanatorio para doentes de molestias pulmonares, dotada de 
agua encanada, bons predios, particulares e edificios publicos de alto valor; 
ruas sargetadas e abahuladas, distante da estação de Salles Oliveira apenas 
dez kilometros. Enfim é uma cidade feita, com mais de mil e dusentos 
habitantes e quatrocentos prédios. Cumpre-me mais informar a V. Excia. 
que a transferencia da séde da Comarca para o povoado de São Joaquim 
não corresponde á vontade da grande maioria dos habitantes do municipio, 
que em representação que já deu entrada nessa secretaria do congresso 
protestou contra a mudança da séde da Comarca. Acresce ainda que tal 
transferencia da séde para São Joaquim, além de causar grandes prejuisos 
para os particulares, vem accarretar enormes despesas ao Estado com a 
construção de predios para funcionar a Camara, Forum, Cadeia e escolas, 
não existentes n´aquelle povoado; podendo asseverar a V. Excia. que a 
mundaça para São Joaquim vem comprometter completamente a 
integridade do município que, factalmente se desmembrará para 
Jardinópolis e Batataes, por ser São Joaquim o povoado mais central da 
Comarca. Accresce ainda que a Camara Municipal tem contracto com os 
engenheiros Drs. Joaquim Severo e Nilo Deodati para a construção de uma 
estrada de ferro de Salles Oliveira á Nuporanga, para cujo fim a Camara 
subvenciona com a quantia de cem contos de reis, capital já subscrito e 
depositado. Por estas razões sou de parecer ser prematura a transferencia 
da séde, mesmo porque, a se verificar a necessidade de ser ella transferida 
para a margem da linha mogyana, existem na Comarca as Villas de Salles 
Oliveira e Villa Orlando, que offerecem melhores elementos sobre todos os 
pontos de vista. Saúde fraternidade. O Presidente, Francisco Orlando Diniz 
Junqueira.[Assina o presidente subscrito pelos vereadores presentes]25 
 
 

Assim, a Comissão de Estatística, após receber o parecer da Câmara de Nuporanga, 

responde afirmando que, 

 
[...] a unica objeção séria feita nas informações contrárias à mudança é a 
falta de edifício para a câmara. Esse defeito é removível, até sem sacrifício 
dos cofres públicos, uma vez que os habitantes de S. Joaquim e outras zonas 
da comarca levem a efeito a construção de edifícios, quer para a câmara, 
quer para o forum.26 

 

                                                             
25 Ata da Câmara Municipal de Nuporanga reunida em sessão ordinária no dia 01/12/1908 apud IRMÃO, 
1983, p. 237-238.  
26 Ata da Câmara Estadual de São Paulo reunida em sessão no dia 28/12/1908 apud IRMÃO, 1983, p. 
240.  
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O parecer da Comissão da Câmara dos Deputados, além das considerações citadas 

acima, também envia a cópia de um projeto de lei que transferiria a sede do município, 

bem como a sede da comarca, de Nuporanga para São Joaquim, com a única ressalva 

de que tais decretos somente se tornariam válidos a partir do momento em que a 

localidade fosse provida de prédios destinados ao funcionamento da câmara 

municipal, do júri (fórum) e da cadeia. Até então, tudo indicava que a sede da comarca 

seria mesmo transferida para São Joaquim, quando então o coronel Orlando, já em 

setembro de 1909, propôs à Câmara de Nuporanga que fosse oficiado um pedido à 

Câmara dos Deputados solicitando que a mesma encaminhasse uma comissão para 

avaliar a real necessidade da mudança da Comarca e para qual localidade27. 

Claramente, o coronel, com essa medida, visava a ganhar tempo para poder efetuar 

suas articulações políticas e reverter todo o processo. No mês subsequente, em 

reunião dos vereadores de Nuporanga, estando presentes o Cel. Orlando, José Aurélio 

da Silva, Henrique Luís de Azevedo Marques, Rizoleto Odilon de Lima e Josino de Paula 

Machado, o vereador por Morro Agudo, Mansueto Ferrari, provavelmente já 

devidamente acertado com o coronel Orlando, faz a seguinte indicação: 

 
Indico que a Camara Municipal, em representação dirigida ao Congresso do 
Estado, assignada por todos os vereadores e o prefeito que apoiaram esta 
indicação, peça a transferência da séde do Município e Comarca de 
Nuporanga, com suas divisas actuaes, para Villa Orlando. Ninguém 
desconhece hoje a necessidade dessa transferência, a qual já estaria feita 
por lei municipal se não fosse da competência exclusiva do Congresso 
Legislativo a designação das sédes dos Municípios, conforme o art. 4.º do 
Decreto 1.533 de 28 de Novembro de 1907. E essa necessidade é evidente. 
A cidade de Nuporanga, infelizmente, privada do valiosissimo concurso da 
estrada de ferro, já não é o que foi outrora, uma cidade pequena do interior 
movimentada. Entalada pelos trilhos da Companhia Mogyana, que passam 
por Batataes de um lado, e por Salles Oliveira de outro lado, a decadência 
de Nuporanga é de impressionar até aos próprios habitantes e aos filhos da 
terra. Trantando-se de um Município tão rico e extenso como este, é para 
muita gente, inexplicavel que ella tenha a sua séde n´esta cidade, quando há 
no Município localidades tão florescentes e prosperas. Entre estas está a 
Villa Orlando, o ponto mais central do Município, ligado a todos os districtos 
por magnificas estradas de rodagem, com excepção de Salles Oliveira e São 
Joaquim, ligados por estrada de ferro. A séde do Município em Villa Orlando 
traria immediatamente as seguintes vantagens: Uma melhor fiscalização e 
arrecadação das rendas municipais e uma administração mais proveitosa 
pela proximidade em que ficariam todos os districtos; o apparecimento 
muito breve de bôa cidade (dados elementos com que já conta Villa 

                                                             
27 Ata da Câmara Municipal de Nuporanga reunida em sessão ordinária no dia 01/09/1909 apud IRMÃO, 
1983, p. 241.  
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Orlando) dotada de uma rede de esgotos, (para o que offerece Villa Orlando 
grande facilidade) de iluminação electrica, pois, nas proximidades, existe 
uma queda d´agua de força superior a 500 cavallos, de agua canalisada que 
já tem, alem de uma salubridade incontestavel, a cooperação inestimavel da 
estrada de ferro Mogyana, que a põe em comunicação com a capital do 
Estado e Ribeirão Preto diariamente e que, com a facilidade dos transportes, 
daria incremento ao commercio, às construções urbanas, etc. etc. O facto só 
de transferir-se a séde do Município para um ponto da estrada de fero, sem 
prejuizo das demais localidades do Município, antes com benefício geral 
delas, bastaria para justificar esta indicação, porque a grandesa da séde 
reverte na prosperidade do Município. Em São Paulo, foi a estrada de ferro 
que contribuiu para a grandeza das cidades. Em relação a este assumpto, 
que tão de perto affecta o futuro deste Município, tem apparecido uma ou 
outra impugnação. Mas, sem procedência, Salles Oliveira oppõe-se a esta 
mudança, porque pretende que seja ahi a séde; São Joaquim, pretendendo 
para si a séde, não concorda com a transferencia. Fosse possivel uma triplice 
séde e estariam todos satisfeitos... Procurando, pois, um meio termo, que 
aliás concilia os interesses geraes do Município, vê-se desde logo que é Villa 
Orlando ponto da Comarca, a qual, podendo ser uma comarca de primeira 
ordem, ainda não attengiu a esse gráo, e não duvida que a séde tem influido 
para isso. Eu me dispenso de maiores considerações com relação a esta 
medida, porque a Camara, melhor do que eu, na sua criteriosa solicitude 
pelo bem do Muncípio, conhece a utilidade e a necessidade de transferir-se 
para Villa Orlando a séde da administração Municipal. E a Camara, tomando 
a resolução por mim indicada, vai ao encontro de uma aspiração commum, 
qual seja o de abrir um novo caminho à expansão economica e social desta 
futurosa circunscripção do Estado. Entretanto, sendo a séde deste Município 
a séde da Comarca do mesmo nome, e não podendo nem devendo ficarem 
separadas, esta involve a transferencia de ambas para Villa Orlando, certo 
como é que os serviços judiciarios só têm a lucrar. 28 
 

 
Alguns dos vereadores se manifestaram reticentes, porém, apenas um deles fora 

taxativamente contra a proposição, o que não impediu que a mesma fosse 

encaminhada aos poderes competentes.  Acompanhando a indicação do vereador 

Mansueto Ferrari, viria um documento, previamente elaborado, a ser enviado ao 

Congresso do Estado, contendo a solicitação referente à transferência da comarca e do 

município, sem ônus financeiros aos cofres do estaduais.  Rapidamente, o coronel 

Orlando parte para São Paulo com o intuito de protocolar a manifestação da Câmara 

de Nuporanga e “para não perder tempo, foi de “caradura”, o trem misto, que soltava 

faísca e fumaça por todos os lados. A comarca já estava “no alto da Juçara”, de onde a 

iria arrebatar, como mais tarde disse ele, levando-a para a Vila Orlando, na sua 

fazenda”. O coronel, quando menciona a “Juçara”, faz referência à estação do Ramal 

                                                             
28 Ata da Câmara Municipal de Nuporanga reunida em sessão ordinária no dia 01/09/1909 apud IRMÃO, 
1983, p. 241.  
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de Igarapava localizada imediatamente antes da estação do distrito de São Joaquim da 

Barra (IRMÃO, 1983, p. 244). 

Francisco Orlando contara com todo o seu prestígio político entre os congressistas do 

Partido Republicado Paulista29 e com o apoio do documento recém aprovado pela 

Câmara de Nuporanga. Assim, em 1909, diante de todos os argumentos, a Comissão 

de Estatística do Congresso elabora um parecer favorável aos requerimentos 

protocolados pelo coronel e, nesse mesmo ano, o Congresso Legislativo do Estado 

decreta a transferência da comarca e da sede do município para a Vila Orlando 

(IRMÃO, 1983, p. 247).  

 

 
 

Com a conquista da sede da comarca e do município, a Vila Orlando passa a se chamar 

Orlândia. A partir de então, a cidade buscou implantar os edifícios necessários ao 

poder público, que autorizou a construção de diversas obras. Para a realização de tais 

                                                             
29 O coronel mantinha ligações com o governo estadual, federal e com parentes, como, por exemplo, 
Joaquim da Cunha Bueno Junqueira, Francisco Maximiano Junqueira e Joaquim da Cunha Diniz 
Junqueira – sogro de Altino Arantes –, todos importantes políticos em Ribeirão Preto.  

Figura 103: Da esquerda para a 
direita: José Aurélio da Silva (1º 
Prefeito), Mansuetto Ferrari 
(Representante do Distrito de Morro 
Agudo), Francisco de Almeida Prado 
(Presidente da Câmara), José 
Junqueira Reis (Representante do 
Distrito de Nuporanga) e o Coronel 
Francisco Orlando Diniz Junqueira. 
Foto de 1911, tirada à frente do 
antigo prédio da Prefeitura. 
Fotografia de autoria desconhecida.  
Fonte: Junqueira (1999, p. 103).    
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empreendimentos, “a Prefeitura contando com o aval da Câmara, contraía 

empréstimos junto aos cafelistas pagando juros de até 7% ao ano, já que, depois de 

terminada a safra, eles procuravam melhores colocações para os seus capitais” 

(PEREIRA, 2005, p. 63-64).  

Nuporanga, por sua vez, perde muitas de suas casas comerciais e pequenas indústrias, 

que acabaram por migrar para Orlândia. Os imóveis urbanos da cidade tiveram o seu 

valor diminuído e vários deles foram abandonados ou mesmo demolidos. Passados 

alguns anos, uma carta aberta de F. de Moura Cantagallo endereçada ao sr. J. Azevedo 

é publicada no jornal local O Município, em 2 de fevereiro de 1919, retratando a 

opinião de um dos leitores sobre os episódios ocorridos:  

 
Amigo e collega – Saudações. Com sua licença! Acha o amigo que os filhos 
de Nuporanga, isto é, aquelles que tiveram nas mãos o prestigio politico, 
foram filhos ingratos para com a velha Cidade, entretanto, acho estar mal 
informado o criterioso collaborador da secção “Do meu canto”. E desde já, 
lhe declaro que os unicos culpados pela tremenda queda de que foi victima 
aquella velha Cidade, foram os srs. cel. Francisco Orlando e José Aurelio da 
Silva. Esses srs. fizeram a Nuporanga o que as mulheres fazem a uma 
gallinha quando predestinada á panella: uma pega-lhe nos pés, a outra 
pega-lhe a cabeça, destronca-lhe o pescoço, decipa-lhe as veias, e... como a 
gallinha, a velha Cidade de Nuporanga morrera esvaida em sangue! 
Pergunto ao sr. Azevedo: quem são os culpados da tremenda quéda de 
Nuporanga: os filhos que tiveram limitado prestigio politico ou aquelle 
(determinado) filho que o cel. Orlando alem de lhe dar o rendoso logar de 
prefeito, poz-lhe nas mãos a chave da politica municipal? Como sabe o 
amigo, assim como a seiva é o sangue das plantas, assim o sangue é a seiva 
do corpo; um corpo perdendo sua seiva, o coração, thermometro de sua 
vida, interrompe-se, porque lhe falta a necessaria pressão ao seu 
movimento. Ora, a seiva vital de Nuporanga devia ser a visita da Linha 
Mogyana e a séde de município que lhe deviam fazer pulsar as arterias de 
seu movimento commercial. A Linha Mogyana mudara o seu traçado por 
influencias mysteriosas, a séde do municipio sahiara dahi ao meio dia em 
ponto, e todo mundo sabe onde ella está e quem sahiu dahi com ella nas 
costas. E com isso e mais alguma coisa semelhante a isso, outro destino não 
podia ser o de Nuporanga, sinão morrer esvaida em sangue, isto é, nunca 
mais lhe pulsar no peito as arterias de sua grande vida commercial. 
Esperando ser desculpado, sou. Crd. e obrg. F. de Moura Cantagallo. 30 
 
 

O autor da “carta aberta” narrando o declínio de Nuporanga evidencia que, mesmo à 

época, o fato de a Cia. Mogiana não ter alcançado a “velha cidade” havia ficado mal 

explicado, podendo ter envolvido fatores para além daqueles de caráter técnico 

justificados pela empresa ferroviária. Com relação à mudança da sede da comarca e do 

                                                             
30 Jornal O Município, 02/02/1919, apud IRMÃO, 1983, p. 252-253.  
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município, é clara a manobra política engendrada pelo coronel Orlando, que, à frente 

da Câmara Municipal no período, valeu-se do poder público e do seu prestígio político 

junto às esferas estaduais, para levar às suas terras toda a receita do município, 

materializada em investimentos urbanos. Com a cidade, vários novos e lucrativos 

negócios foram surgidos para que os grandes proprietários da elite local pudessem 

diversificar suas áreas de investimento, a partir do capital advindo da lavoura.  

Logo após fazer a doação das datas urbanas da Vila Orlando à municipalidade, o 

coronel Orlando, juntamente com demais membros de sua família, cria a Sociedade 

Cooperativa de Responsabilidade Limitada, Colonizadora, Agrícola e Industrial de 

Orlando.  

 

 
Figura 104: “Acção de Capitalismo da Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada, 
Colonisadora Agricola e Industrial de Orlando. Fundada em 22 de junho de 1907. Capital Variável. 
Capitalismo / Cooperativismo / Mutualismo”. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
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Ao criar a referida Sociedade, o coronel Orlando vende parte de suas terras 

provenientes da Fazenda Boa Sorte à própria Sociedade Cooperativa. Para tanto, o 

escritório de agrimensura e engenharia de Daniel Kujawski31 é contratado em agosto 

de 1907 para que dividisse as áreas rurais que haviam sido adquiridas pela Cooperativa 

em pequenos lotes rurais a serem vendidos a famílias que se interessassem em se 

tornar pequenos proprietários. As referidas glebas, por seu turno, eram exatamente 

contíguas ao traçado urbano elaborado pelo engenheiro Mello Marques e doadas à 

Câmara de Nuporanga pelo coronel, em 1906.  

 

 

 
Figura 105: Mapa com o parcelamento dos lotes da Sociedade Cooperativa de Orlando realizado (e 
assinado) pelo engenheiro agrimensor Daniel Kujawski, em 1907. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico 
de Orlândia.  

 
 

                                                             
31 Segundo Irmão (1983), em 1907, inaugura-se o escritório de engenharia e agrimensura do Dr. José 
Niederbruker e Daniel Kujawski (vindo de Ituverava, radica-se em Nuporanga, casando-se em 1908 com 
Maria José de Mello, filha do Cap. Marcolino de Mello Tavares). O escritório também foi um dos 
responsáveis por alinhar e nivelar as ruas do traçado urbano de Orlândia.  



163 
 

 
 

A iniciativa visava, além de muitos outros aspectos, a garantir a fixação de 

trabalhadores rurais – reserva de mão de obra – próxima às grandes propriedades 

produtoras de café do município, além de atrair novos moradores para a Vila Orlando. 

Monbeig (1984) cita o exemplo da Coopertativa Orlando ao dizer que:  

 
Os fazendeiros mais esclarecidos haviam compreendido que, cedo ou tarde, 
os colonos adquiririam certa liberdade econômica que lhes permitira a 
posse de seus próprios cafezais. Na ocasião de sua viagem a São Paulo, 
Pierre Denis visitara pequenas propriedades agrícolas em mãos de italianos 
enriquecidos. A maior parte encontrava-se em Campinas e Araras, 
municípios já estabilizados; mas outras ficavam nos arredores de Ribeirão 
Preto (Cooperativa Orlando, bairro Morro do Cipó). (MONBEIG, 1984, p. 
183) 
 

 

 O funcionamento desta Sociedade é detalhado com profundidade por Pereira (2005): 

 

A primeira Assembléia Geral dos acionistas dessa sociedade foi realizada em 
23 de junho de 1907. Nessa ocasião foram eleitos para a junta 
administrativa os seguintes senhores, que compuseram o Conselho Diretor: 
Coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira, presidente; Tenente-coronel 
José Frausino Junqueira Netto vice-presidente; Capitão Henrique Luiz de 
Azevedo Marques secretário; João Diniz Junqueira tesoureiro; Dr. Névio Luis 
Vianna gerente; Dr. José Bernardo Gomes Guimarães sub-gerente. O 
Conselho Fiscal foi integrado por: Antônio Torquato Fortes Junqueira, Dr. 
Hermano Santana, Dr. Mario Ottoni de Rezende e Coronel Joaquim de 
Lacerda Franco. 
Essa sociedade, organizada de acordo com o decreto nº 1637 de 5 de janeiro 
de 1907, que regulava o funcionamento dos sindicatos profissionais e 
cooperativas, contava além dos fundadores com um número ilimitado de 
sócios que se dividiam em três categorias: 1) sócios acionistas – aqueles que 
entravam com capital para a efetivação da sociedade; 2) sócios agricultores 
– os que traziam à sociedade o concurso de seu trabalho, recebendo desta 
depois de dez anos de parceria nos produtos agrícolas, o lote que 
cultivassem, independente de qualquer outra remuneração e; 3) sócios 
funcionários – os que entravam com talento e atividade, exercendo 
mandatos administrativos ou desempenhando suas profissões como 
médicos, professores, agrônomos, etc. Portanto, podemos notar que a sua 
principal finalidade era proteger e impulsionar a indústria agrícola, que se 
estabeleceria em terras anexas à Vila Orlando por meio de uma cooperação 
concatenada entre o capital, o trabalho e o talento. A análise do programa 
dessa sociedade cooperativa mostra a sua originalidade, qual seja, não se 
tratava de uma associação formada entre pequenos proprietários, mas que, 
se propunha a tornar possível a criação da pequena propriedade. Os sócios 
agricultores, de acordo com os estatutos, receberiam um pequeno lote de 
terras para trabalhar, se tornando, no término do contrato, donos desses 
lotes e membros da cooperativa, podendo fazer uso comum a partir de 
então das maquinas de descascar e limpar café. Até os sócios agricultores se 
tornarem donos das terras que trabalhavam, cobrava-se uma taxa, muitas 
vezes paga com parte daquilo que fora produzido por eles, para o uso 
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dessas máquinas e também pela máquina de beneficiar café, que não estava 
incluída no contrato.  (PEREIRA, 2005, p. 93) 
 
 

Significante para nós é a relação que o autor estabelece entre o desenvolvimento das 

atividades da Cooperativa, o crescimento do núcleo urbano e a diversificação dos 

negócios e interesses dos cafeicultores locais, que obtiveram rendimentos mesmo nos 

momentos de crise do café, pois investiram “direta ou indiretamente em setores 

econômicos urbanos como casas comissárias, bancos, setores imobiliários, construção 

civil, companhias de estradas de ferro, iluminação e demais empresas de serviços 

públicos” (PEREIRA, 2005, p. 89).  

Através de alguns pontos elencados por Pereira (2005), pudemos compreender melhor 

e complementar nossas evidências sobre a lógica capitalista articulada e executada 

pelo coronel Orlando, que, em um primeiro momento, contrariando as nossas 

hipóteses iniciais, cede suas terras ao patrimônio público municipal. Ao doar as 

primeiras 270 datas de terra à câmara, o fazendeiro estaria livre do custeio de toda a 

infraestrutura necessária à formação do espaço urbano e tal medida, atrelada à 

manobra política pela qual as categorias de sede de município e comarca foram 

transferidas para a cidade, fizeram com que o coronel obtivesse enormes lucros, 

advindos da comercialização de suas terras que passaram a ser supervalorizadas.  

A relação da Sociedade Cooperativa com a reprodução do espaço intra-urbano de 

Orlândia é verificada pela observação de que, de antemão, as terras que 

compreenderiam a colônia agrícola, no entorno do perímetro urbano, foram vendidas 

à Sociedade Cooperativa - cujo maior acionista e presidente era o próprio coronel - 

para que fossem loteadas e revendidas à interessados. Com a transferência da sede do 

município e da comarca para Orlândia, muitos dos antigos moradores da região 

dirigem-se à localidade, que passa a aumentar consideravelmente o seu número 

populacional.  

Os novos habitantes, então, teriam duas alternativas para ali se firmarem: ou 

comprariam da Sociedade Cooperativa um pequeno lote rural, nas imediações da 

cidade, ou um lote urbano, de propriedade da câmara/prefeitura municipal. Esgotados 

os lotes urbanos, o próprio poder público, cujo chefe político era o coronel Orlando, se 
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via obrigado a aprovar leis que ampliassem o perímetro urbano e a comprar terras da 

Cooperativa com a finalidade de dar prolongamento ao traçado urbano existente. Daí 

a lógica do negócio, da cidade como mercadoria.  

Uma série de leis passaram a ser aprovadas pela Câmara Municipal de Orlândia 

autorizando os chefes do executivo à adquirirem por compra da Sociedade 

Cooperativa Orlando os terrenos necessários à ampliação do perímetro urbano da 

cidade, porém seguindo o rígido traçado urbano ortogonal. Os terrenos, até então 

rurais, eram comprados, demarcados e divididos em quarteirões e datas a serem 

revendidos pelo poder público aos interessados em construir um imóvel na cidade. 

Como exemplo desse procedimento, podemos estabelecer a comparação entre o 

conteúdo de algumas Leis, aprovadas pela câmara, e o desenho da “Planta das Datas 

dos Terrenos da Cidade de Orlandia”, que apresenta as primeiras novas quadras 

traçadas além do plano inicial, elaborado pelo engenheiro Mello Marques.  

Primeiramente, tratou o poder público de ampliar o perímetro urbano através da Lei 

nº 135 de 3 de outubro de 1910, que previa a extensão da área urbana no sentido da 

“Avenida 5” e entre os limites das Ruas “7” e “8”. A ampliação do perímetro também 

delimitava que a área fosse dividida em quarteirões a serem definidos pelo 

prolongamento das ruas de número 1 a 8.32  

Após a ampliação do perímetro urbano, o terreno necessário ao novo parcelamento 

deveria ser, de fato, comprado e, assim, pela Lei nº 165 de 1º de maio de 1914, o 

prefeito José Aurélio da Silva fora autorizado a adquirir, da Sociedade Cooperativa 

Orlando, o terreno de 122 x 860 metros, posterior à então “Avenida 5”, no qual seriam 

implantadas as quadras – divididas em datas – e uma nova avenida denominada 

“Avenida 6”33. Pela “Planta das Datas” (Figura 106), foi possível aferir anotações feitas 

sobre os lotes delimitados em tal terreno, provavelmente relativas ao seu processo de 

venda. Em 1914, o Jornal A Notícia publicava a seguinte nota:  

 
Não se pode mais falar em crise. Pode haver falta de dinheiro, porém isso 
não interrompe a atividade humana. A prova eloqüente disso vemos nas 
novas construções que se estão levantando na avenida 5, no terreno que 
aumentou recentemente o patrimônio urbano, cujas construções, são 

                                                             
32 Jornal A Noticia, 08/12/1910 apud Pereira, (2005, p. 110) 
33 Jornal A Noticia, 06/06/1914 apud Pereira, (2005, p. 110) 
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destinadas na maior parte a casas de comércio, o que nos anuncia que os 
seus proprietários estão esperançados em melhores tempos34.  

 

Já em 1915, a Lei nº 170 de 1º de março previu a incorporação dos terrenos localizados 

além da “Avenida 6” e a abertura da “Avenida 7”, como podemos observar na Figura 

107.35 

 
Figura 106: “Planta das Datas dos Terrenos da Cidade de Orlandia”. Escala 1:2.000 – Assinada e datada 
(1911) por José Luiz Ventura. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
 

 
Figura 107:  Detalhe da “Planta das Datas dos Terrenos da Cidade de Orlandia”, acima.  
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 

 

                                                             
34 Jornal A Noticia, 18/07/1914 apud Pereira, (2005, p. 110) 
35 Jornal A Noticia, 11/03/1915 apud Pereira, (2005, p. 111).  
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Os procedimentos descritos se repetiriam nos anos subsequentes no sentido de 

propiciar a expansão do tecido urbano da cidade. Nota-se, pelo levantamento 

organizado pelo Instituto Geográfico e Geológico (Figura 108), que o desenho urbano 

prosseguiu sendo ampliado com base no mesmo desenho de quadra e alinhamento 

preexistente até meados da década de 193036.  

 

 
Figura 108: “Planta da Cidade de Orlandia”. Escala 1:2.000 – Dimensão 59 x 86 cm. Consta o Carimbo do 
Instituto Geográfico e Geológico com visto e data de 18/08/1947.  
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
O rígido Código de Posturas (1821) da cidade contribuiu, com toda a certeza, para que 

os alinhamentos originais fossem preservados, haja vista que os moradores se 

queixavam sobre as muitas exigências previstas na lei. A normativa dizia respeito não 

só ao desenho urbano, mas também às construções pois, 

 
[...] para o levantamento de qualquer edificação era preciso, dentre outras 
coisas, alvarás de construção e de alinhamento e nivelamento, projeto do 
prédio a edificar-se, planta de cada um dos pavimentos que comportar o 
edifício e suas respectivas dependências, alicerces firmados sobre uma 
camada de concreto ou outro qualquer material conveniente, 
departamentos garantidores das condições higiênicas do prédio, e emprego 
de cal e areia nas argamassas. (PEREIRA, 2005, 112).  

                                                             
36 O referido levantamento, organizado pelo Instituto Geográfico e Geológico, havia se realizado em 
observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março de 1938 
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Tais prerrogativas contribuiriam para o fato de que apenas aqueles moradores que 

pudessem arcar financeiramente com tais exigências é que teriam condições para 

erguer os seus imóveis próprios. Possivelmente, a construção de moradias para serem 

alugadas deve ter sido um rendoso negócio promovido pela elite local, pois, em breves 

palavras, Almeida Prado (1963, p. 85), ao discorrer sobre o progresso alcançado pela 

iniciativa do coronel Orlando, afirma que “pouco a pouco, o lugarejo ganhava 

configuração urbanística” e “os Junqueiras também entraram nessa arrancada inicial, 

construindo prédios de aluguer e de moradia própria”. Nas palavras deste mesmo 

autor,  

 
 
Sales de oliveira e São Joaquim, territorialmente divididas em pequenas 
propriedades, formaram-se de gente vinda de fora, de vária procedência; 
em Orlândia e Morro Agudo, ao contrário, localizavam-se as grandes 
fazendas latifundiárias dos primeiros desbravadores do sertão bruto, os 
Junqueiras, de cujas terras não dispunham, nem um palmo sequer. A 
intromissão de estranhos praticamente não existia. Isso explica por que a 
penetração fluminense foi aí menor do que nas regiões convizinhas, e ainda 
por que a população rural adquiriu uma fixidez sociológica de maciça 
homogeneidade no tipo físico, nos costumes, na linguagem. Nas vilas e 
lugarejos, ainda se viam forasteiros, mas proprietários de terras muito 
poucos. Hoje o cenário mudou. Por sucessivas subdivisões de bens 
imobiliários através de inventários, com o aumento de áreas cultivadas, 
afluiu gente nova, surgindo núcleos de fixação urbana. Orlândia foi o 
primeiro marco alienígena implantado em terras de Junqueira. Estação 
“Coronel Orlando” em 1901, “Vila Orlando” em 1909, Município e cabeça de 
Comarca, sob o nome de “Orlândia”, a 30 de março desse mesmo ano, 
pode-se dizer que a cidade nasceu feita, já com características de 
planejamento urbano moderno. Encerrava-se a era sertaneja e 
despontavam os novos tempos. (ALMEIDA PRADO, 1963, p. 84)  
 

 

Outrossim, novos processos irão permear o desenvolvimento da cidade e, 

consequentemente, de seu espaço intra-urbano. Tais questões serão elencadas no 

capitulo posterior, quando apresentaremos a nova lógica que passa a influir sobre a 

estruturação do território da Alta Mogiana.  
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Figura 109: Núcleo Urbano de Orlândia entre 1938 / 1940. Nota-se o traçado ortogonal que acompanha 
a linha ferroviária, em primeiro plano. Na foto, também é possível notar os edifícios da estação, do 
fórum e cadeia, da igreja matriz, bem como da formação de alguns galpões industriais próximos à 
ferrovia 
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC. 

 

 
Figura 110: Rua 2, Orlândia, 1929. Fonte: Junqueira (1999).  
 

 

 
Figura 111: Avenida 3, Orlândia, 1931.Nota-se que ainda não há o calçamento das vias, 
porém a arborização já se encontrava consolidada. Fonte: Junqueira (1999). 
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1.3.3 As cidades reestruturadas pela implantação da ferrovia - Ituverava 
e Igarapava 
 

 

A chegada do Ramal de Igarapava da Cia. Mogiana, além de impulsionar a fundação de 

novos núcleos urbanos e de conclamar o declínio de alguns já existentes, conforme 

observamos, também reestruturou algumas localidades mais antigas, como o Carmo 

da Franca (Ituverava) e Santa Rita do Paraiso (Igarapava).  

Como sabemos, no Nordeste Paulista, os trilhos chegaram a uma região já estruturada 

e apossada desde a exaustão do ouro em Minas Gerais, quando as áreas entre os rios 

Pardo e Grande passaram a receber migrantes. Nesse sentido, toda uma elite local já 

havia se formado e, inclusive, há tempos, buscava o acesso às vantagens propiciadas 

pela ferrovia. O Ramal do Rio Grande, que conectou os núcleos mais a oeste, já havia 

apresentado à então Alta Mogiana os benefícios trazidos pela ferrovia.  

Assim, os trilhos, partindo de Ribeirão Preto, atravessaram Orlândia, São Joaquim da 

Barra, Guará, Ituverava, Aramina e Igarapava, alcançando o rio Grande. Os dois 

núcleos já existente haviam sido formados por patrimônios religiosos, com a doação 

de parcelas de terra à Igreja. Quando da chegada do novo ramal, o eixo da ferrovia e o 

prédio da estação tornam-se elementos polarizadores no espaço urbano, passando o 

edifício da estação e o seu largo a serem tão importantes como a própria Igreja Matriz 

e a sua praça, pois, “se de um lado despontam novas praças, especialmente a da 

estação ferroviária e, com a república, a da escola pública, de outro permanece ainda, 

ou mesmo se reforça, uma certa multipolaridade no tecido citadino” (MARX, 1991, p. 

99). Assim como Marx (1991), Matos (1990), também considera que a ferrovia 

“modelou uma paisagem urbana”:  

 
A chegada dos trilhos é quase sempre um marco na história de uma cidade. 
Com a estrada de ferro, vem todo o aparelhamento que ela exige, 
especialmente quando a cidade, por alguma razão, é escolhida para sede de 
qualquer atividade espacial da estrada: armazém, oficinas, escritórios, ponto 
de cruzamentos de trens ou local de baldeação. Tudo isso reflete sobre a 
vida da cidade, pois constitui mercado de trabalho de certa atração e 
estimula numerosas atividades correlatas, dando ao local mais animação do 
que às demais cidades. (MATOS, 1990, p. 157). 
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Segundo Ghirardello (2010, p. 151), “o período entre a informação da chegada da 

estrada de ferro e sua instalação propriamente dita era momento de intensa 

especulação imobiliária tanto urbana como rural” e o solo tinha o seu preço quase que 

dobrado.  

Por sua vez, a determinação exata do local onde se ergueriam as estações era de 

responsabilidade das companhias ferroviárias, que as implantava segundo os seus 

interesses, pois eram amparadas pelo direito de desapropriação das áreas delimitadas 

pelos seus traçados, previsto em acordo com o Estado. O desenho das linhas buscava 

sempre os locais mais propícios tecnicamente e que, corriqueiramente, se tratavam 

dos espigões ou dos vales, variando caso a caso (GHIRARDELLO, 2010, p. 154-155). As 

companhias evitavam as grandes movimentações de terra e a construção de obras de 

arte – viadutos e pontes -, pois poderiam tornar as obras mais caras. Dessa maneira, 

preferiam ter de executar grandes curvas, com o intuito de manter a declividade 

máxima permitida pelos trens, a ter que arcar com os custos relativos à execução de 

aterros e pontilhões. (GHIRARDELLO, 2010, p. 156). 

Em algumas localidades, as estações não se deram contiguamente aos traçados 

urbanos existentes e os núcleos urbanos tiveram que criar as condições viárias 

necessárias ao estabelecimento de tal conexão física. Na maioria das vezes, o eixo 

originado entre o centro urbano já consolidado e a esplanada da estação torna-se um 

elemento articulador dos novos parcelamentos urbanos, que passam a se dar seguindo 

este alinhamento. Além disso, os novos traçados de ruas e quadras não mais ocorrerão 

exclusivamente sob a forma da expansão dos patrimônios – religiosos ou laicos –, mas 

igualmente através da abertura de novos loteamentos particulares, pois,  

 
 
O advento da ideia de propriedade, das novas formas de transmissão da 
terra, vai alterar também a fisionomia das velhas concentrações de maneira 
mais ou menos drástica, mais ou menos rápida, e o fará especialmente 
através do loteamento como instrumento de expansão das aglomerações 
urbanas. Em verdade, o município, essa esfera de poder público, deixa de 
ser o único fornecedor de terra para os lotes urbanos e chácaras. Surge 
também o particular, o detentor de quintas ou terrenos maiores, como um 
possível cedente. (MARX, 1991, p. 108). 
 



173 
 

 
 

Os novos traçados, por vezes, acabam por ganhar orientações de desenho distintas 

daquelas já existentes e a busca por uma maior regularidade na disposição das quadras 

e no alinhamento das vias torna-se um imperativo, tendo em vista que, em algumas 

“cidades paulistas mais antigas”, os “traçados possuem vias retas, se bem que nem 

sempre com paralelismo rígido entre elas, ou mesmo um desenho de quadra 

homogêneo” (GHIRARDELLO, 2010, p. 97). 

Como pudemos observar com o caso de Orlândia, o acesso do núcleo urbano à ferrovia 

também propiciava uma rápida ascensão político administrava, pois, caso a localidade 

ainda não tivesse se tornado um município, com as boas perspectivas que então se 

descortinavam, facilmente conseguiria obter a sua emancipação. A autonomia 

territorial e administrativa permitia a implantação de novos edifícios públicos e o 

afluxo populacional para a localidade.   

A seguir, mostraremos como se deu o processo da chegada da ferrovia no antigo 

Carmo da Franca (Ituverava) e na outrora Santa Rita do Paraíso (Igarapava).   
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Ituverava  

 

O surgimento do povoado que viria a se tornar a cidade de Ituverava relaciona-se à 

formação do patrimônio de Nossa Senhora do Carmo da Franca do Imperador, a partir 

do antigo pouso “Calção de Couro” do Caminho do Anhanguera, no início do século 

XIX. O antigo arraial havia se transformado em freguesia em 1847 e em vila em 1885, 

quando então passa a se chamar apenas Carmo de Franca. Seguindo o procedimento 

adotado em muitas localidades, o Carmo de Franca muda de nome em 1899, passando 

a se chamar Ituverava, topônimo tupi-guarani que significa “cachoeira reluzente”, 

remetendo, assim, à cascata presente nas imediações da cidade, no ribeirão do Carmo. 

Em 1890, torna-se sede da comarca composta pelos distritos de Guará e Miguelópolis.  

 

 
Figura 113: Município de Ituverava – escala do original 1:100.000. Mapa organizado pelo Instituto 
Geográfico e Geológico em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março de 1938. 
Fonte: Instituto Geológico – IG. 
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Ainda no século XIX, a elite política da cidade, almejando conectar-se à rede 

ferroviária, havia proposto à municipalidade a construção de um ramal ferroviário a 

partir de iniciativas locais, como nos fala França (1978), 

  
[...] já em 1890, os nossos homens públicos, com vistas largas ao progresso e 
desejosos de melhoramentos, principalmente no que se referia aos meios 
de transportes, planejaram e concederam por meio de Resolução da 
Intendência, privilégio por 40 anos a Manuel Antonio Furtado e Francisco 
Martins Ferreira da Costa, para construção de uma LINHA FERRIA 
TRANSWAYS. O trajeto seria “partindo das divisas deste termo com a cidade 
de Franca, passando por esta villa, e prolongando-se até as divisas deste 
município no lugar convinienti”, conforme consta em RESOLUÇÃO, extraída 
do Livro de Contratos da Prefeitura Municipal local [...] Pelo que se sabe, os 
concessionários não tomaram qualquer providencia a respeito, mas nada 
achamos nesse sentido. Talvez seja pela inviabilidade da empreitada ou 
mesmo porque a Estrada de Ferro da Cia. Mogiana estava adentrando estas 
plagas.  (FRANÇA, 1978, p. 153-154) 
 

De fato, no século XX, em 1903, a Cia. Mogiana inaugura a estação de Ituverava e, para 

o desagrado da população local, a Companhia implantara a estação em um terreno de 

cota mais alta em relação ao núcleo urbano e a cerca de dois quilômetros do centro da 

cidade que havia se desenvolvido em área mais baixa, próxima ao ribeirão do Carmo. 

Dessa maneira, o transporte de mercadorias e o embarque – sobretudo de café – 

passaram a ser feitos pela longa avenida aberta com o intuito de promover a ligação 

entre o largo da estação e o centro da cidade. 

 

 
Figuras 114 e 115: Estação Ituverava ferroviária (a direita) e Plataforma (a esquerda). Ramal de 
Igarapava da Cia. Mogiana. Fotografias de Ralph M. Giesbrecht (direita) e Nelson Catroqui Filho 
(esquerda).  
Fonte: Biblioteca Municipal de Ituverava – SP. 
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Figura 116: Início da atual Av. Dr. J.A. Soares de Oliveira, promoveu ligação 
entre o núcleo original e a estação ferroviária. Ituverava, 1935. 
Fonte: Biblioteca Municipal de Ituverava – SP 

 

As mercadorias e a produção agrícola local circulavam pela referida via por meio de 

carros de boi e carroças, o que acabou por causar o descontentamento da população, 

que reclamava pelo fato de que a avenida se tornara poeirenta e esburacada. Até 

1924, os chamados “carros de praça”, puxados por cavalos, também promoviam a 

ligação entre o centro e a estação (FRANÇA, 1978, p. 149-150). Sobre os largos/praças 

da estação das cidades paulistas, Ghirardello (2010) tece os seguintes comentários:  

As paralelas de aço eram importantes do ponto de vista urbano que 
geravam um largo ou praça da estação, à sua frente. Local livre de 
vegetação, com bebedouros de água para animais e estacionamento de 
tíbulris, carroças, charretes ou veículos movidos a motor, que embarcavam 
e desembarcavam passageiros, ou faziam carga e descarga. Será também 
espaço para o primeiro ponto de veículos de aluguel, os significativamente 
alcunhados “carros de praça”. Esse espaço quase um foyer para a cidade, 
era definido pela companhia ou Câmara quando da implantação da estação, 
mesmo que para tanto fosse necessário cortar alguma quadra do 
patrimônio. Caso não se formasse um largo, haveria a avenida da estação 
que, pela amplidão e importância, abrigaria os mesmos usos. 
(GHIRARDELLO, 2010, p. 157) 

 

Na década de 1920, um movimento dos políticos locais com a participação da 

população em geral solicitou a transferência da estação ferroviária para o centro da 

cidade ao então inspetor geral da Cia. Mogiana, Dr. Carlos Stevenson, que, em visita a 

Ituverava, prometeu que iria designar uma comissão para que fossem feitos os estudos 
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necessários ao desvio da via férrea (FRANÇA, 1978, p. 151). Ocorre que a mudança não 

aconteceu e a cidade é que passou a se expandir em direção aos trilhos.  

 

 
Figura 117: “Planta da Cidade de Ituverava”. Escala 1:10.000. Organizada pelo Instituto Geográfico e 
Geológico em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março de 1938.  
Fonte: Instituto Geológico – IG. 
 

Como podemos apreender da análise da cartografia levantada, a cidade foi se 

estendendo a oeste, galgando o aclive, no sentido da estação. Dessa forma, passa-se a 

promover a expansão da área do patrimônio original da cidade, formada por ruas 

retas, porém não exatamente paralelas e por quadras que apresentavam diferentes 

formatos e tamanhos. O limite entre o tecido urbano pioneiro e a malha urbana 

surgida após a chagada da estação é claramente apreendido pela diferente angulação 

que o alinhamento das vias passa a apresentar e cujo eixo principal é a avenida aberta 

para ligar o centro da cidade à estação. Tal eixo é implantado de modo perpendicular à 

linha da ferrovia e acabou por se tornar a principal rua/avenida de comércio da cidade. 

Seguindo o alinhamento dessa via, as quadras passaram a ser implantadas de modo 

mais uniforme e sob a forma da malha em tabuleiro de xadrez. Segundo França (1978, 

p. 294), os irmãos da família Mambrim, Milton, Otávio e Albino, imigrantes italianos, 

além de terem instalado a sua indústria de móveis na cidade, acompanhando o seu 
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crescimento, “abriram um loteamento no Alto da Estação Mogiana, e ali construíram 

algumas primeiras casas”, como podemos aferir no mapa da Figura 119.  

Pela análise da cartografia (Figura 117), é possível perceber que as edificações 

implantadas no tecido urbano de Ituverava se deram junto ao alinhamento das 

testadas dos lotes, conformando os quarteirões. O centro das quadras permanecera 

livre de construções, o que comprova o argumento de Marx (1991), segundo o qual, 

mesmo após a República e os seus desdobramentos, persistia a  

 
[...] tradicional forma de parcelar a cidade em lotes estreitos e compridos, 
de testadas ou frentes acanhadas e longos quintais, de tal forma que mesmo 
os grandes casarões ostentam fachadas relativamente modestas na largura 
e mesmo casas modestas exibem infindáveis fundos domésticos. (MARX, 
1991, p. 99) 
 
 

 
Figura 118: Núcleo Urbano de Ituverava em 20/02/1940. Nota-se a angulação 
ocasionada no tecido urbano do núcleo original possivelmente relacionada à chegada 
da ferrovia e do posicionamento da estação ferroviária a oeste.  Aspecto urbano muito 
semelhante àquele representado na planta da cidade organizada pelo Instituto 
Geográfico e Geológico em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março 
de 1938. Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC. 

 

 

De modo geral, até meados dos anos de 1960 (Figura 119), a cidade irá apresentar o 

seu tecido urbano ampliado e alinhado conforme o prolongamento das vias existentes, 

quando são vencidos os limites físicos dos cursos d’água por meio de canalizações e da 

abertura de novas pontes.   
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Igarapava  

 

Do mesmo modo que Ituverava, Igarapava surge a partir do povoamento ocasionado 

pelo Caminho do Anhanguera. O núcleo urbano se delimitou pela doação de terras ao 

patrimônio de Santa Rita de Cássia e, em 1851, foi elevado à categoria de freguesia, no 

termo (município) da Vila Franca do Imperador (Franca) com a denominação de Santa 

Rita do Paraíso. Em 1873, a freguesia ganha a sua autonomia política tornando-se Vila 

e recebendo a jurisdição sobre o distrito de Santo Antônio da Rifaina (Rifaina). Em 

períodos posteriores, outros três distritos são criados no território de Santa Rita: 

Buritys (Buritizal, 1897), Pedregulho (1902) e Aramina (1934). A comarca é instalada 

em 1892 e, no ano de 1903, Santa Rita do Paraíso tem alterada a sua denominação, 

passando a se chamar Igarapava, topônimo vinculado ao fato “do Porto da Ponte Alta 

ser chamado de Porto das Canoas, onde várias canoas auxiliavam a barca na travessia 

do Rio Grande, cujo leito, naquele local, atinge cerca de 300 metros de largura” 

(SOUZA, 1985, p. 190). “Igara”, em tupi-guarani significa “canoa pequena” e “pava” 

significa “porto pequeno” ou “lugar onde se para”.  

 
Figura 120: Município de Igarapava – escala do original 1:100.000. Mapa organizado pelo 
Instituto Geográfico e Geológico em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março 
de 1938. Fonte: Instituto Geológico – IG. 
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A primeira estação da Cia. Mogiana em Igarapava fora implantada em uma região 

denominada “Alto Poente”, mais elevada e distante do núcleo urbano consolidado. A 

estação, inaugurada em 1905 com o nome de “Santa Rita do Paraízo”, foi ponta de 

linha até 1915, “o que dava ensejo para a chegada de forasteiros” que ali “tinham 

permanência temporária, às vezes prolongada e até mesmo definitiva” (SOUZA, 1985, 

p. 260). Os trilhos estiveram parados nessa primeira estação até 1910, quando a Cia. 

Mogiana é autorizada, por decreto federal 37, a avançar sobre o estado de Minas 

Gerais, atravessando o rio Grande. 

 
No ano seguinte, isto é, em 1911, chegavam a Igarapava, os engenheiros 
Guilherme Capanema e Achilles Vidulich, para tratar dos preparativos do 
início das obras. Em 28 de Setembro de 1911, o Diário da Manhã, de 
Ribeirão Preto, noticiava a assinatura do contrato para a construção do 
citado trecho, cujas obras foram orçadas em 4.000:000$000 (quatro mil 
contos de réis) e a 8 de Outubro do mesmo ano, a Tribuna de Igarapava 
informava que cerca de dois mil trabalhadores chegavam à cidade, para 
atacar os serviços; foi doado um terreno para a edificação da Estação 
Igarapava, próxima ao centro da cidade. (SOUZA, 1985, p. 260) 

 

A descrição acima evidencia o impacto que a ferrovia causaria à cidade com a chegada 

dos trabalhadores empregados na sua expansão. À época, os trabalhos de abertura do 

leito da ferrovia não dispunham de máquinas que auxiliassem no corte das elevações e 

no aterramento das depressões. Dessa forma, as rochas eram removidas com a 

utilização de dinamite e pela mão de obra dos operários para lá deslocados. O avanço 

sobre o território mineiro exigiu a transposição do rio Grande e, para tanto, a 

construção de uma grande ponte, como apontou o Correio do Povo de Campinas, em 

1912: 

A PONTE MAIS IMPORTANTE DA AMERICA DO SUL. Embarcou para 
Igarapava, o dr. Achilles Vidulich, engenheiro-chefe das construções da 
Companhia Mogyana, nesta secção. S.S. deverá seguir d´ali até a margem do 
Rio Grande, onde vae dar inicio á construção da grande ponte de ligação do 
ramal com a cidade de Uberaba. Pelo que nos informam, essa ponte deverá 
ser a mais importante de todas as da America do Sul. Não será a mais 
extensa, no comprimento da superficie liquida que atravessa, deverá 
compor-se de quatro grandes arcos, medindo cada um, 70 metros de 
abertura. Para os serviços de sua construção deve passar estes dias por esta 

                                                             
37 O Decreto Federal n. º 8.415, de 7 de dezembro de 1910, autorizou a construção do trecho Alto 
Poente-Amoroso Costa (Uberaba), para a complementação do ramal, que passaria a ser denominado 
Ramal de Igarapava (IRMÃO, 1985, p. 260) 
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cidade, com destino ao Rio Grande, uma turma de escaphandristas e já se 
acham nauquelle local os caixões de aço encomendados na Allemanha para 
a construção dos Pilares. Os proprios engenheiros da Companhia, sob a 
direcção do dr. Achilles Vidulich encarregar-se-ão de construi-la. Apenas os 
serviços de alvenaria foram empreitados pelo sr. Carlos Buchianeri. Perto de 
200 pessoas serão ocupadas nessa obra, devendo ella ficar concluida 
segundo os calculos daquelles engenheiros, e caso não surjam nenhum 
contratempo, em fins de Março do anno p. vindouro. 38 
 
 

As obras da ponte tiveram o seu cronograma atrasado devido à falta de parte do 

material importado que ficou retido no exterior no período da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918). Em 1914, a conexão com Minas Gerais estabelecera-se e uma 

nova estação foi construída na cidade, dessa vez implantada, porém, mais próxima à 

região central. A nova estação foi inaugurada em 1915, quando a primeira estação 

passou a se chamar Igatí.  Entre as duas estações, o traçado da ferrovia desenvolveu-se 

acompanhando as curvas de nível e, com o propósito de vencer suavemente os 

desníveis do vale do córrego Santa Rita, formou um desenho curvilíneo assemelhado 

ao de uma letra “N” (Figura 122). O percurso do trem nesse trecho era retardado 

devido às subidas e, quando algum morador perdia o embarque do trem destinado à 

Ribeirão Preto na estação central, bastava deslocar-se de charrete ou automóvel até a 

estação Igatí que conseguiria chegar antes do próprio comboio 39.  

 
Figura 121: Estação Igarapava do Ramal de Igarapava da Cia. Mogiana 
inaugurada em 1915. Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de 
Igarapava – SP. 

                                                             
38 Transcrição do Jornal Correio do Povo de Campinas – SP, retirada de Souza, (1985, p. 261).  
39 Informação extraída do sítio eletrônico Estações Ferroviárias do Brasil, elaborado por Ralph Mennucci 
Giesbrecht. Disponível em:  <<http://www.estacoesferroviarias.com.br/i/igarapava.html>>. Acessado 
em julho de 2016.  
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Figura 122: Detalhe da Folha Topográfica de Ribeirão Preto. Estado de São Paulo – Brasil. Escala 
1:250.000. Edição de 1954. Instituto Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo. Destaque para o 
formato de “N” adquirido pelo traçado da ferrovia e para  o ramal secundário “Tramway da Usina S. 
Geraldo”, utilizado no escoamento da produção da usina de açúcar e álcool do coronel Francisco 
Maximiano Junqueira. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

 

As primeiras Posturas da então Vila de Santa Rita do Paraíso haviam sido aprovadas 

pela Assembleia Legislativa da Província de São Paulo em 1875, libertando a localidade 

do Código da Vila Franca, que era adotado até então. 

Assim como o ocorrido em Ituverava, novas vias foram abertas em Igarapava com o 

objetivo de conectar o núcleo central da cidade à primeira estação ferroviária.  Com a 

inauguração da nova estação, implantada na outra margem do córrego Santa Rita, o 

tecido urbano, rompendo os limites de seu patrimônio original, passou a se expandir 

em direção aos novos trilhos, ocupando também as áreas de várzea, que eram, até 

então, pouco valorizadas e consideradas insalubres, já que ficavam nas “costas” do 

povoado (Figura 124).   

Como exemplo de que a dissociação entre Estado e Igreja tardou a ocorrer, sobretudo 

em relação ao domínio do solo urbano na Primeira República, conforme explicitado 

por Marx (1991), Reis Filho (2010) e Ghirardello (2010), o patrimônio territorial doado 

à Matriz de Santa Rita do Paraiso foi vendido à Câmara Municipal de Igarapava 

somente em 1924. Segundo a escritura firmada entre a Fábrica da Igreja Matriz e a 

Câmara Municipal, até então, a Igreja era: 
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[...] senhora e legítima possuidora livre e desembaraçada de qualquer onus 
e a justo titulo de uma parte de terras que foram o patrimonio territorial 
desta cidade e que lhe foi doada (dois terços) pelo Capitão Anselmo de 
Barcellos Ferreira (sic) e (um terço) por Joaquim Gonçalves Barbosa, onde se 
acha edificada esta cidade, inclusive a parte suburbana, contendo todo o 
perimetro urbano e suburbano, quatrocentos e dezoito hectares, cincoenta 
ares e dezesseis centiares [...] a outorgante vendedora dividiu na sua maior 
parte o seu patrimonio territorial em datas e alqueires, dando-se em 
aforamento diversas pessoas que lhe pagam foros e laudemios, terrenos 
aforados aforados estes construidos em sua maior parte e constituindo esta 
cidade que em sua fundação recebeu o nome de Santa Rita do Paraizo, 
posteriormente elevada a cathegoria de cidade e mudado o nome para 
Igarapava. Alem de novecentas e noventa e cinco datas aforadas tendo cada 
uma dezessete e meio (17 ½) metros de frente por trinta e cinco (35) metros 
de fundos, mais ou menos, tem sessenta e seis alqueires (66) mas ou menos 
tambem aforados situados fora, mas contiguos ao perimetro urbano, com 
área cada alqueire de 24.200 metros (vinte e quatro mil e duzentos metros 
quadrados). Disse mais a outorgante Fabrica da Igreja Matriz que 
devidamente autorizada tem dado diversas escripturas de venda de dominio 
dircto aos foreiros que conservam, digo que conservaram o dominio util 
dentro do seu patrimonio, que por força desta escriptura e na melhor forma 
de Direito, tem justo e contractado com a outorgada Camara Municipal 
vender-lhe como de facto vendido tem de hoje para sempre o seu 
patrimonio territorial restante de accordo com as doaçções que lhe foram 
feitas pelo referido Capitão Anselmo de Barcellos Ferreira (sic) e Joaquim 
Gonçalves Barbosa [...] A venda que ora faz e da quantia certa e ajustada de 
oitenta e cinco contos de réis (85:000$000) [...]40 
 

 
A escritura evidencia a geometria das datas/lotes aforados na área do patrimônio, os 

quais possuíam “mais ou menos” 17,5 x 35 metros e deram origem aos primeiros 

traçados parcelados na cidade, bem como o fato de que, mesmo após a laicização do 

Estado e dos procedimentos, a Igreja permanecera aforando e, no caso de Igarapava, 

vendendo áreas urbanas naquela localidade. Ou seja, o sistema de enfiteuse realmente 

ainda persistia em muitas cidades após a Lei de Terras (1850) e a Proclamação da 

República (1850). Segundo Reis Filho (2010, p. 47), “enquanto não houve 

amadurecimento do mercado imobiliário”, as terras permaneceram sendo aforadas 

até meados do século XX.  

Conforme podemos apreender dos levantamentos cartográficos levantados, o tecido 

urbano de Igarapava cresceu de modo alinhado e relativamente contíguo até a década 

de 1960 (Figura 125), quando uma nova lógica passa a vigorar na estruturação intra-

urbana da cidade.  

                                                             
40 Trechos da transcrição da Escritura de Compra e Venda do Patrimônio da Matriz de Igarapava, de 02 
de maio de 1924, extraída de Souza (1985, p. 196-200).  
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Figura 123: Vista antiga da cidade de Igarapava com destaque para a Igreja Matriz de 

Santa. Rita. Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP. 

 

 
Figura 124: Planta de Igarapava – escala do original 1:15.000. Planta organizada pelo  
Instituto Geográfico e Geológico em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março de 1938. 
Fonte: Instituto Geológico – IG. 
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1.3.4 A implantação dos equipamentos de comércio, serviços, saúde, 

educação, cultura e religião do período republicano 

 
 

No Período Colonial, as obras realizadas em São Paulo pelo Estado eram todas 

concretizadas pelo governo da capitania e, por vezes, pelas câmaras locais. A partir do 

Império, as Casas de Câmara e Cadeia, sedes dos municípios que reuniam em um único 

edifício o legislativo, o executivo, o judiciário e a polícia, eram construídas pelo 

governo provincial e, segundo Reis Filho (2010, p. 24), “não havia projetos 

empresariais para investimentos em infraestrutura. Os capitais privados estavam 

voltados para produção de açúcar, para o comércio e os serviços” e “as realizações das 

primeiras duas décadas oitocentistas deixa clara a modéstia das condições da capitania 

e depois província de São Paulo, de sua urbanização e mesmo de suas obras”. Até 

1860, poucos foram os investimentos estatais realizados em infraestrutura e o capital 

privado só passou a atuar nessas áreas com uma maior intensidade, a partir do 

momento em que a acumulação produzida pelo cultivo do café permitisse aos 

empresários esse grau de autonomia (REIS FILHO, 2010, p. 40). Para o autor,  

 
Pelo menos por vinte anos, valeria a observação de Francisco Ferreira Netto 
(1974) de que as responsabilidades pelas obras públicas, do lado nacional, 
eram atribuídas não a engenheiros, mas a bons advogados, capazes de 
redigir contratos eficazes e garantir seu cumprimento. As soluções técnicas 
eram adquiridas como mercadorias, no mercado profissional e empresarial 
europeu. Pelo lado do governo, as responsabilidades eram consideradas 
exclusivamente do ponto de vista jurídico-administrativo, Até mesmo as 
atividades de fiscalização eram atribuídas a leigos. Os serviços públicos eram 
considerados como privilégios concedidos pelo imperador. Não se admitia a 
existência de obras maiores e serviços que pudessem ser realizados pelo 
próprio governo, por administração direta ou mesmo por empreitada. 
Nesses termos, ao governo não cabiam responsabilidades técnicas, mas 
apenas administrativas. (REIS FILHO, 2010, p. 42). 

 

A partir da organização das companhias ferroviárias de capital privado e local 

(paulista), na década de 1870, no mesmo ano de fundação da Cia. Paulista, foi 

instalada em São Paulo a Inspetoria de Obras Públicas da Província, que, ligada à então 

Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, foi o “embrião do departamento 

que posteriormente deu origem à Secretaria de Viação e Obras (já em tempos 
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republicanos), que, por sua vez, originou as áreas recentes de Transportes, Meio 

Ambiente, Energia e Obras” (REIS FILHO, 2010, p. 43). As ferrovias, no seu papel 

preponderante de apoio ao modelo agrário exportador, viabilizaram a instalação da 

infraestrutura urbana das cidades paulistas, corroborando também com as áreas dos 

serviços, do comércio e da indústria nascente. Segundo Ghirardello (2010),  

 
[a] partir de então, os investimentos começavam a acontecer em solo 
urbano, pois havia segurança quanto à viabilidade do lugar. O lastro que 
garantiria economicamente a cidade já estava lançado e, com ele, a 
possibilidade de investimentos a serem efetuados nela. O aspecto de 
acampamento rapidamente dava lugar ao de uma cidade organizada e 
estável [...]. Os serviços públicos foram dos ramos preferidos para 
investimentos do capital cafeeiro e iniciaram-se quase sempre a partir de 
pequenas empresas locais, patrocinadas por fazendeiros unidos a 
engenheiros e técnicos. Esse processo é repetido nas várias partes do Brasil 
em que se produzia café ou onde a economia regional possuía vigor, mas 
com maior ênfase no interior do Estado, em razão da quantidade de cidades 
em formação e da sua potencialidade econômica [...] Se os grandes 
latifundiários com seus capitais, investidos nos diversos ramos ligados às 
atividades urbanas dos grandes centros, como Rio e São Paulo, lucraram 
com o liberalismo econômico da primeira República, no interior paulista os 
coronéis ocuparão tal espaço. O controle político, aliado ao poder de polícia 
e à persuasão, tornará os coronéis a nata privilegiada que usufruirá as 
benesses financeiras, transformando o poder público em extensão do 
privado. (GHIRARDELLO, 2010, p. 158-161) 
 
 
 

Nesse contexto, o governo republicano, diante dos frequentes surtos de febre amarela 

e varíola que assolavam a maior parte das cidades brasileiras, passa a incentivar as 

reformas urbanas que visassem a promover o saneamento e a higiene, mesmo porque 

tais doenças representavam uma “barreira no caminho para o desenvolvimento da 

atividade empresarial”, pois desestimulavam a imigração que havia se tornado 

indispensável para a produção de café (REIS FILHO, 2010, p. 63-64).  

Os engenheiros e médicos que participaram da instauração da Primeira 
República tiveram como um de seus objetivos primordiais a execução de 
programas de saneamento urbano, com obras de drenagem, instalação de 
serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos e de 
lixo. (REIS FILHO, 2010, p. 64).  

 

Na década de 1910, as cidades passam a receber equipamentos e serviços básicos: 

água e esgoto, iluminação pública, telégrafo, escolas, serviços de saúde, teatros e 
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cinemas, mercados, clubes, bem como canais de drenagem e saneamento (canalização 

de córregos).  

Especificamente sobre o setor de geração e distribuição de energia elétrica, Reis Filho 

(2010, p. 165-166) afirma que a sua inserção no estado de São Paulo se deu a partir de 

1890, com a construção de pequenas usinas hidrelétricas organizadas pela iniciativa de 

empresários locais e que, anos depois, terminariam sob o controle do grande capital 

internacional. O Estado, através da nova legislação republicana, havia promovido uma 

maior liberdade ao setor privado; na Alta Mogiana, os empresários locais foram, entre 

outros, os fazendeiros da família Silva Prado, que, unidos a profissionais da área, iriam 

fazer do setor de eletricidade mais um de seus investimentos.  

Em 1895, o engenheiro Rufino Augusto de Almeida, associado à Trajano Sabóia Viriato 

de Medeiros, cria a Rufino A. de Almeida & Cia. e constrói uma pequena usina 

hidrelétrica no ribeirão Preto, passando a abastecer o então distrito de Cravinhos, 

pertencente ao município de Ribeirão Preto. Rufino de Almeida foi um dos pioneiros 

que, no início do século 20, procurou introduzir a eletricidade no interior paulista, 

atuando também na cidade de Jaú.  

Três anos após a inauguração da referida usina e um ano após Cravinhos se emancipar, 

a câmara de Ribeirão Preto cede à Rufino A. de Almeida & Cia. o privilégio para 

explorar a iluminação pública da cidade. A iluminação das praças e ruas 

ribeirãopretanas se concretiza em 1899, quando a concessionária muda o seu nome 

para Empresa de Força e Luz de Ribeirão Preto.  

Alguns anos depois, dado o sucesso do empreendimento, Plínio de Almeida Prado 

associa-se ao engenheiro Flávio de Mendonça Uchôa e compra a referida Empresa de 

Força e Luz, em 1909. Nas décadas de 1910 e 1920, a família Silva Prado, que já 

explorava a o serviço de energia elétrica em outras regiões do estado, passa a expandir 

os seus negócios sobre vários municípios, como Jardinópolis, Nuporanga, São Joaquim 

da Barra, Barretos, Igarapava, Aramina, Buritis, Pedregulho, Rifaina e Ituverava.  

Assim, ainda em 1909, o engenheiro Flávio Uchôa, através da Empresa de Força e Luz, 

adquire uma porção de terras em São Joaquim da Barra para a construção de uma 
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usina hidrelétrica na cachoeira da Fervura, localizada no rio Sapucaí. As terras, situadas 

na margem direita do rio, foram compradas do Major Cardoso e uma vila temporária 

foi erguida para abrigar os operários da construção.  

 
Figuras 126 e 127: À esquerda, Dr. Flávio Mendonça Uchoa indo de trole para a “Usina Evangelina” com 
sua família.  À direita, operários reunidos junto às obras de construção da Usina. Fonte: Falleiros (2007).  

 

 

  
Figura 128 e 129: À esquerda, operários trabalhando na execução da comporta da “Usina Evangelina” 
em 1910. À direita, políticos de Ribeirão Preto desembarcados na estação de São Joaquim para visitar a 
inauguração da Usina. Fonte: Falleiros (2007). 

 

A energia gerada na usina seria destinada ao abastecimento dos municípios limítrofes 

e da cidade de Ribeirão Preto. Quando da sua inauguração, em 1912, “um trem 

especial de Ribeirão Preto trazendo o prefeito, vereadores e outras autoridades” 

chegou à estação de São Joaquim. Quando inaugurada, a Usina recebeu o nome de 

“Evangelina”, em homenagem à esposa do engenheiro Uchôa; posteriormente, foi 

renomeada como “Usina São Joaquim”, nos anos de 1930 (FALLEIROS, 2007, p. 31). 

Outras duas usinas foram construídas pela empresa da família Silva Prado na região. A 
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“Usina Buritys” (1922), no rio Bandeira, em Buritizal, e a “Usina de Dourados” (1926) 

também no rio Sapucaí, em Nuporanga. Em 1927, a Empresa de Força e Luz de 

Ribeirão Preto foi vendida à multinacional estadunidense American & Foreign Power, 

que adquiriu a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) no mesmo ano. Já em 1947, a 

Empresa de Força e Luz de Ribeirão Preto foi incorporada à CPFL41. 

Até a chegada das ferrovias, as técnicas construtivas das edificações da Alta Mogiana 

ainda se baseavam no emprego do pau a pique, do adobe e da taipa de pilão. Com a 

conexão promovida pelos trilhos e desde os próprios edifícios das estações, mais 

elaborados, os programas das edificações se tornaram mais complexos e as técnicas 

foram aperfeiçoadas com adoção do tijolo como material fundamental da arquitetura 

que foi produzida a partir daquele momento.  

Nos anos posteriores, já nas primeiras décadas do século XX, vão se destacar a figura 

de engenheiros e arquitetos estrangeiros na concepção de vários projetos públicos e 

residenciais. Tais profissionais eram raramente encontrados na região até meados do 

século XIX e, aliados à mão de obra especializada desembarcada com a imigração, irão 

promover uma transformação considerável no aspecto edilício local, pois o estado de 

São Paulo, naquele momento,  

 
[...] atraía engenheiros e arquitetos estrangeiros, especialmente italianos, 
alemães, ingleses e franceses. Atraía também engenheiros e arquitetos 
formados pela Escola Central, depois Escola Politécnica e pela Academia de 
belas Artes do Rio de janeiro, além de mestres de obras e oficiais pedreiros 
em grande escala. E oferecia estímulos para que paulistas como Ramos de 
Azevedo, Paula Souza, Elias Pacheco Jordão e muitos outros, que realizaram 
seus cursos de engenharia e arquitetura no exterior, contribuíssem para a 
melhoria dos padrões tecnológicos regionais após seu recesso. (REIS FILHO, 
2010, p. 44).  
 
 

                                                             
41 A Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL,  foi fundada a partir da fusão de quatro companhias 
(Empresa Força e Luz de Botucatu, Empresa Força e Luz de São Manoel, Empresa Força e Luz de Agudos-
Pederneiras e Companhia Elétrica do Oeste de São Paulo). Em 1927, a empresa passou do controle 
privado nacional ao controle estrangeiro em função da venda à empresa American & Foreign Power, 
pertencente a uma subsidiária da General Electric, permanecendo sob seu controle até 1964, quando 
foi estatizada e encampada pela Eletrobrás. Em 1975, teve o controle acionário repassado 
à CESP (Companhia Energética de São Paulo), pertencente ao governo do estado. A empresa se manteve 
sob controle estatal até novembro de 1997, quando foi privatizada e repassada ao atual controlador, o 
Grupo VBC (Grupo Votorantim, Bradesco e Camargo Correa).  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fus%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estatiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrobr%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/CESP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Privatiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Votorantim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bradesco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camargo_Correa
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Com a República, a atividade construtiva se transforma e torna-se um importante 

setor da economia, envolvendo o crescimento do investimento no mercado da 

construção civil como uma forma de aplicação de recursos para renda por meio do 

aluguel. 

Já a presença do Estado terá destaque e “se fará visível a todos os cidadãos, de 

maneira clara e direta” por meio da construção de novos edifícios (GHIRARDELLO, 

2010, p. 34). Difundidos por todo o estado, os edifícios dos Grupos Escolares e das 

Cadeias e Fóruns serão inseridos nas áreas centrais das cidades com forte conotação 

simbólica, destaque e, quase sempre, monumentalidade, pois,  

 
 
A implantação dos edifícios na paisagem adquiriu uma nova importância. As 
perspectivas lembravam as preocupações estéticas que nos séculos 
anteriores haviam sido uma característica das igrejas e conventos. As obras 
eram instaladas em geral em pontos de maior visibilidade, como praças ou 
largos. Muitas eram implantadas em áreas com jardins ao seu redor, o que 
era então uma novidade. Outras receberam tratamento equivalente, com 
praças à sua frente, como acréscimos. (REIS FILHO, 2010 p. 133) 
 
 

A Constituição de 1891 previu as primeiras medidas para a organização do Estado 

brasileiro a partir dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Dessa maneira, 

desvinculavam-se das Casas de Câmara e Cadeia os edifícios da justiça que passariam a 

se localizar em novas construções de Fóruns e Cadeias. Essa nova tipologia guardou 

certa semelhança compositiva com as antigas câmaras, pois tiveram o seu programa 

também distribuído em edifícios de dois pavimentos: o térreo destinado à cadeia e o 

superior, ao tribunal do júri.  No estado de São Paulo, essas obras passaram a ser 

construídas pela Superintendência de Obras Públicas, criada em 1889 pelo primeiro 

governador Prudente de Morais. Os novos edifícios erguidos no interior do estado, de 

composição e elementos formais predominantemente ecléticos, seguiram “projetos–

tipo”42 cujos modelos foram adaptados às diversas localidades pelos engenheiros e 

arquitetos que compuseram os primeiros quadros da Superintendência, entre os quais 

se destacaram os nomes de Victor Dubugras43 e Ramos de Azevedo44. 

                                                             
42 Denominação utilizada pela Superintendente de Obras Públicas. 
43 Victor Dubugras (1868-1933), arquiteto de origem francesa, estudou na argentina e foi o 
Superintendente de Obras Públicas em 1895.  
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Tal padronização arquitetônica refletiu um momento de transformação da construção 

civil no estado, em que eram importados materiais, estilos e mão de obra 

especializada, e também uma nova etapa do processo de urbanização, em que o 

território estadual passou a ser tratado como um “todo” urbano, um conjunto único 

não mais formado por partes isoladas (GHIRARDELLO, 2010, p. 34). 

Nesse mesmo contexto, o governo republicano ainda teve como prioridade amplos 

investimento em educação, que se deram, fundamentalmente, pela expansão do 

ensino básico por meio dos chamados “Grupos Escolares”45. Tais escolas, alcançaram 

grande parte das cidades do interior do estado e foram implantadas igualmente 

através de tipologias seriadas adaptadas ao contexto de cada cidade. Sobre tal 

investimento, inédito até aquele momento, Wolff (2010) afirma que mais de 120 

edifícios foram erguidos em cidades espalhadas por todo o estado, trazendo 

elementos que pontuaram a modernidade que se pretendia instaurar na paisagem 

urbana da capital e do interior à época. Em sua pesquisa, a autora descortina o 

trabalho de arquitetos já conhecidos, como os citados Ramos de Azevedo e Victor 

Dubugras, mas também destaca o trabalho de anônimos e desconhecidos, então 

funcionários públicos, como José van Humbeeck, Carlos Rozencrantz, entre outros.  

 
Figura 130: Sala de aula do Grupo Escolar de Igarapava, atual Escola 
Estdual Professor Dantes, inaugurado em 1914.  
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP. 

 
 

                                                                                                                                                                                   
44 Ramos de Azevedo (1851-1928), arquiteto brasileiro formado na Bélgica pela Universidade de Gand, 
foi o responsável por inúmeras obras públicas no estado de São Paulo.  
45 Das cidades analisadas neste trabalho, Ituverava, Igarapava e Orlândia receberam Grupos Escolares 
projetados pela Superintendência de Obras Públicas.  
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Outro ponto importante está vinculado ao fato de que, durante o Império, o Estado 

também não havia assumido a responsabilidade sobre a área e os equipamentos de 

saúde. Os hospitais de então eram quase todos de iniciativa religiosa e de sociedades 

beneficentes que organizaram as chamadas Santas Casas de Misericórdia e os asilos 

para os órfãos (REIS FILHO, 2010, p. 153).  

A República inaugura as primeiras instituições de saúde pública do estado criadas 

sobretudo para a ampliação das medidas de higiene e sanitarismo. Na capital foram 

criados pela iniciativa pública o Instituto Vacinogênico, o Instituto Bacteriológico, o 

Instituto Butantan, o Hospital de Isolamento do Araçá e o Hospital do Juquerí. Já no 

interior, os serviços de saúde ficaram a cargo dos chamados Desinfectórios, para o 

tratamento das doenças contagiosas, das Santas Casas de Misericórdia, organizadas 

pela iniciativa das irmandades religiosas e sociedades beneficentes, ou mesmo dos 

hospitais de iniciativa particular de cada localidade.  

Por sua vez, as primeiras estações implantadas pelo Cia. Mogiana, de arquitetura mais 

simples, irão ser substituídas ou reformadas devido ao importante papel que passam a 

desempenhar nos núcleos urbanos em vista do aumento dos fluxos de mercadorias e 

passageiros. Segundo Ghirardello (2010),  

 

Na reconstrução da estação, além da ampliação de instalações operacionais 
e gare, apelava-se para todo um arsenal de elementos ecléticos agregados à 
fachada principal: marquises metálicas, frontões semicirculares de 
inspiração art nouveau, novos relógios no frontispício, bossagens 
pronunciadas, aberturas com detalhes complexos de emolduramento, 
cornijas e, por vezes um tratamento mais cuidadoso do espaço livre frontal 
de acesso. (GHIRARDELLO, 2010, p. 157) 
 
 

Dessa forma, a estação se tornava a referência urbana do lugar, pelo seu porte diante 

às demais edificações, bem como pela imagem de modernidade e tecnologia que 

representava em pleno “sertão” paulista. Em seu entorno, instalaram-se casas 

comerciais de toda ordem, que vendiam os produtos vinculados não só à vida urbana, 

mas igualmente ao cotidiano e ao trabalho rural.  
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Figura 131: Esplanada da Estação de São Joaquim da Barra evidenciando o 
transporte de café realizado por carroças até a estação. O café era 
beneficiado e ensacado por máquinas e, em seguida, levado até a estação 
para o embarque. Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– 
SP. 

 
 

O crescente refinamento dos padrões de consumo ensejou o surgimento de 

estabelecimentos comerciais para o fornecimento de gêneros diversos empregados 

nas construções - vidros, cristais, lustres, peças para banheiros, louças e ferragens – e 

também no uso diário e doméstico -  chapéus, calçados, armas e munições, máquinas 

de costura, ferramentaria, talheres, mobília, sal, açúcar, farinha, querosene, gasolina, 

etc. Da mesma maneira, os serviços especializaram-se, datando desse período os 

primeiros hotéis, restaurantes, confeitarias e cervejarias. As primeiras fábricas quase 

sempre se implantaram próximas aos pátios ferroviários e estiveram ligadas à 

produção de chapéus, bebidas, malas, selas, sapatos, panelas, serralheria, marcenaria, 

cerveja e tecidos.  

 
Figuras 132 e 133: À esquerda, “Farmácia Falleiros”, na década de 1930 em São Joaquim da Barra. À 
direita, “Casa Mei”, em Orlândia, no início da década de 1920. Fontes: Acervo da Prefeitura Municipal 
de S. Joaquim da Barra-SP e Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia-SP, respectivamente.  
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Com relação aos espaços para cultura esporte e lazer, a região, relativamente isolada 

até a sua inserção à rede ferroviária, era marcada pelo pelos hábitos de vida rural e 

pelas práticas religiosas. Com a chegada dos trilhos, foi permitido aos habitantes locais 

o acesso às novidades e benefícios da vida urbana provindos das cidades maiores e 

também da Europa. Os primeiros equipamentos ligados a essas atividades e que 

proporcionaram o convívio social noturno foram os teatros, que, posteriormente, em 

alguns casos, compartilharam o mesmo espaço com os cinemas, os cineteatros, e, em 

outros, foram totalmente transformados em cinemas. Segundo Reis Filho (2010, p. 

147), os teatros surgiram com o objetivo de “criar ao mesmo tempo um espaço para a 

realização de atividades musicais e cênicas e para reuniões políticas de maior vulto, 

permitindo encontros entre os membros das famílias mais poderosas”. 

Concomitantemente, e com propostas similares, surgem as primeiras sociedades e 

clubes esportivos e sociais ligados à música, literatura e convivência.  

Outrossim, os antigos largos são ajardinados e iluminados e novas praças republicanas 

passam a ser modeladas nos tecidos urbanos.  As primeiras igrejas e capelas também 

são reconstruídas, ganhando frequentemente traços neogóticos ou mesmo 

neorromânicos.  

 

 
Figuras 134 e 135: À esquerda, vista da praça da Igreja Matriz de Santa Genoveva, em Orlândia. À 
direita, praça Dez de Março, em Ituverava. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia-SP e 
Biblioteca Municipal de Ituverava-SP, respectivamente.  
 
 

A seguir, apresentamos como foram localizados alguns dos edifícios públicos do 

período em cada uma das cidades aqui trabalhadas, bem como o seu aspecto 

morfológico e de inserção na paisagem urbana.  
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Figura 136: Disposição dos edifícios públicos característicos da Primeira República sobre o tecido urbano 
de Orlândia – SP. A planta estabelece uma relação numérica com as fotografias da Figura 137.  
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de detalhe da “Planta da Cidade de Orlandia”, levantada junto ao 
Arquivo Público do Estado de São Paulo. Escala do original 1:2.000 – Dimensão 59x86 cm. Carimbo do 
Instituto Geográfico e Geológico com visto e data de 18/08/1947.  
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Figura 137:  Edifícios públicos característicos da Primeira República da cidade de Orlândia – SP. As 
fotografias estabelecem uma relação numérica com a planta da Figura 136.  
Fonte: Fotografias levantadas junto ao Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia.  
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Figura 138: Disposição dos edifícios públicos característicos da Primeira República sobre o tecido urbano 
de São Joaquim da Barra - SP. A planta estabelece uma relação numérica com as fotografias da Figura 
139. Fonte: Elaborado pelo autor a partir de detalhe do “Projecto de abastecimento de agua para São 
Joaquim” levantada junto ao Arquivo Público do Estado de São Paulo. Escala do original 1:2.000 – 
Dimensão 81x54 cm. Carimbo do Instituto Geográfico e Geológico com visto e ano de 1950. 
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Figura 139:  Edifícios públicos característicos da Primeira República da cidade de São Joaquim da Barra – 
SP. As fotografias estabelecem uma relação numérica com a planta da Figura 138.  
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 
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Figura 140: Disposição dos edifícios públicos característicos da Primeira República sobre o tecido urbano 
de Guará - SP. A planta estabelece uma relação numérica com as fotografias da Figura 141.  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de detalhe do “Mapa da Cidade de Guará” levantada junto ao 
Arquivo Público do Estado de São Paulo. Escala do original  1:300 – Dimensão 64x50 cm. Carimbo do 
Instituto Geográfico e Geológico com visto e data de 25/11/1939 
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Figura 141:  Edifícios públicos característicos da Primeira República da cidade de Guará – SP. As 
fotografias estabelecem uma relação numérica com a planta da Figura 140.  
Fonte: Biblioteca Municipal de Guará - SP. 
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Figura 142: Disposição dos edifícios públicos característicos da Primeira República sobre o tecido urbano 
de Ituverava - SP. A planta estabelece uma relação numérica com as fotografias da Figura 143.  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de detalhe do “Planta da Cidade de Ituverava”, levantada junto ao 
Instituto Geológico – IG e organizada em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março de 
1938. Escala do original 1:10.000. 
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Figura 143:  Edifícios públicos característicos da Primeira República da cidade de Ituverava–SP. As 
fotografias estabelecem uma relação numérica com a planta da Figura 142.  
Fonte: Biblioteca Municipal de Ituverava – SP. 
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Figura 144: Disposição dos edifícios públicos característicos da Primeira República sobre o tecido urbano 
de Igarapava - SP. A planta estabelece uma relação numérica com as fotografias da Figura 145.  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de detalhe do “Planta de Igarapava”, levantada junto ao Instituto 
Geológico – IG e organizada em observância ao Decreto Nacional Nº 311, de 02 de março de 1938. 
Escala do original 1:15.000. 
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Figura 145:  Edifícios públicos característicos da Primeira República da cidade de Ituverava–SP. As 
fotografias estabelecem uma relação numérica com a planta da Figura 144.  
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Industrialização e Rodovias:  
uma nova lógica em curso no processo de 
urbanização da Alta Mogiana 

 
Figura 146: Rodovia Anhanguera em 1968. Trevo de acesso à Orlândia. 

Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
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2.1 A modernização rodoviária e a alteração do modal de 
comunicações e transportes  
 

 

Na segunda metade do século XX, a partir do declínio do modelo agrário exportador 

vinculado à produção cafeeira, a configuração do espaço urbano da Alta Mogiana é 

alterada. Nesse sentido, o capital acumulado nos momentos anteriores desdobra-se e 

diversifica-se em investimentos relacionados ao fomento da produção industrial, que já 

evidenciava sinais de crescimento. 

Conforme observamos, as estradas de ferro, através de seu papel imprescindível de 

suporte ao escoamento da produção do interior para o litoral, haviam promovido uma 

maior ligação do estado de São Paulo com os estados vizinhos e também uma unificação 

do seu território interior com a capital. A partir da alteração do modal ferroviário para 

o rodoviário promovida pelo Estado, os esforços se concentrarão em criar uma 

integração do território estadual à escala nacional com o intuito de se estabelecer uma 

maior fluidez entre os espaços de produção, trabalho e consumo.  

A seguir, analisaremos como se deu a expansão da indústria, da agroindústria, do 

comércio e dos serviços na região, atrelada à inserção e modernização das rodovias e ao 

desmonte do sistema ferroviário de passageiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

 
 

2.1.1 A expansão da indústria, da agroindústria, do comércio e dos 

serviços na Alta Mogiana 

 

A crise econômica mundial de 1929 afeta o setor agrário exportador e provoca 

mudanças profundas no sistema empresarial brasileiro. A economia do país, à época 

atrelada principalmente a um produto primário de exportação, vê-se fragilizada diante 

dessa crise. O momento é marcado pelo início da transição do modelo agrário 

exportador para o urbano industrial e pelo fomento ao desenvolvimento da indústria 

nacional.   

Nesse sentido, a oligarquia cafeeira de São Paulo é obrigada a ceder espaço a outros 

segmentos sociais em ascensão, como os setores de capital nacional urbano, pois, “o 

abalo de 1929 havia sacudido a sociedade paulista fortemente demais, para que 

pudesse ela conservar a estrutura tradicional” (MONBEIG, 1984, p. 117).  Segundo 

Wilson Cano (1998), a partir de 1920, no interior do estado já se lançavam as bases 

econômicas para o futuro desenvolvimento do que veio a ser “um processo de 

urbanização baseado na acumulação industrial”. O “capital cafeeiro”, segundo Cano 

(1998), formado pelo capital mercantil que dirigia a comercialização e o financiamento 

da produção do café, foi, aos poucos, desdobrando-se e dando origem a bancos, 

indústrias, comércio e outras diversas atividades.  

Ganham força, nesse contexto, as áreas da indústria, das finanças e da construção civil 

em detrimento do setor rural e de produção de gêneros primários de exportação. Assim 

como ocorrido na maioria dos países capitalistas, o Estado passa a reforçar o seu papel 

no controle da economia através da chamada política de substituição de importações e 

do estabelecimento de uma indústria nacional de base.   

 
 
A atuação estatal nesse período, a rigor, cumpriu sua função básica no 
capitalismo, ou seja, organizou os interesses da classe dominante, composta 
de dois grupos: oligarquia rural e industriais emergentes. Grupos esses que 
se complementavam na medida em que o que os unificava era o fato de que 
os investimentos na indústria dependerem da acumulação de capitais na 
agricultura, canalizados sob a forma de créditos e financiamentos, através do 
sistema bancário que lhes servia de mediador. (SCHIFFER, 2010, p. 84). 
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A partir da Constituição de 1937, a economia do país é voltada ao mercado interno e a 

urbanização e a industrialização vão se consolidando.  Entre 1940 e 1970, há o aumento 

das migrações internas e a inauguração de novas modalidades de distribuição da 

população no território, que, a partir daquele momento, passaria a receber pesados 

investimentos em infraestrutura básica necessária à produção industrial.  

 
Investimentos que reforçam a metrópole de São Paulo como locus da maior 
concentração de população e empregos nos setores secundário e terciário, 
epicentro das ligações rodoviárias, aéreas, telecomunicacionais, da demanda 
energética, de tecnologia de ponta, da difusão de padrões de consumo. 
Condições essas que refletiram a manutenção da hegemonia do capital 
paulista na condução da economia nacional. (SCHIFFER, 2010, p. 76).  
 
 

Na região da Alta Mogiana, a produção do café, que teve os seus maiores índices nas 

duas primeiras décadas do século XX, apresentou queda maior do que a verificada na 

média geral do estado de São Paulo entre 1920 e 1950. A partir de 1930 outras culturas 

como algodão, arroz e cana de açúcar avançam sobre as áreas dos antigos cafezais 

(PIRES, 1999, p. 170).  

 

MUNICÍPIO 1920 1934 1940 1950 

Ribeirão Preto 8.400 15.786 10.066 3.407 

São Simão 5.700 5.229 6.659 2.552 

S. Joaquim da Barra 4.389 3.540 5.270 1.995 

Orlândia  4.020 7.315 8.290 7.510 

Franca 3.780 9.711 13.936 14.350 

Sertãozinho 3.750 5.857 3.586 691 

Jardinópolis  2.790 4.114 2.588 1.474 

Batatais 2.400 4.074 4.158 3.077 

Ituverava  1.080 5.449 7.855 4.892 

Pedregulho * 3.558 3.954 4.245 

Demais Municípios 11.396 25.047 16.333 10.546 

Total da Região 47.705 89.679 82.694 54.739 

Total do Estado 303.659 819.153 914.782 864.862 

Região / Estado  15,70% 10,90% 9,00% 6,30% 

Tabela 8: Produção total de café no Nordeste Paulista e no estado de São Paulo. 1920 – 1950 [toneladas]  
Fonte: organizada pelo autor a partir de dados da FIBGE - Censos Econômicos apud PIRES, 1999.  
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A queda do preço do café, aliada ao esgotamento dos solos das regiões ocupadas no 

final do século XIX, fez com que os fazendeiros do Nordeste Paulista tivessem que 

reduzir custos na produção e, consequentemente, diminuir o número de trabalhadores 

da lavoura (MONBEIG, 1984, p. 117). Nesse sentido, verifica-se a emigração de muitos 

dos colonos da região para as zonas de expansão agrícola do Oeste Paulista e para o 

Norte Paranaense, regiões “onde os cafezais se expandiam por áreas novas e havia 

maiores facilidades para aquisição de terras” (PIRES, 1999, p. 170). O processo de 

apropriação de terras devolutas, ainda que em menor escala, prosseguiu no estado de 

São Paulo até meados da década de 1970, quando então se aprofunda em direção a 

outros estados como o norte do Paraná e o Mato Grosso do Sul (REIS FILHO, 2010, p. 

13). O avanço das frentes pioneiras paulistas sobre o norte do Paraná já havia ocorrido 

em momentos anteriores “de prosperidade” do café e acentuava-se devido à crise 

internacional e à legislação do estado que, ao contrário de São Paulo, não havia 

restringido o plantio e nem sobrecarregado os cafeicultores com elevados impostos. A 

fertilidade natural das terras ainda inexploradas permitia baixos investimentos e alta 

produtividade por parte dos cafeeiros (MONBEIG, 1984, p. 117). 

O declínio do café na Alta Mogiana também promove alterações nas relações de 

trabalho, pois a inserção de outras culturas e lavouras menos dependentes de mão de 

obra reduz consideravelmente o número de trabalhadores no campo, ocasionando a 

desestruturação do sistema de colonato e o aumento da migração rural-urbana. Além 

disso,  

[o] processo de desvalorização da cultura cafeeira e a emergência de novos 
produtos e novas atividades no setor econômico foram acompanhadas de 
alterações na estrutura fundiária, com o parcelamento da propriedade rural 
e a gradativa substituição do sistema de colonato por outras formas de 
relação de trabalho, como o arrendamento, a parceria e o assalariamento. 
(PIRES, 1999, p. 166–167).  
 

 
A reorganização fundiária citada por Pires (1999) dá-se pela subdivisão de algumas 

grandes propriedades. O número de grandes fazendas cai em relação a períodos 

anteriores, tendo em vista que alguns proprietários são forçados a se desfazerem da 

totalidade ou de parcelas de suas áreas rurais a fim de quitar dívidas acumuladas. 
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Algumas fazendas são fracionadas em lotes rurais menores e seus antigos colonos, por 

vezes, são os seus principais compradores1. Conforme Monbeig (1984),   

 
 
[...] não faltavam compradores de pequenas parcelas: uns eram imigrantes 
japoneses, outros, trabalhadores de plantações arruinadas, colonos que 
tinham sofrido menos que seus patrões com a crise e que podiam adquirir 
reduzidos lotes de terra virgem, vendidos a preços acessíveis. (MONBEIG, 
1984, p. 117) 
 
 

Todavia, o processo descrito acima, segundo Pires (1999), precisa ser examinado com 

cuidado, pois   

 

[...] há que se relativizar a abrangência de tal fracionamento fundiário, 
atribuindo a este fenômeno a dimensão adequada. Apesar da ocorrência do 
parcelamento da propriedade por um grande número de fazendeiros, a 
estrutura de posse da terra permaneceu, na maioria dos municípios, ainda 
extremamente concentrada.  (PIRES, 1999, p. 172). 
 

 
Orlândia, por exemplo, figura como um dos municípios em que a propriedade da terra 

sofreu pouquíssimas alterações, permanecendo altamente concentrada. Já Ituverava e 

Igarapava, na década de 1940, apresentavam menores concentrações na distribuição 

fundiária. Segundo Pires (1999), em 1940, Orlândia se revela com uma concentração da 

posse da terra bastante superior à média do estado de São Paulo e de toda a área da 

Alta Mogiana, sendo que, neste município, 

 
[t]al realidade garantiu condições para o desenvolvimento e concentração de 
atividades agroindustriais, nas quais as empresas da família Junqueira tiveram 
um papel preponderante. O domínio da produção agrícola permitiu a 
ampliação do seu rol de atividades, com a diversificação na área rural e 
inserção dinâmica na indústria. Dentre elas, destaca-se o desenvolvimento da 
indústria de beneficiamento de algodão. (PIRES, 1999, p. 175).  
 

 
Entre os gêneros introduzido nas lavouras da região, após o declínio do café, o algodão 

surge com alternativa econômica devido ao crescimento da indústria têxtil no país. Nas 

décadas de 1930 e 1940 o setor têxtil tem um expressivo crescimento produtivo 

(+77,53%) e quase que dobrado o número de empregos diretamente relacionados à 

                                                             
1 Como é o caso de duas das maiores propriedades agrícolas do estado de São Paulo, a fazenda Dumont 
e a São Martinho, que, a partir da década de 1930, são parceladas e vendidas à pequenos agricultores. 
(PIRES, 1999, p. 172).  
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atividade. Além da expansão da indústria têxtil nacional, Monbeig (1984) assinala 

também o interesse e incentivo internacional do Japão e da Alemanha à produção de 

algodão no Brasil:  

 
Como sempre haviam feito, buscaram os fazendeiros no algodão o que o café 
lhes recusava. Já nos anos da Guerra (1914 a 1918) quando se fecharam os 
mercados, tinha a cultura algodoeira desempenhado brilhantemente o papel 
de cultura de substituição; com o fim das hostilidades, recaíra em segundo 
plano. Mais uma vez eram-lhe propícias as circunstâncias: apresentavam-se 
dois países como compradores de todo o algodão que São Paulo pudesse 
produzir, o Japão e a Alemanha. O Japão não somente estava disposto a 
comprar, mas enviara mão-de-obra para plantar e colher, capitais para a 
montagem de casas de comércio, navios para transporte da produção. 
Assistiu-se então a um verdadeiro boom do algodão que, não somente 
substituiu o café nas zonas velhas, mas também se tornou cultura pioneira. 
(MONBEIG, 1984, p. 117). 
 
 

As “zonas velhas” citadas pelo autor seriam as regiões do estado de São Paulo ocupadas 

durante o século XVIII e XIX, e o Nordeste Paulista é considerado por Monbeig (1984) 

como uma dessas zonas. Já as “zonas pioneiras”, por sua vez, referem-se às regiões a 

oeste, cuja colonização ocorre a partir do século XX.  

A expansão da produção do algodão se deu, sobretudo, nos municípios anteriormente 

produtores de café ocorrendo, assim, uma certa transferência de capitais, mão de obra 

e capacidade empresarial já adquiridos. Monbeig descreve um certo “sincronismo entre 

o apogeu da cultura algodoeira e da pequena propriedade” sendo que a  fragmentação 

dos grandes latifúndios “foi mais acentuada nos municípios cotonicultores do que nos 

que ficaram mais fiéis ao café” (MONBEIG, 1984, p. 280-281). 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

 
 

MUNICÍPIO 1920 1939 1949 

Ituverava  72 7.156 7.513 

Sertãozinho 3.803 5.723 1.176 

Ribeirão Preto 148 4.887 1.325 

Jardinópolis  349 3.619 479 

Morro Agudo * 3.141 2.920 

Cravinhos  1.995 2.567 625 

Orlândia  1.081 2.220 2.386 

Igarapava  436 2.139 1.454 

S. Joaquim da Barra 27 2.057 1.813 

Guará * 1.676 1.352 

Demais Municípios 1.145 7.997 2.319 

Total da Região 9.056 43.182 23.362 

Total do Estado * 840.597 445.559 

Região / Estado    5,10% 5,20% 

Tabela 9: Produção de algodão em caroço na Alta Mogiana. 1920 - 1949 [toneladas] 
Fonte: organizada pelo autor a partir de dados da FIBGE - Censos Econômicos apud PIRES, 1999.  

 

 

 

 

 
Figura 147: Transporte de algodão – Algodoeira Nakano em Guará. Fotografia de autoria e data 
desconhecidas. Fonte: OLIVEIRA, 2006. 
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Figura 148: Algodoeira das Indústrias Reunidas Matarazzo em Guará, meados 
do séc. XX. Fotografia de autoria e data desconhecidas. Fonte: OLIVEIRA, 2006. 
 

 

 
Figura 149: Fábrica da Busa, anos 1960. Produção de gaiolas para transporte de 
algodão do campo para as algodoeiras de Guará. Fotografia de autoria e data 
desconhecidas. Fonte: OLIVEIRA, 2006. 

 

 

A ascensão da produção algodoeira no Nordeste Paulista percorre a década de 1930 e, 

a partir de 1940, entra em declínio. Alguns municípios da região tiveram sucesso no 

cultivo do gênero, pois   

 
 
Contrariando a tendência geral do Estado e da região, alguns municípios 
mantiveram ou mesmo aumentaram a sua produção de algodão, fato que 
pode ser observado em Ituverava e Orlândia. Morro Agudo, Guará e São 
Joaquim da Barra tiveram uma redução pouco significativa de sua produção, 
permitindo que estes municípios permanecessem como importantes 
produtores regionais. (PIRES, 1999, p. 174).  
 
 

O declínio do colonato e o ciclo sazonal da produção do algodão contribuíram para a 

contratação de trabalhadores temporários para a colheita. Tais trabalhadores passavam 

a ser recrutados não mais nas fazendas, mas sim nas cidades, e foram esses os 

precursores dos chamados boias-frias.  
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Ainda no tocante à diversificação da produção agrícola na região nas décadas 

posteriores a 1930, também se observa o cultivo de gêneros alimentícios como o arroz, 

o milho, o feijão e a fruticultura.  

 
 
A segunda Guerra Mundial nada acarretou que pudesse frear a marcha dos 
pioneiros. Ao contrário, favoreceu ela a industrialização de São Paulo. Cresceu 
consideravelmente a população urbana. Para nutri-la, eram necessários 
arroz, café, trigo, feijão, batatas, culturas fáceis para o desbravador, que delas 
retirava lucro imediato.  (MONBEIG, 1984, p. 117) 
 
 

Segundo os Censos Agropecuários (IBGE), em 1939, destacam-se na produção de arroz 

os municípios de Franca, Pedregulho, Ribeirão Preto, Guará, São Joaquim da Barra, 

Cajuru e Patrocínio Paulista. O milho era cultivado pela maioria das propriedades 

agrícolas da região, todavia em caráter complementar e marginal com baixa 

rentabilidade. Já o feijão, que outrora era plantado nas ruas dos cafezais, em 1939, podia 

ser encontrado nos mesmos municípios que haviam se destacado na produção de café: 

Franca, Ribeirão Preto, Orlândia, Cravinhos e Jardinópolis. Entre o plantio de frutas 

notava-se, ainda que de forma modesta, o cultivo da laranja para o abastecimento do 

mercado regional, tendo em vista que à época ainda não havia se dado o processo de 

industrialização do suco. Também apresentava certo relevo a produção de mangas em 

Jardinópolis, sendo o município, na década de 1930, considerado o principal polo 

produtor da fruta no estado.  

Os Censos do período (1939) também evidenciam a presença da pecuária extensiva e 

ligada à produção de leite no Nordeste Paulista. A partir de 1940, através da 

modernização dos processos e das redes de abastecimento e pasteurização de leite, o 

produto ganha certo significado econômico na região. Dentre os municípios com maior 

volume de recursos alocados na pecuária, em 1940, têm destaque Ituverava, Franca, 

Guaíra, Igarapava, Altinópolis, Batatais e Cajuru.  

A região agrícola da Alta Mogiana, o Nordeste Paulista, ficou conhecida pela presença 

da chamada terra roxa, um tipo de solo extremamente propício ao plantio do café, 

desde que localizado em altitudes favoráveis e não sujeitas às geadas. Entretanto, 

apenas cerca de 20% a 30% das terras da região é formada por terra roxa. A grande parte 

da área é formada por cerrados cujas características são totalmente distintas do 
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Latossolo roxo. As áreas de cerrado, apesar de suas excelentes características de 

drenagem, topografia e regime de chuvas, detinham uma acidez muito alta, que as 

tornava ainda pouco ocupadas até a década de 1940. Somente a partir dos anos de 1950, 

com a revolução das técnicas agrícolas, é que “os campos e cerrados, tão procurados 

pelos criadores de gado durante os séculos XVIII e XIX, passaram a ser aproveitados para 

lavouras, aumentando a rentabilidade e lucratividade de grandes extensões de terras” 

(PIRES, 1999, p. 167). 

Segundo o depoimento de Eduardo Diniz Junqueira (1999),  

 
Os municípios na margem direita dos rios Moji/Pardo – Pontal (Distrito de 
Cândia), Morro Agudo, parte de Ipuã e Miguelópolis e principalmente Guaíra, 
com altitudes abaixo dos 600 metros e 22º de máxima de temperatura média 
anual, possuíam uma situação sem clima para “pegar” a florada do café, 
ficando fora do processo de expansão cafeeira. Exceção feita a Pontal, 
entroncamento ferroviário dos trilhos da Cia. Mojiana e da Cia. Paulista e 
Morro Agudo, beneficiado pela Estrada de Ferro Morro Agudo (1929) 
encontravam-se distantes das ferrovias e pouco progrediram no período. 
Somente de 1947 em diante, com o desmatamento do cerrado feito por 
tratores, deu-se a radical transformação do meio ambiente e a decisiva 
valorização desses municípios” (DINIZ JUNQUEIRA apud PIRES, 1999, p. 180). 
 
 

Algumas experiências relativas à introdução da soja nas lavoras da região ocorrem no 

início dos anos de 1950, porém, apenas no início da década seguinte é que o grão 

avançaria sobre as áreas de cerrado do Nordeste Paulista.  

Já o plantio da cana de açúcar é que ganhará novos contornos na região nas décadas de 

1940 e 1950, pois, desde o início do século XX, algumas importantes iniciativas de 

fazendeiros locais já apostavam no mercado de açúcar e aguardente.  

 
 
A cana-de-açúcar já figurava no Relatório de 1902 entre a produção agrícola 
de Ribeirão Preto, com um engenho de açúcar e oito de aguardente. Em 1906, 
o coronel Francisco Schmidt, conhecido como o “rei do café”, instalou em 
Pontal, em terras improprias para café, o Engenho Central para produção de 
açúcar. E Francisco Maximiano Junqueira, o coronel Quito, também grande 
cafeicultor, fundou a Usina Junqueira nas margens do rio Grande, em 
Igarapava, em 1906. A região da Mojiana, além das duas importantes usinas 
de açúcar, a Usina Junqueira em Igarapava e o Engenho Central em Pontal, 
possuía pequenos engenhos turbinadores, que começavam a crescer em 
faixas próprias, fora da convivência das outras lavouras. Em 1916 é fundada a 
Usina Albertina, em Ribeirão Preto. Nasciam, assim, os dois pólos canavieiros 
do Nordeste Paulista, Sertãozinho e Igarapava. (DINIZ JUNQUEIRA apud 
PIRES, 1999, p. 184).  
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A região se destacava no estado de São Paulo pela concentração da área plantada de 

cana desde os anos de 1920 e, até 1950, as atividades agrícolas eram desempenhadas 

pela mão de obra de trabalhadores, pois a mecanização da produção e uma maior 

disponibilidade de tratores só iriam se efetivar em décadas posteriores. Por 

conseguinte, os antigos trabalhadores colonos passam progressivamente à categoria de 

assalariados – permanentes ou temporários –, sendo expulsos das antigas colônias e 

núcleos rurais que iam cedendo espaço paulatinamente aos canaviais e às usinas. 

 

ANO USINA MUNICÍPIO 

1906 Engenho Central Pontal 

1906 Usina Junqueira Igarapava 

1922 Usina Albertina Sertãozinho 

1922 Usina Barbacena Sertãozinho 

1931 Usina da Pedra Serrana 

1937 Usina Santa Elisa Sertãozinho 

1945 Usina São Francisco Sertãozinho 

1946 Usina Santo Antônio Sertãozinho 

1947 Usina São Geraldo Sertãozinho 

1947 Usina São Martinho Pradópolis 

Tabela 10: Usinas de cana de açúcar do Nordeste Paulista e ano de fundação. 1906-1947 
Fonte: organizada pelo autor a partir de dados extraídos de PIRES, 1999. 
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Figura 150: Usina Junqueira e vila de operários no município de Igarapava entre 1938 e 1940.  
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC. 

 
 

 
Figura 151: Anúncio de revista. Janeiro de 1939.  

Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Igarapava.  
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Figura 152: Usina Junqueira – Igarapava, 1920. Fotografia de autoria desconhecida.  
Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP. 

 

 

 

 

 
Figura 153: O presidente da República Washington Luís, ladeado pelo casal Coronel 
Quito Junqueira e Sinhá Junqueira em Ribeirão Preto, 1938. Fotografia de autoria 
desconhecida. Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP. 
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Figura 154: Locomotiva das Usinas Junqueira carregando cana de açucar.  

Fotografia de autoria e data desconhecidas. 

Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP. 

 

 

 

 

 

 
Figura 155: Ao centro Getúlio Vargas, ladeado por Ademar de Barros e membros da 

família Junqueira. Fotografia de autoria e data desconhecidas. 

Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP. 
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Com o Programa de Metas (1956–1960) do governo de Juscelino Kubitschek, que 

preconizava um desenvolvimento da economia brasileira de “cinquenta anos em cinco”, 

o Estado amplia a sua atuação no setor de infraestrutura e no fomento à iniciativa 

privada para a expansão industrial. As empresas estrangeiras recebem incentivos fiscais 

para se instalarem no Brasil e é nesse período que o país vê a formação de seu parque 

automobilístico, a expansão das estradas de rodagem e o abandono das ferrovias.  

 
 
Quando do início do governo Kubitschek, em 1955, São Paulo, centro da 
iniciante unificação do mercado nacional, detinha a hegemonia econômica, 
contando com o maior e mais aparelhado parque industrial do país, além de 
uma agricultura muito avançada e já significativos contingentes urbanos. 
Razões pelas quais ditou as diretrizes e sediou a implantação da 
industrialização pesada que se seguiu. (SCHIFFER, 2010, p. 88). 

 

À época, grandes empresas multinacionais rompem as fronteiras de suas nações de 

origem e passam a se instalar em países onde pudessem obter maiores lucros: “a 

produção industrial se internacionaliza, em movimento semelhante ao já realizado pelo 

capital comercial e mercantil no período colonial e ao capital financeiro a partir do 

Império” (, 1999, p. 205). 

Em 1963, é aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural2, que estende ao trabalhador do 

campo alguns direitos e deveres anteriormente atribuídos somente aos trabalhadores 

urbanos. Como enunciamos anteriormente, os antigos colonos tornam-se trabalhadores 

assalariados, intensificando-se a migração rural-urbana.  

 
O trabalhador torna-se não somente assalariado, mas, na sua maioria, deixa 
de ter residência na fazenda. Expande-se o contingente de trabalhadores 
temporários. É a partir desse período que se acelera a expansão da cana-de-
açúcar na região de Ribeirão Preto, em particular no Nordeste Paulista. 
(ROSSINI, 1999, p. 207).  
 

Se a partir de 1950 houve grandes incentivos estatais à modernização das técnicas 

agrícolas - subsídio à importação de fertilizantes, incremento da produção nacional de 

                                                             
2 A aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural enquadra-se no contexto das Reformas de Base 
implementadas pelo presidente João Goulart e consistia em promover a democratização da terra 
estendendo ao campo os principais direitos dos trabalhadores urbanos. Nessa área, havia um decreto que 
previa a desapropriação das áreas rurais inexploradas ou exploradas contrariamente à função social da 
propriedade, situadas às margens dos eixos rodoviários e ferroviários federais e as terras beneficiadas ou 
recuperadas por investimentos da União em obras de irrigação, drenagem e açudagem. 
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tratores, etc. -, os anos posteriores irão caracterizar-se pelo aumento da subordinação 

da agricultura à indústria. Ademais, entre 1959 e 1960, o Brasil adquire maior espaço no 

mercado de exportações de açúcar, devido à Revolução Cubana e ao consequente 

bloqueio comercial promovido pelos Estados Unidos. Nesse ínterim, a partir dos anos 

de 1960, o Nordeste Paulista  

 
[...] conhece intenso e dinâmico processo de modernização agrícola, processo 
esse que se intensifica consideravelmente na década de 70 e explode nos 
anos 80. O Nordeste Paulista, no seu conjunto, torna-se uma das regiões 
agropecuárias mais avançadas do Estado de São Paulo. O aprimoramento das 
técnicas agrícolas, os ganhos em produtividade, a instalação de unidades de 
transformação dos produtos primários são processos fortemente 
dependentes da existência de capitais disponíveis. Para tanto, a região contou 
com capitais privados e com forte apoio governamental, seja através do 
credito barato em programas de financiamento da produção, da aquisição de 
insumos e maquinários, seja através de incentivos fiscais. Nesses termos, 
alguns municípios tomaram a dianteira e tornaram-se os responsáveis pela 
imagem de “Califórnia brasileira” associada a Ribeirão Preto e áreas 
circunvizinhas. (ROSSINI, 1999, p.207). 
 

 

Em 1975, em função da crise internacional do petróleo (1974), por meio da Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e dentro do contexto da economia 

nacional conhecido como “milagre econômico”, é criado no Brasil o Proálcool – 

Programa Nacional do Álcool3 – visando a ampliar a expansão da cana e do setor 

industrial de açúcar e álcool.  

 
 
A nova situação, ausente de qualquer controle, precipitou a conversão das 
destilarias açucareiras, dando novo incremento à cultura da cana-de-açúcar. 
A cana estendeu-se por toda a Mojiana, chegando ao município de Franca, 
até então considerado pouco próprio para esta cultura, pela topografia e 
altitude (...) A elaboração do Proálcool, concebido pela iniciativa privada em 
conjunto com o Estado, fomentou a produção de álcool e possibilitou 
sobremaneira a ampliação dos canaviais (...) As destilarias criadas pelo 
Proálcool adotaram o modelo fabril da Usina Vale do Rosário, de Morro 
Agudo – SP, fugindo ao padrão tradicional de vila operária e colônia rural, 
resumindo-se apenas à indústria sem moradores em torno. Esta nova 
disposição industrial separando de vez o trabalhador do campo do da cidade, 
anteriormente confundidos, refletiu na organização do trabalho e no espírito 
dos trabalhadores, definindo-os como operários ou rurícolas, e acelerou o 
crescimento dos sindicatos de trabalhadores. (DINIZ JUNQUEIRA apud 
ROSSINI, 1999, p. 206). 
 

                                                             
3 O Proálcool ou Programa Nacional do Álcool foi um programa de substituição em larga escala dos 
combustíveis veiculares derivados de petróleo por álcool, financiado pelo governo federal, a partir de 
1975, devido à crise do petróleo em 1973 e mais agravante depois da crise de 1979. 
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A agroindústria sucroalcooleira avança sobre a região e os antigos núcleos, bairros e 

vilas rurais são esvaziados. A população rural migra para as cidades, pois o cultivo da 

cana não convive com o plantio de outras culturas e dá-se através em grandes áreas 

contínuas, que formam o chamado “mar de cana”.  

As terras de plantio que abastecem as usinas e destilarias são de propriedade das 

próprias usinas e também de outros proprietários que ou produzem por conta própria 

ou arrendam suas glebas rurais às usinas. Conforme observamos anteriormente, a crise 

do café promove uma certa redistribuição da posse da terra na região concretizada pelo 

desmembramento de algumas grandes fazendas. Entre 1930 e 1936, o número de 

pequenas propriedades cresce cerca de 60%, sendo que, em 1936, 67% das 

propriedades eram de pequeno porte (IANNI, 1978, apud PIRES, 1996, p. 79). Todavia, 

conforme observa Maria Conceição Silvério Pires (1996), ao contrário do que ocorre no 

período anterior, entre 1960 e 1970, há um aumento na área média das propriedades 

rurais da região e, consequentemente, uma ampliação da concentração fundiária.  

Segundo Denise Elias (2003), ao tratar da região agrícola de Ribeirão Preto,  

 
[...] no centro de um “mar de cana” é comum encontrarmos uma usina ou 
uma destilaria. Para a agroindústria canavieira, a tradicional lógica da 
instalação industrial junto à matéria prima ainda é importante, mesmo que, 
hoje, com a modernização dos transportes e das comunicações, possa ser 
desprezada por vários segmentos industriais. José Graziano da Silva (1991) 
afirma, categoricamente, que o Proálcool foi responsável pela maior 
concentração de terras havida em toda a história da agricultura brasileira. 
Para um dos maiores pesquisadores da agroindústria canavieira no Brasil, 
Tamás Szmrecsányi (1991), o Proálcool fora formulado e estabelecido muito 
menos como uma solução para a crise energética do país do que como uma 
alternativa para a previsível capacidade ociosa da sua agroindústria 
canavieira, à beira de uma superprodução de cana e açúcar, mesmo que a 
justificativa oficial tenha sido a produção de um combustível alternativo como 
forma de aliviar as pressões sobre a balança comercial, em decorrência da 
alta do petróleo, até então predominantemente importado. (ELIAS, 2003, p. 
149). 

 

Outrossim, a espacialização regional da evolução da agroindústria de açúcar e álcool 

sobre o Nordeste Paulista é descrita por Diniz Junqueira (1999): 

 
A expansão canavieira na margem esquerda do rio Pardo processou-se de 
forma muito rápida e distribuída entre muitas usinas, engenhos e alambiques 
de aguardente. Já em Igarapava, a Usina Junqueira, que nascia com estrutura 
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de grande empresa, com ferrovia própria e uma larga rede de fornecedores 
de cana, parecer ter inibido o surgimento de concorrentes. No entre-rios 
Pardo e Sapucaí, com moderna policultura, as diversas algodoeiras, máquinas 
de benefício de cereais, fábrica de óleo vegetal instalada em Orlândia e 
eficiente Carteira Agrícola do Banco do Brasil, retardam a expansão 
canavieira, que partindo de Sertãozinho, estendeu-se pela margem esquerda 
do rio Pardo, sem saltar o rio. Apenas em 1964, com a fundação da Cia. 
Açucareira Vale do Rosário, em Morro Agudo, é que, saltando o rio Pardo, a 
cultura da cana-de-açúcar estendeu-se até o município de São Joaquim da 
Barra, na margem esquerda do rio Sapucaí.  (DINIZ JUNQUEIRA apud ROSSINI, 
1999, p. 210) 
 

 
Em 1980 o estado de São Paulo chegaria a ser o responsável por 73% da produção de 

álcool do país e o Nordeste Paulista, em 1996, a contar com 24 usinas e destilarias de 

açúcar e álcool (IBGE). Pouco a pouco, a paisagem da região vai se remodelando tendo 

em vista que “no ano de 1985, os municípios de Sertãozinho (78%), Pradópolis (71%), 

Dumont (70%), Serrana (64%) e Orlândia (58%) possuíam mais da metade da sua área 

ocupada com a cana-de-açúcar” (ROSSINI, 1999, p. 213). 

 

 
Figura 156: Usina Alta Mogiana, fundada em 1983 em S. Joaquim da Barra. Fotografia de ano e autor 

desconhecidos. Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 
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MUNICÍPIO  1960 1970 1975 1980 1985 

Morro Agudo  0,01 75 141 1.274 3.204 

Ribeirão Preto  304 637 584 2.196 3.031 

Sertãozinho  728 1.225 1.333 1.915 2.343 

Jardinópolis   11 21 14 592 1.927 

Pontal  306 612 936 1.505 1.284 

Pradópolis  * 403 1.067 322 1.192 

Guaíra  * * * 23 1.011 

Sta. Rosa do Viterbo  0,07 379 477 850 935 

Luís Antônio  * 0,23 13 391 857 

Orlândia   * 62 135 394 782 

Serrana  158 333 399 777 610 

Igarapava   169 294 412 732 775 

Nordeste Paulista  1.978 4.954 6.487 14.644 25.201 

Estado de São Paulo  14.174 30.566 34.566 72.257 125.001 

Tabela 11: Municípios com maior produção de cana de açúcar do Nordeste Paulista - 1960-1985. [em mil 
toneladas].Fonte: organizada pelo autor a partir de dados da FIBGE - Censos agrícolas e agropecuários, 
1960-1985, apud ROSSINI, 1999.  
 
 
 
 

ANO NORDESTE PAULISTA  

Produção (em mil 
toneladas) 

Área plantada (em 
hectares)  

Tonelada por hectare 
(em hectares) 

1950 792 18.033 43,92 

1960 1.978 42.880 46,13 

1970 4.954 94.111 52,38 

1975 6.487 119.370 54,38 

1980 14.644 211.931 69,1 

1985 25.201 338.371 74,48 
Tabela 12: Produção e área plantada de cana de açucar no Nordeste Paulista - 1950-1985.  
Fonte: organizada pelo autor com base em dados do IBGE - Censos agrícolas e agropecuários, 1950-1980, 
apud, ROSSINI, 1999.  
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Figura 157: Usina Junqueira, em Igarapava, às margens do Rio Grande.  

Fonte: Autor, 2016.  

 

 

USINA MUNICÍPIO 

Usina Batatais Açúcar e Álcool  Batatais 

Usina Buriti Buritizal 

Usina Colorado Guaíra 

Usina Mandu S/A Guaíra 

Usina Junqueira Igarapava 

Destilaria Jardinópolis Jardinópolis 

Cia. Açucareira Vale do Rosário Morro Agudo 

Usina M.B.  Morro Agudo 

Usina Moema  Orindiúva 

Usina Açucareira Bela Vista S/A Pontal 

Usina Barbacena  Pontal 

Usina Bazan S/A Pontal 

Açucareira Bartolo Carolo Pontal 

Usina São Martinho Pradópolis 

Destilaria Galo Bravo Ribeirão Preto 

Destilaria Moreno Ribeirão Preto 

Usina Alta Mogiana Ltda. S. Joaquim da Barra 

Usina da Pedra Serrana 

Usina Nova União Açúcar e Álcool Serrana 

Cia. Açucareira São Geraldo Sertãozinho 

Usina Santa Elisa Sertãozinho 

Usina Albertina Sertãozinho 

Usina Santo Antônio Sertãozinho 

Usina São Francisco Sertãozinho 

Usina Amália  Sta. Rosa do Viterbo 

Tabela 13: Usinas e destilarias do Nordeste Paulista até 1996. 
Fonte: organizada pelo autor a partir de dados extraídos de ROSSINI, 1999.  
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A região agrícola da Alta Mogiana torna-se uma das mais modernas do país com 

altíssimas concentrações de crédito por hectare. Há o desenvolvimento da indústria de 

máquinas e equipamentos agrícolas em diversos municípios e a incorporação de 

avançadas técnicas e processos oriundos de pesquisas científicas públicas e privadas que 

são assimiladas pelo setor empresarial moderno. A exemplo disso, temos que o 

Nordeste Paulista, no seu conjunto, apresentou um crescimento superior ao encontrado 

para o estado de São Paulo, no que se refere ao número de tratores por município, ou 

seja, um crescimento de 563% e 487%, respectivamente (ROSSINI, 1999, p. 208-209). A 

região figura como uma das pioneiras na utilização de colhedeiras mecânicas e também 

apresentou, no período, um considerável aumento no número de caminhões em 

circulação no transporte da produção. Outro indicador da crescente modernização 

agrícola da região é refletido no crescimento da produção de grãos e no 

desenvolvimento da pecuária que, por sua vez, impactam na transformação da 

paisagem dos municípios que investem no aperfeiçoamento das técnicas de estocagem 

com a construção de grandes silos de armazenamento que, em sua maioria, foram 

implantados próximos aos eixos de comunicação e transportes: as ferrovias e as 

rodovias.   

 

MUNICÍPIO  1960 1970 1980 

Batatais 11 68 303 

Patrocínio Paulista  12 35 150 

Ituverava  6 25 137 

Cristais Paulista  * 23 133 

Guaíra 1 11 115 

Igarapava  * 9 110 

Pedregulho 1 27 95 

Franca 6 41 91 

São Simão 13 28 88 

Ribeirão Preto 23 51 78 

Brodoswki  4 31 77 

Altinópolis 4 20 70 

Sales Oliveira 2 14 66 

S. José da Bela Vista 3 8 58 

Morro Agudo 19 84 57 

Guará 1 5 45 

Nordeste Paulista 164 735 2.407 

Estado de São Paulo 1.353 7.939 13.961 
Tabela 14: Municípios com maior número de silos no Nordeste Paulista - 1960-1980 
Fonte: organizada pelo autor com base em dados do IBGE - Censos Agrícolas e Agropecuários 1960-1980, 
apud ROSSINI, 1999. 
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Ainda com relação à produção primária, nota-se que o café se manteve em alguns 

municípios da região com altitudes propícias ao cultivo e temperaturas mais amenas. 

Também o algodão, cujo momento de maior produção no estado se deu na década de 

1930, passava a ser reinserido nas áreas de cultivo, entre 1960 e 1980, destacando-se 

Ituverava, Guará, Guaíra e Jardinópolis como os principais municípios produtores. Entre 

1960 e 1980, há também um incremento considerável no que se refere à pecuária 

bovina e à produção de leite (cerca de 13% da produção total do estado de São Paulo), 

impulsionadas pela utilização de ordenhadeiras mecânicas e pelos avanços relacionados 

à inseminação artificial. Proliferam-se as feiras e exposições agropecuárias ligadas aos 

negócios e também ao lazer e à diversão: nasce, então, um novo mercado ligado à tais 

atividades (ROSSINI, 1999, p. 217-222). 

A cultura de novos gêneros agrícolas, após a substituição das plantações de café, 

também se enquadra nesse processo e foi possibilitada devido às novas práticas de 

calagem e adubação dos solos. A exemplo disso Rossini (1999) salienta que “sem grande 

tradição de cultivo da soja, o Estado de São Paulo, no final da década de 60, desponta 

como um dos importantes produtores do país”, sendo o comércio do produto, 

progressivamente, transferido ao controle de empresas multinacionais como a 

Anderson Clayton, a Sanbra e a Cargil. Entre os principais municípios produtores de soja 

no Nordeste Paulista4, enquadravam-se Guará, Ituverava, São Joaquim da Barra e 

Orlândia. Esta última, apesar de não possuir nenhuma usina/destilaria de cana-de-

açúcar apresentava uma economia altamente capitalizada, que, além de áreas 

produtoras de soja, detinha duas fábricas de óleo do gênero, a COMOVE (Figura 159) e 

a Brejeiro (Figura 158), uma de ração animal, a Guabi, e a maior cooperativa agrícola da 

Alta Mogiana, a Carol. (ROSSINI, 1999, p.220 - 221).   

 

                                                             
4 Municípios com maior proporção de área plantada de soja em 1985: Miguelópolis (47%), Ituverava 

(43%), Nuporanga (38%), Ipuã (32%), São José da Bela Vista (30%), Guará (22%) e Orlândia (15%). (ROSSINI, 
1999).  
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Figura 158: Vista do conjunto industrial da Companhia de Beneficiamento de Produtos 
Agrícolas. Atual indústria Brejeiro em Orlândia (Arroz Brejeiro e Óleo de Soja Sublime). 
Fotografia de autoria desconhecida. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
 

 

 

 
Figura 159: Vista do Conjunto industrial da Companhia Mogiana de Óleos Vegetais 
(COMOVE). Implantada próxima à rodovia Anhanguera. Industria especializada na 
recepção, armazenagem, esmagamento de soja, algodão, sorgo, que gerandos: óleo 
bruto de soja, óleo refinado de soja, farelo de soja, lecitina de soja, gordura 
hidrogenada, sabão em barra, óleos de algodão e de girassol, entre outros. Atual Grupo 
Sina Ltda. que atua no setor alimentício e químico, atendendo os mercados nacionais e 
internacionais. Fotografia de autoria e data desconhecidas.  
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
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Até meados da década de 1940, grande parte da indústria verificada no Nordeste 

Paulista vinculava-se ao processamento de produtos primários e à manufatura de bens 

de consumo não duráveis: produtos alimentares, vestuário e calçados, minerais não 

metálicos, madeira, mobiliário, couros, peles e bebidas. Notava-se, entretanto, certa 

presença de estabelecimentos relacionados à produção metalúrgica, mecânica, de 

material elétrico e de comunicações, de material de transporte, material químico e de 

produtos farmacêuticos e medicinais. 

O estado de São Paulo como um todo, entre 1940 e 1960, apresenta um expressivo 

crescimento em sua produção industrial, cerca de 528%, enquanto a região da Alta 

Mogiana registra um aumento de 311%. Entre os municípios da região, São Joaquim da 

Barra (841%) e Guará (908%) apresentam os mais expressivos índices de crescimento 

industrial (IBGE). Após 1960, a expansão da lavoura e da agroindústria passam a pautar 

os investimentos na indústria da produção de implementos agrícolas: mecanização da 

produção, colheita e transporte. Nesse sentido,  

 
 
O Estado de São Paulo tomou a dianteira nos processos de urbanização e 
industrialização. Ribeirão Preto foi um dos pólos mais dinâmicos desse 
processo. Os municípios pertencentes à área nem sempre apresentaram o 
mesmo ritmo de crescimento. Entretanto, no seu conjunto, esses processos 
foram aí bastante intensos. (ROSSINI, 1999, p. 223). 
 
 

O setor secundário expande-se significativamente nas décadas de 1960 e 1970 e é o 

responsável por grande parte do número de empregos na região. Os estabelecimentos 

industriais proliferam-se, sobretudo em Ribeirão Preto e Franca, sendo o parque 

industrial do Nordeste Paulista, naquele momento, superado apenas pela grande São 

Paulo e pela região de Campinas, tendo em vista que “em meados da década de 1970, 

iniciou-se um processo de descentralização relativa de atividades secundarias a partir 

da metrópole e do Estado de São Paulo” (SCHIFFER, 2010, p. 76). 

O chamado processo de descentralização da indústria dos anos 1970, citado por Schiffer 

(2010), visou a dar continuidade ao processo de acumulação capitalista no estado de 

São Paulo em conformidade com as políticas nacionais de desenvolvimento do período. 

Tais políticas buscavam incentivar a ampliação de atividades do setor secundário em 
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regiões menos desenvolvidas do país. Há, no período, um estímulo ao crescimento 

industrial nas pequenas e médias cidades – com destaque àquelas de fácil acesso às 

redes rodoviária e ferroviária – em decorrência das políticas de descentralização da 

indústria nacional fomentadas, sobretudo, pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento – 

PND. 

 

MUNICÍPIO Nº DE ESTABELECIMENTOS PESSOAL OCUPADO 

1960 1980 1985 1960 1980 1985 

Ribeirão Preto 390 694 804 5.990 14.149 19.055 

Franca 224 593 764 2.985 25.928 35.597 

Sertãozinho 84 189 155 1.003 6.829 9.187 

S. Joaquim da Barra 82 77 90 626 1.304 1.941 

Pontal 37 49 51 367 773 832 

Orlândia 28 64 49 307 2.117 2.480 

Guaíra 34 34 35 126 404 939 

Cravinhos 42 59 34 168 847 863 

Morro Agudo 40 25 34 174 703 1.307 

Sta. Rosa do Viterbo 29 29 31 409 1.020 1.399 

Serrana 16 43 29 306 828 1.721 

Nordeste Paulista  1.532 2.513 2.553 15.388 62.541 83.471 

Estado de São Paulo 36.354 62.426 59.343 831.339 2.287.045 2.527.141 

Tabela 15: Municípios com maior número de estabelecimentos industriais e pessoal ocupado no Nordeste 
Paulista - 1960-1985. Fonte: organizada pelo autor a partir de dados do IBGE - Censos econômicos e 
industriais, 1960-1985 apud ROSSINI, 1999.  
 

O II PND visava impulsionar uma desconcentração espacial da indústria brasileira em 

oposição ao modelo que até então havia se estabelecido. O Estado passa a direcionar 

recursos a áreas do interior do país com o objetivo de reduzir as enormes disparidades 

socioeconômicas nacionais e promover um maior dinamismo da indústria em núcleos 

periféricos que surgissem como alternativa à então saturada Região Metropolitana de 

São Paulo. Segundo Mesquita (2011), 

 
[...] deve-se considerar o papel do Estado na desconcentração da indústria, 
que, no caso, aparece no sentido de acelerar um processo em curso, com 
características naturais e espontâneas, visando a reduzir o congestionamento 
da área metropolitana e para atenuar os desníveis regionais da renda. Sendo 
importante destacar que, enquanto o governo federal sob o discurso da 
descentralização industrial procurou dirigir a indústria para o Nordeste, o 
estadual procurou incentivar o deslocamento industrial para o interior do 
Estado, evitando qualquer tentativa de estimular a descentralização 
industrial via renúncia fiscal (MESQUITA, 2011, p. 57). 
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Nesse contexto, observa-se que a espacialização da maior parte desse processo ocorre 

em um raio de 150 km ao redor da capital paulista e ao longo dos eixos das vias 

Anhanguera, Castelo Branco e Dutra (MESQUITA, 2011, p. X.). Ademais, ocorre que nem 

todos os setores da indústria tenderam a se deslocar para o interior do estado e do país, 

mas somente aqueles relacionados a um baixo dinamismo tecnológico e a um baixo 

valor agregado, setores “cujos custos de localização no “centro” deixam de ser 

vantajosos” e cuja “dependência da proximidade com a matéria prima é maior” 

(FURTADO, 1986, p. 9, apud MESQUITA, 2011, p. 58).  

Nesse ínterim, dentro do quadro configurado pela mecanização agrícola, atrelada às 

consequentes aprovações de medidas legais de proteção ao trabalhador rural e pelo 

crescimento dos setores industrial e de serviços, decrescem as oportunidades de 

trabalho no setor primário e se observa um considerável aumento do êxodo rural e das 

populações urbanas na região. Conforme Rossini (1999),  

 
 
Acompanhando o movimento migratório da população do campo para a 
cidade e de cidades menores para as grandes cidades, ocorre um outro fluxo 
migratório que se intensifica, particularmente no período da safra de cana-
de-açúcar. São trabalhadores procedentes, principalmente, do vizinho Estado 
de Minas Gerais, seguindo-se, em número, a vinda de pessoas oriundas do 
Nordeste. Para o Nordeste Paulista, a migração de pessoas oriundas do vale 
do Jequitinhonha é grande. [...] migram como alternativa de sobrevivência 
para trabalho no campo ou na cidade. Muitos migram com a intenção de 
permanecer para sempre, outros temporariamente. (ROSSINI, 1999, p. 227) 
 

 
O processo migratório descrito acima vinculou-se sobretudo à colheita da cana-de-

açúcar e foi caracterizado por uma certa sazonalidade ocasionada pelos distintos 

períodos de colheita das diferentes culturas e localidades. Assim, 

 
 
Colhe-se cana no Nordeste Paulista – Ribeirão Preto, Sertãozinho, Serra Azul, 
Serrana, Pradópolis, Morro Agudo, Guatapará etc. –, segue-se a colheita de 
laranja em São Simão, Santa Rosa do Viterbo, Olímpia, Frutal (Minas Gerais); 
manga em Jardinópolis; cereais, em especial arroz, em Guaíra, café em 
Ribeirão Preto, Franca, Pederneiras, Machado (Minas Gerais). (ROSSINI, 1999, 
p. 227). 
 

No Brasil, a população urbana supera a rural nos anos de 1970 enquanto, no estado de 

São Paulo, essa inversão se dá já nos anos de 1950. Na região aqui analisada, esse 

fenômeno ocorre na década de 1960.  
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  1940 1950 1960 1970 1980 1991 1996 

Brasil  31,2 36,2 44,7 55,9 67,6 75,6 78,4 

Estado de São Paulo 44,1 52,6 62,6 80,3 88,6 92,8 93,1 

Nordeste Paulista  31,8 57,8 53,7 72,6 86,2 92 93,9 

Tabela 16: Taxas de Urbanização (%): Brasil, Estado de São Paulo e Nordeste Paulista. Fonte: organizada 
pelo autor a partir de dados do IBGE - Censos demográficos, 1940-1996 apud ROSSINI, 1999. 
 
 
 

Desde os anos de 1950, em virtude das novas demandas surgidas em função das 

elevadas taxas de urbanização e industrialização em voga, o Estado vê-se forçado a 

investir na expansão da capacidade energética do país, dobrando o potencial das usinas 

geradoras e, dessa forma, “propiciando as condições necessárias para o incremento de 

produção do setor privado” (SCHIFFER, 2010, p. 91). Na escala nacional, a Eletrobrás, 

criada em 1961, recebe a atribuição de promover estudos, projetos de construção e 

operação de usinas geradoras, linhas de transmissão e subestações destinadas ao 

suprimento de energia elétrica no Brasil. Entre 1970 e 1980, a capacidade energética 

brasileira é triplicada. Em São Paulo, as novas escalas demográficas, da indústria e da 

urbanização, passam a requerer o surgimento de novos órgãos estatais capazes de 

suprir as demandas de infraestrutura e serviços. O momento é marcado por um maior 

aporte de investimentos do governo do estado, que passa a rever seus procedimentos 

técnicos e administrativos, trazendo para si algumas questões anteriormente tratadas 

pelos municípios. Sobre a atuação do Estado, corroborando com a tese de Schiffer 

(2010), Reis Filho (2010) afirma que no período evidencia-se a 

 
[...] fase da diversificação e ampliação das intervenções do Estado e, 
simultaneamente, do aprofundamento de formas de organização econômica 
capitalistas, inclusive no mercado imobiliário. A duplicidade das linhas de 
ação confirmava, mais uma vez, a persistência das formas de atuação de 
caráter patrimonialista, com interligações evidentes entre as ações do Estado 
e da iniciativa privada. (REIS FILHO, p. 22, 2010). 

 

As Secretarias de Governo são dividas, tornam-se mais especializadas, havendo a 

elaboração de megaprojetos e megainvestimentos em infraestrutura. Nesse contexto é 

que surgem também a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo – criada em 1973), a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 

1968), a Cesp (Companhia Energética de São Paulo - 1966), o Dersa (Desenvolvimento 
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Rodoviário S.A. – 1969), a Fepasa (Ferrovia Paulista S.A. - 1971) e a Telesp 

(Telecomunicações de São Paulo – 1973). Por sua vez, a Secretaria da Educação, entre 

1975 e 1979, promove reformas nos antigos Grupos Escolares e a construção de 

milhares de novas escolas públicas em todo o estado, cerca de três mil novas unidades 

(REIS FILHO, 2010, p. 24). 

As aglomerações urbanas têm a sua área expandida e intensificam-se as ocupações 

ligadas ao setor terciário. Muitos dos trabalhadores migrantes estabelecem residência 

fixa na região e, por não terem acesso à terra rural nas cidades, devido à substituição da 

mão de obra humana pela crescente mecanização agrícola, aumenta-se a procura e a 

disponibilidade de emprego no setor terciário, ligado às atividades urbanas, com 

diferentes graus de especialização (ROSSINI, 1999, p. 228 - 230).  

Também o trabalhador ainda ligado às práticas agrícolas reside na cidade, sendo que, 

no nordeste paulista, em 1960, apenas duas cidades possuíam mais de 20 mil 

habitantes: Ribeirão Preto, com 119.429, e Franca com 49.150. Já em 1970 esse número 

cresce para quatro e de 1970 a 1996 para 17.  

Outrossim, abordando o aumento dos setores de serviço e comércio na região, Rossini 

(1999) elenca as dez empresas de maior ativo total e receita liquida, em 1996, no 

Nordeste Paulista, destacando, ao lado das grandes usinas, duas companhias – a 

CETERP, no setor da telefonia, e a COHAB-RP, ligada à construção de casas populares. 

(ROSSINI, 1999, p. 228 - 230). 

Na Alta Mogiana, duas cidades centralizam uma maior gama de oferta de produtos e 

serviços: Ribeirão Preto e Franca, as quais, em virtude de suas localizações e maiores 

infraestruturas, vão se firmando como fornecedoras privilegiadas de ampla diversidade 

de estabelecimentos do setor terciário (bancos, educação, saúde e lazer), serviços 

precários, até então, na maioria das cidades da região.  
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2.1.2 As primeiras estradas de rodagem de São Paulo  

 

 

A partir do chamado período urbano industrial e da crescente ampliação das atividades 

do setor secundário, aumenta-se a necessidade de integração dos mercados nacional e 

estadual, que passam a exigir novas estratégias.  

Da segunda metade do século XIX até 1930, ocorre a primeira aparelhagem técnica do 

estado de São Paulo, por meio da implantação dos primeiros sistemas de engenharia – 

ferrovias, telégrafo e navegação fluvial a vapor –, os quais organizam o território de 

modo a garantir maiores rendimentos. Os objetivos primordiais desses sistemas eram: 

escoar a produção agrícola do interior para o mercado internacional, conquistar áreas 

devolutas e racionalizar a exploração do território paulista.  

Com o início das políticas de substituição de importações e com o incremento da 

indústria, a busca pela integração do mercado nacional torna-se um imperativo e, a 

partir de 1930, o Estado brasileiro passa a investir em sistemas de engenharia que 

reconfiguram o território nacional e, por conseguinte, o estadual.  Dessa forma, o 

território paulista passa a ser reestruturado e integrado através de um novo modal de 

comunicação e transporte terrestre: as rodovias, produtos de uma nova lógica em curso 

que prevê a integração nacional realizada por um sistema rodoviário como base dos 

sistemas de engenharia.  

A primeira metade do século XX foi, ainda, marcada pela expansão ferroviária, mas, 

neste mesmo período, também figuram as primeiras iniciativas relacionadas à abertura 

e à modernização das estradas de rodagem. Na metade do século, a partir de 1950, a 

lógica rodoviária já é a que prevalece reorganizando a dinâmica espacial. As rodovias, 

cujo papel, até então, secundário, era o de alimentadoras dos eixos ferroviários, visando 

ao escoamento da produção agrícola para o exterior, progressivamente, ganham novo 

caráter e passam a ser o principal sistema de transporte e circulação de mercadorias e 

pessoas.  

Nos anos de 1920, o transporte rodoviário já havia ganhado força através da utilização 

do caminhão, para o deslocamento das cargas, e da jardineira, para as pessoas, e a 



237 
 

 
 

circulação se realizava através de caminhos de terra e estradas boiadeiras. A ferrovia 

interligou os núcleos urbanos entre si e colocou-os em contato com o mercado 

internacional via porto de Santos. Contudo, nas regiões de plantio do café, o transporte 

entre as zonas produtoras e as estações ferroviárias ainda era feito através das “tropas 

de muares ou de lentos e pesados carros de boi (MONBEIG, 1984, p. 197-198). Tais 

estradas, apesar de precárias, articulavam o interior do estado e alimentavam os ramais 

ferroviários, servindo como prolongamento dos trilhos às áreas de produção mais 

distantes.   

 
Os fazendeiros, que haviam compreendido muito bem o que aproveitar da 
estrada de ferro, adotariam rapidamente o Ford e o caminhão e 
convenceram-se da necessidade imperiosa de construir estradas. A iniciativa 
de criar a rede rodoviária ficou a cargo do governo do Estado. 
(MONBEIG, 1984, p. 198) 
 

 
Assim como as ferrovias, as estradas de rodagem, sobretudo no oeste do estado, 

fundaram novos pequenos povoados e loteamentos ao longo de seus traçados e 

valorizaram terras rurais distantes até então dos eixos ferroviários (MONBEIG, 1984, p. 

176-184).  

No contexto da Primeira República, o estado de São Paulo funda, em sua organização 

institucional, a Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas5, cujas atribuições 

contemplavam, além de muitos outros encargos, construir e conservar estradas de 

rodagem e elaborar o primeiro Plano de Viação estadual  (1896)6 que passaria a 

regulamentar as obras de execução e abertura de novas rodovias.  

O grande incentivo às estradas de rodagem é realizado por Washington Luís em suas 

várias esferas de atuação dentro da estrutura institucional do governo7. Entre as suas 

primeiras inciativas, em 1909, quando então ocupava o cargo de Secretário de Justiça e 

Segurança Pública, foi um dos principais responsáveis pela criação do Automóvel Clube 

                                                             
5 Sobre este tema ver o trabalho de BERNARDINI, S. P. Construindo infra-estruturas, planejamento e 
territórios: a Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Governo Estadual Paulista (1892-
1926). 2008. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
6 O primeiro Plano de Viação do estado de São Paulo foi elaborado em 1896 sob o governo do então 
presidente da província, Campos Salles (1896-1897).  
7 Washington Luís foi Vereador (1896) e Intendente (1897) de Batatais, Secretário de Estado (1906-1912), 
Deputado Estadual (1912-1913), Prefeito da cidade de São Paulo (1914-1919), Governador (1920-1924) e 
Presidente da República (1926-1930).  
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de São Paulo, contando com o apoio de alguns dos principais nomes da elite paulista, 

como os irmãos Armando e Silvio Álvares Penteado, Santos Dumont e Antônio Prado 

Júnior (REIS FILHO, 1993, p. 24). Enquanto deputado estadual, elaborou um amplo 

projeto de lei sobre a reorganização do sistema penitenciário, que compreendia a 

possível utilização de mão de obra de presidiários na construção de estradas. Nesse 

contexto, em 1915, inaugura-se a primeira rodovia moderna do estado de São Paulo, 

ligando a capital a Jundiaí, inteiramente construída por detentos8.  

 

 

 
Figura 160: Banquete do Automóvel Clube de São Paulo, 1924.  

Fonte: Revista Boas Estradas apud REIS FILHO, 1993.  

 

 

Em 1913, um segundo Plano de Viação (Figura 161) marca decisivamente o papel do 

Estado como agente financiador de obras rodoviárias e o início de uma ação política de 

maior alcance para o setor rodoviário. Segundo Tavares (2014, p. 94), o documento de 

1913, “embora seja o segundo plano rodoviário do Estado de São Paulo, foi o embrião 

da estrutura rodoviária paulista”.  

 

                                                             
8 A rodovia São Paulo-Jundiaí (1915) ficou conhecida como Estrada dos Sentenciados.  
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Figura 161: Plano de Viação para São Paulo: “Mappa Geral do Estado de S. Paulo (1913) reproduzido do 
da Comissão Geographica e Geologica do Estado. Com representação das linhas que constituem o plano 
de viação segundo os estudos do Engenheiro Clodomiro Pereira da Silva – Consultor technico da Secretaria 
da Agricultura, e anexo ao relatório do mesmo, elaborado para organização de dito plano”. Escala 
1:1.000.000. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

 

O chamado Plano de Viação para São Paulo9 foi elaborado por Clodomiro Pereira da 

Silva, engenheiro e consultor técnico da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo 

e, conforme Reis Filho (1993, p. 56) aponta, “pela primeira vez, trata com destaque 

especial as obras rodoviárias”. O plano organizou as principais rodovias de maneira 

radial, convergindo para a capital, sendo que os eixos traçados buscaram considerar os 

elementos geográficos preexistentes e as relações econômicas já estabelecidas pela 

urbanização do território.  

A presença já consolidada das vias férreas, que interligavam os núcleos do interior à 

capital, também corroborou para a adoção do modelo radial, cujos troncos principais 

consistiam nos eixos entre: São Paulo e Taubaté; São Paulo e Santos; São Paulo e 

Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto; e São Paulo a Avaré, passando por Sorocaba 

(SECRETARIA DA AGRICULTURA..., 1913, p. 50 apud TAVARES, 2014, p. 95).  

                                                             
9 O Plano de Viação para São Paulo foi elaborado no governo de Francisco de Paula Rodrigues Alves 
enquanto Washington Luís era o prefeito da capital.   
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Os quatro eixos citados, previstos no Plano de 1913, deram origem às quatro principais 

rodovias que cruzam o estado, atualmente: a Dutra, a Anchieta, a Anhanguera e a Regis 

Bittencourt (Figura 162).  

 

 

 
Figura 162: Rodovias de São Paulo originadas pelo Plano de Viação de 1913.  
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

Aliada às ações de Washington Luís, uma outra instituição aglutinou incentivos públicos 

e privados para o desenvolvimento das rodovias: os Congressos Paulistas de Estradas de 

Rodagem (1917–1923) que, atuando na divulgação das qualidades do transporte 

automotor, foram imprescindíveis à compreensão de todo o processo de implantação 

das rodovias. Desde o I Congresso, as fotografias e os relatórios técnicos publicados nos 

anais do evento dão a dimensão do andamento das obras rodoviárias em São Paulo 

(REIS, 1993, p. 57, 1993). 
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Figura 163: I Congresso Paulista de Estradas de Rodagem, em 1917. Os congressistas na Estrada dos 
Sentenciados.  Fonte: Biblioteca Nacional  
 
 

Em 1920, Washington Luís assume como Presidente do Estado e, em 1921, estabelece 

uma Inspetoria de Estradas de Rodagem específica para a execução de obras 

rodoviárias, subordinada à Diretoria de Obras Públicas da Secretaria da Agricultura. O 

órgão estadual figura como o pioneiro a tratar o tema na organização institucional 

brasileira, tendo influenciado, posteriormente, a organização federal (TAVARES, 2014, 

p. 95). Segundo Reis Filho (1993),  

 
A Inspetoria estabelece em 1922 o Plano Geral de Viação do Estado que 
previa os grandes eixos radiais a serem construídos pelo governo, 
acompanhando os principais vales, como os do Tietê, do Paraíba, do Mogi-
Guaçu e do Paranapanema. Ao mesmo tempo, eram deixadas alternativas 
para a iniciativa particular, visando a construção de estradas com a cobrança 
de pedágio. (REIS FILHO, p. 61, 1993). 
 
 

O Plano de 1922 trata-se, então, de um terceiro documento elaborado pelo Estado que, 

de modo geral, seguiu as diretrizes do plano anterior, de 1913, pois acompanhava o 

mesmo esquema dos eixos radiais rodoviários, originados a partir da capital. Neste novo 

plano, ganha destaque “a estrada que, de São Paulo, se dirigia a Jundiaí e Campinas e 

depois a Ribeirão Preto, com uma variante mais a nordeste, em direção a Mogi Mirim, 

Mogi Guaçu e Franca” (REIS FILHO, p. 82, 2014), a futura via Anhanguera. Em 1922 uma 

nova estrada de rodagem foi inaugurada entre Campinas e Ribeirão Preto, ainda um 

importante núcleo produtor de café. Essa estrada, ao longo do tempo, seguiu em 

direção ao Triângulo Mineiro marcando assim a permanência dos antigos rumos da 

estruturação do território e da circulação. 
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Figura 164: Mapa das Estradas de Rodagem construídas pelo governo do estado na gestão de Washington 
Luís no quadriênio de 1920 a 1924.  Fonte: acervo do LAP-FAU USP apud REIS FILHO, 2014 

 

 

Já em 1924, uma caravana de automóveis era realizada entre São Paulo e Ribeirão Preto.  

Solenemente denominada Bandeira Washington Luís, a caravana promovia 
politicamente o nome do presidente do Estado, que no ano seguinte seria 
candidato a presidente da República. Nessa época, o estado todo contava 
com 18.037 automóveis e o expressivo número de 4.395 caminhões. (REIS 
FILHO, p. 84, 2014).  
 

 

Pouco tempo depois (1926), a Inspetoria seria, então, transformada em Diretoria de 

Estradas e Rodagem e passaria a figurar não mais na Secretaria de Agricultura, mas sim 

na recém-criada Secretaria de Viação e Obras Públicas.  

Posteriormente, em julho de 1934, é criado o DER, Departamento de Estradas de 

Rodagem, no governo de Armando Salles de Oliveira. O departamento nasce no mesmo 

ano e contexto em que são criados o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT e a 

Universidade de São Paulo – USP, ambos contando com a colaboração de importantes 

engenheiros do período (REIS FILHO, 2014, p. 89).  
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Figura 165: “Estado de São Paulo - Carta organisada com os mais recentes documentos por Arthur Duarte 
Ribeiro” – 1924 – Edição da Casa Pietroluongo – Rio de Janeiro.  Fonte: Biblioteca Nacional.  

 

As pesquisas desenvolvidas pelo instituto, relacionadas à utilização do concreto armado, 

são amplamente aplicadas no âmbito da implementação das estradas de rodagem, que, 

além de visar a promover uma modernização de todo o sistema de transporte do estado, 

tiveram duas diretrizes principais: a consolidação da rodovia Anchieta, ligando São Paulo 

a Santos, e da rodovia Anhanguera, conectando a capital a Jundiaí e a Campinas. A 

parceria entre o IPT e o DER também deu-se no sentido de promover o aperfeiçoamento 

dos engenheiros do departamento e de incorporar novas técnicas para a elaboração dos 

traçados rodoviários, que, daquele momento em diante, contariam com a 

aerofotogrametria10 (REIS FILHO, 1993, p. 109).   

 

                                                             
10 Aerofotogrametria é a cobertura aerofotográfica executada para fins de mapeamento e que permite 
executar medições precisas utilizando fotografias métricas.  
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Figura 166: Planta do Traçado da Via Anhanguera - 1942 (São Paulo a Jundiaí).  
Instituto Geográfico e Geológico - escala 1:1. 000.000.  
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
 
 

Figura 167: Recorte da Planta do Traçado da Via Anhanguera (1942). Observa-se o traçado da rodovia de 

São Paulo (Km 01) à Jundiaí (Km 43). Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Nas décadas de 1930 e 1940, com a economia brasileira voltada à produção de bens de 

consumo e ao mercado interno, a malha rodoviária amplia-se progressivamente com o 

impulso dado pelo Estado e pelo crescente desenvolvimento industrial. Na Era Vargas, 

(1930-1945) serão realizados dois planos destacando a implantação de rodovias: o Plano 

Rodoviário do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, de 1937, e o Plano 

Rodoviário Nacional, de 1944. Tais planos são os primeiros documentos oficiais a tratar 

da formação de um sistema rodoviário em escala nacional.  

Entre 1923 e 1950, cerca de 5.746 quilômetros de rodovias são construídas em São Paulo 

e, entre 1930 e 1940, 261 quilômetros foram pavimentados (Tabela 17). O aumento do 

número de quilômetros pavimentados aumenta consideravelmente entre 1940 e 1950, 

todavia se apresenta ainda pouco expressivo (Gráfico 1) 

 

ANO CONSTRUÍDAS PAVIMENTADAS 

1923 1.454 - 

1925 1.940 - 

1930 3.200 10 

1935 3.959 10 

1940 5.250 12 

1950 7.200 261 
Tabela 17: Evolução da rede rodoviária estadual paulista em quilômetros, 1923 – 1950.  
Fonte: elaborada pelo autor com base em dados de REIS FILHO, 1993.  

 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de REIS FILHO, 1993. 
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O número de automóveis e de caminhões no estado também aumenta 

consideravelmente. Em 1917, São Paulo contava com 2.573 automóveis e 88 caminhões. 

Já em 1925, esses números aumentam para 23.596 e 7.093, respectivamente (Tabela 

18). Somente entre 1922 e 1923, o número de caminhões aumenta cerca de 241% e o 

de automóveis, cerca de 38%.  

 

ANO AUTOMÓVEIS CAMINHÕES  TOTAL 

1917 2.573 88 2.661 

1918 2.899 114 3.003 

1919 3.316 153 3.469 

1920 5.596 222 5.818 

1921 6.598 329 6.827 

1922 9.178 552 9.730 

1923 12.657 1.883 14.540 

1924 18.037 4.395 22.432 (*) 

1925 23.596 7.093 30.692 (*) 
Tabela 18: Evolução do número de automóveis e caminhões no estado de São Paulo, 1917-1925.  
Fonte: Revistas Boas Estradas apud REIS FILHO, 1993. (*) até setembro.  

 
 
 
Com a Política Nacional Desenvolvimentista11 da Era Vargas – a partir de 1930 –, o 

governo federal contribui com a alteração do modal ferroviário para o rodoviário devido 

à maior praticidade com relação à integração regional e em virtude de os custos de 

implantação serem muito menores (MESQUITA, 2011, p. 39). Assim, o modelo 

ferroviário é tido como antieconômico e as rodovias consideradas mais eficientes no 

que tange à complexidade das interligações demandadas pela expansão da indústria, da 

agroindústria, do comércio e dos serviços.  

Além disso, como reflexo da implementação das estradas de rodagem, Reis Filho (2010), 

elenca alguns importantes processos de caráter capitalista relacionados à 

reestruturação do território já ocupado. Um primeiro reside no fato de que a 

implantação das rodovias, assim como ocorrera com as ferrovias, passa a valorizar as 

terras rurais distantes dos eixos ferroviários, como elencamos anteriormente. Para o 

autor, tal ação, de caráter patrimonialista, confirma uma “constate relação entre 

                                                             
11 Dá-se o nome de desenvolvimentismo a qualquer tipo de política econômica baseada na meta de 
crescimento da produção industrial e da infraestrutura com participação ativa do Estado como base da 
economia e com o consequente aumento do consumo. 
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atividades econômicas privadas e as ações do Estado, principalmente no que se refere 

à execução das grandes obras” (REIS FILHO, 2010, p. 13). Também as terras ao redor das 

cidades e de núcleos urbanos foram valorizadas, pois se tratava de 

 
[...] uma forma de valorização do capital fixo [...]. As grandes rodovias 
pavimentadas eram obras de apoio à produção, mas também fatores 
fundamentais de valorização das terras rurais, até mesmo das terras urbanas. 
Eram e continuavam a ser uma forma de utilização de recursos públicos que 
indiretamente levavam a um significativo aumento de valor dos capitais fixos 
privados.  (REIS FILHO, p. 15, 2010). 
 
 

Nesse sentido, as rodovias foram responsáveis pela ocupação de terras devolutas do 

estado (MONBEIG, 1984) e também pela utilização mais eficiente e produtiva das áreas 

já ocupadas, com uma maior integração entre o rural e o urbano e “com a saída para o 

interior de um número significativo de unidades industriais” (REIS FILHO, p. 21, 2010). 
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2.1.3 A modernização rodoviária e a Via Anhanguera  
 

 

 

Como discorremos anteriormente, a partir da Era Vargas (1930 – 1945) e da Política 

Nacional Desenvolvimentista, o Estado brasileiro passa a estimular a alteração do modal 

ferroviário para o rodoviário sob a justificativa de que as rodovias apresentariam uma 

maior praticidade e vantagens relacionadas aos 

 
 
[...] baixos investimentos estatais para sua viabilização inicial (custo de 
implantação), como os gastos com veículos (compra do veículo, pneus, 
combustíveis, óleo, graxa, peças, pessoal de oficina, depreciação, juros, 
salário do motorista, licenciamento, seguro, administração, etc.) e as 
infraestruturas de apoio ao longo das vias que, geralmente, ficavam a cargo 
de particulares (empresas e pessoas físicas). Os prazos de manutenção dos 
investimentos também são mais rápidos. (SILVEIRA, 2004, apud MESQUITA, 
2011, p. 39). 
 

 
Os maiores investimentos em pavimentação de estradas de rodagem dão-se a partir da 

década de 1950, provocando um crescimento considerável da malha rodoviária 

construída e também da quantidade de mercadorias e pessoas transportada pelas 

rodovias. Com o governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1961), 29,6% dos 

investimentos previstos entre 1957 e 1961 foram reservados, pelo Plano de Metas, ao 

setor de transporte e, sobretudo, à construção e modernização de estradas de rodagem 

(SILVEIRA, 1994 apud MESQUITA, 2011, p. 40). Também a construção de Brasília 

impulsiona a interiorização dos investimentos federais em eletrificação, 

telecomunicações e rodovias. A implantação de um parque industrial automobilístico na 

metrópole paulista marca decisivamente as alterações em curso, pois, a partir dessa 

nova lógica, os automóveis irão remodelar decisivamente a configuração das cidades 

brasileiras. 

Segundo Milton Santos (2013),  

 
É assim que, além da integração do território que já se esboçava no período 
anterior, agora também se constroem a bases de uma verdadeira fluidez do 
território. O espaço torna-se fluido, permitindo que os fatores de produção, 
o trabalho, os produtos, as mercadorias, o capital passem a ter grande 
mobilidade. (SANTOS, 2013, p. 42) 
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No estado de São Paulo, a integração do território produtivo havia se desenhado no 

período da produção do café por meio da implantação das ferrovias. Já a integração à 

escala nacional, priorizada nos novos tempos, reconfigura o estado, porém reafirmando 

a hierarquia da rede de cidades. Conforme observamos no início deste capítulo, há, no 

período, uma maior diversificação das atividades produtivas e uma ampliação do 

consumo em todo o estado, que também assiste ao aumento de seu grau de 

urbanização. Tal aumento é caracterizado por novas modalidades de distribuição da 

população no território, tendo em vista os processos de migração interna e inter-

regionais que se acentuam. 

Nos anos de 1970, a Região Metropolitana de São Paulo aumentava sua população em 

cerca de 450 mil habitantes por ano, número este correspondente à população de 

Campinas nesses anos (REIS FILHO, 2010, p. 21).  

No interior do estado, alguns dos antigos eixos de circulação são reestruturados e outros 

novos ganham importância, articulando regiões de ocupação mais recente, pois,  

 
 
Até 1960, as várias regiões do interior estavam separadas entre si, 
dependendo dos eixos ferroviários para terem acesso à capital e ao porto de 
Santos. Cada região era identificada pelo nome da respectiva empresa 
ferroviária: Araraquarense, Noroeste, Mogiana, Paulista ou Sorocabana. 
Entre 1960 e 1980, foram construídos eixos transversais, interligando as 
várias regiões, ampliando as possibilidades de desenvolvimento de cada uma 
delas. Terras que estivessem entre os antigos eixos ferroviários e distantes de 
cada um deles (em geral junto aos grandes rios, já que as ferrovias corriam 
pelos espigões) passaram a ter facilidades para escoamento de sua produção 
e foram rapidamente valorizadas, com benefícios para seus proprietários. O 
território de todo o estado passou a ser objeto de uma exploração intensiva, 
dinamizando a economia e aumentando a riqueza. (REIS FILHO, 2010, p. 21).  
 

 
Nesse ínterim, a capital do estado se consolida como a metrópole econômica do país, 

centralizando o processo de unificação do mercado nacional e firmando-se como ponto 

a partir do qual se irradia a malha rodoviária, conforme podemos observar nos mapas 

(Figuras 168, 169 e 170) a seguir extraídos de Schiffer (2010).  
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Figura 168: Evolução da malha rodoviária brasileira – 1955.  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de SCHIFFER, 2010.  

 

 

O mapa acima (Figura 168) evidencia, em 1955, os poucos trechos de rodovias 

pavimentadas no Brasil com destaque às ligações entre três capitais do Sudeste: Rio de 

Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.  
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Figura 169: Evolução da malha rodoviária brasileira – 1964.  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de SCHIFFER, 2010.  

 

 

Já em 1964 (Figura 169), observa-se um significativo aumento das vias pavimentadas na 

década anterior (1950), com o incremento das ligações entre a cidade de São Paulo e o 

interior e também outros estados. Segundo Schiffer (2010), a expansão rodoviária deu-

se em direção às áreas de agricultura avançada e de maior desenvolvimento industrial.  
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Figura 170: Evolução da malha rodoviária brasileira – 1975.   
Fonte: elaborado pelo autor a partir de SCHIFFER, 2010.  

 

No Regime Militar pós 1964, o Plano Nacional de Viação (1964) formula as diretrizes do 

investimento em modernização e expansão da malha rodoviária federal. O plano tinha 

como algumas de suas metas: ligar o centro político-administrativo nacional (Brasília) 

aos demais centros regionais e estaduais; facilitar o escoamento da produção industrial, 

mineral, agrícola e pastoris aos grandes centros de consumo e aos terminais fluviais e 

marítimos; e garantir a articulação com o sistema pan-americano e internacional - 

aeroviário e marítimo (MESQUITA, 2011, p. 60). 

Em 1975 (Figura 170), consolida-se o modelo rodoviário de integração do território 

produtivo com a expansão e modernização da rede rodoviária em todas as regiões do 

país. Segundo Schiffer (2010), o processo de consolidação do mercado nacional estaria 

concluído na década de 1970, sob a lógica do rodoviarismo.  
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De 1952 para 1981, com destaque para a década de 1970, a rede rodoviária brasileira 

passa de 302.147 km para 1.400.594 km, sendo que apenas 8% deste total encontrava-

se com pavimentação (SANTOS; SILVEIRA, 2014, p. 65). Em São Paulo, a malha rodoviária 

entre 1951 e 1974 aumenta de 7.895 km para 16.746 km e, desse total, 73,5% dos 

quilômetros estariam pavimentados (Tabela 19 e Gráfico 2).  O estado foi o que recebeu 

os maiores investimentos federais para a implantação de rodovias no período.  

 
 

ANO TOTAL (km) PAVIMENTADAS (km) 

1951 7.895 261 

1954 8.720 735 

1958 9.675 3.113 

1962 12.563 6.221 

1966 13.326 8.665 

1970 15.326 10.534 

1974 16.746 12.309 
Tabela 19: Extensão da rede estadual paulista de rodovias, 1951 – 1974.  
Fonte: elaborada pelo autor com base em dados de REIS FILHO, 1993. 
 
 
 

 
Fonte: elaborada pelo autor com base em dados de REIS FILHO, 1993. 
 

 

Entre 1960 e 1970, São Paulo supera as demais regiões do país, expandindo sua malha 

rodoviária em ritmo superior ao processo empreendido pelo governo federal. As 

rodovias tiveram seus traçados desenhados na perspectiva de conectar as áreas de 

agricultura e pecuária modernas e agroindustriais aos principais polos consumidores, 

bem como aos portos exportadores. Na escala dos municípios, a partir dos anos de 1980, 
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as prefeituras também promovem a modernização e ampliação das rodovias vicinais, 

responsáveis pelas ligações dos núcleos urbanos entre si e entre as áreas rurais de 

produção (Tabela 20 e Gráfico 3).  

 
 

ANO ESTADUAL (km) VICINAL (km) TOTAL (km) 

1978 15.175 - 15.175 

1979 15.712 - 15.712 

1980 16.340 - 16.340 

1981 17.117 - 17.117 

1982 17.763 408 18.171 

1983 18.164 545 18.709 

1984 18.231 974 19.205 

1985 18.418 1.495 19.913 

1986 18.590 2.231 20.821 

1987 18.603 3.416 22.019 

1988 18.791 4.517 23.308 

1989 18.947 5.675 24.662 

1990 18.964 7.031 25.995 

1991 19.005 7.378 26.383 

1992 19.120 7.620 26.740 
Tabela 20: Extensão da rede de rodovias pavimentadas em São Paulo, 1978 – 1992.  
Fonte: elaborada pelo autor com base em dados de REIS FILHO, 1993. 

 
 
 
 

 
Fonte: elaborada pelo autor com base em dados de REIS FILHO, 1993. 
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Figura 171: Rede de cidades e rodovias do Nordeste Paulista. Fonte: elaborado pelo autor.  
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A Via Anhanguera  

 
O traçado do percurso que liga a capital do estado de São Paulo à divisa com Minas 

Gerais se mantém na sua quase totalidade e “o século XX assistiu à definição e 

consolidação de uma destinação rodoviária à diretriz do Caminho do Anhanguera” (REIS 

FILHO, 2014, p. 79). Para Mesquita (2011, p. 42), ao discorrer sobre o processo de 

estruturação do eixo de integração entre São Paulo e Brasília, a configuração espacial da 

rota entre os dois polos urbanos altera-se pouco com a implantação das rodovias, pois 

o eixo traçado seria “basicamente o trajeto que foi definido pela ferrovia Mogiana e a 

sua extensão da estrada de ferro Goiás”. O autor ressalta apenas algumas alterações do 

desenho da Via Anhanguera entre Campinas e Ribeirão Preto, pois,  

 
[n]esse trecho, enquanto o sistema ferroviário seguia a leste do Estado, em 
direção a Mogi Mirim, passando por Casa Branca e São Simão, fazendo uma 
“curva” para atingir Ribeirão Preto, a rodovia foi construída visando a um 
caminho mais curto, seguindo, quase em linha reta, no rumo das cidades de 
Americana, Limeira e Araras” (MESQUITA, 2011, p. 42). 
 

 
As diferenças entre o desenho dos eixos rodoviário e ferroviário citadas pelo autor 

podem ser verificadas na Figura 172.   

O traçado ferroviário, implementado no final do século XIX, buscou relacionar os dois 

núcleos urbanos mais importantes do interior do estado à época - Campinas e Ribeirão 

Preto -, enquanto que a construção da Via Anhanguera surge como um meio de 

fortalecer a interligação entre esses dois polos, que se destacavam no setor industrial 

desde 1928, tendo em vista que   

 
a região de Campinas respondia, em 1949/51, por 10,4% do valor da 
produção agrícola estadual e por 10,3% da industrial, enquanto Ribeirão 
Preto respondia respectivamente, por 15,6% e 4,9%. Em conjunto, 
concentravam cerca de 70% da produção estadual de açúcar e álcool e suas 
agriculturas detinham parcelas significativas das produções de café, algodão, 
arroz, feijão e milho. (NEGRI, 1996 apud MESQUITA, 2011, p. 42-43).  
 

 
A rodovia Anhanguera marca uma grande mudança nos padrões rodoviários do estado 

de São Paulo, chegando, em 1961, com sua faixa pavimentada até Igarapava, junto à 

divisa com Minas Gerais. Em 1989, a rodovia já estaria inteiramente duplicada, do 

interior (Igarapava) à capital (São Paulo) (REIS FILHO, 2010, p. 147). 
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Figura 172: Mapa do Estado de São Paulo com os eixos da Via Anhanguera (Rodoviário) e da Cia. Mogiana 
de Estradas de Ferro (Ferroviário) e as cidades cortadas por estes.    
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 

Via Anhanguera - processo de implantação 

1915 Abertura da Estrada dos Sentenciados entre São Paulo – Jundiaí 

1922 Abertura da Estrada de Rodagem entre Campinas e Ribeirão Preto 

1939 Início da construção do trecho pavimentado São Paulo - Jundiaí 

1940 Conclusão do trecho pavimentado São Paulo - Jundiaí 

1947 Início das obras do trecho pavimentado Jundiaí – Campinas 

1948 Conclusão do trecho pavimentado Jundiaí - Campinas 

1951 Início do trecho pavimentado Campinas - Limeira 

1959 Conclusão do trecho pavimentado até Ribeirão Preto 

1961 Conclusão completa da via pavimentada até Igarapava 

1989 Conclusão da duplicação total do trecho Campinas – Igarapava 

Tabela 20: Processo / Cronograma de implantação da Via Anhanguera – SP 330.  
Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de MESQUITA, 2011.  
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Santos e Silveira (2014, p. 67), afirmam que o eixo aqui trabalhado figura como uma das 

“vias de penetração nas áreas paulistas de agricultura moderna e desconcentração 

industrial”, sendo a duplicação da rodovia justificada pelo “peso dos fluxos nessa área 

de alta divisão do trabalho e de comando das atividades regionais e nacionais”.  

Nesse sentido, observamos que a modernização do sistema viário acompanhou a 

modernização da agricultura desenvolvida ao longo da rodovia Anhanguera. Reflexos 

deste processo podem ser notados ao longo de todo o trajeto rodoviário e, 

especificamente na Alta Mogiana, através da observação da implementação das grandes 

estruturas de amparo às atividades do campo contíguas aos núcleos urbanos. A exemplo 

disto, temos as áreas de armazenagem e comercialização dos produtos agrícolas, como 

os grandes silos e cooperativas implantados às margens da rodovia, a serem trabalhados 

à frente. Ademais, também deve-se destacar o fato de que a rodovia Anhanguera 

compõe um sistema de transporte e circulação maior, que liga a metrópole de São Paulo 

à capital federal (rodovias SP-330, BR-050 e BR-040; ferrovias Centro Atlântica, ALL 

Logística e MRS Logística), passando pelo Triângulo Mineiro, região já alcançada pela 

ferrovia Mogiana desde 1988, como mencionado no capítulo anterior.   

Segundo Mesquita (2011, p. 25), o Triângulo Mineiro beneficia-se dos investimentos em 

infraestrutura rodoviária realizados no estado de São Paulo, de modo que Uberaba e 

Uberlândia assumem uma maior importância regional por estarem posicionadas no eixo 

São Paulo – Brasília, já que,  

 
 
[...] embora a rodovia mude de nome, sua continuidade em outras unidades 
da federação constitui-se um nítido prolongamento da via Anhanguera, que 
já demonstrava, ao longo de suas primeiras extensões, o objetivo de se 
formar um trajeto interligando o porto de Santos, São Paulo, Campinas e 
Ribeirão Preto ao Triângulo Mineiro e à capital federal. Ou seja, a formação 
territorial desse eixo representa a expansão espacial de São Paulo em direção 
às suas economias complementares, dando continuidade a um trecho, que 
foi construído em Minas Gerais e em Goiás, associado mais aos interesses 
paulistas do que, propriamente, aos do governo mineiro ou goiano. Esse 
processo assume uma função essencial na dinâmica regional brasileira não 
apenas devido à interligação entre o centro econômico e o político, como 
também pela ampliação da zona periférica diretamente conectada à capital 
paulista” (MESQUITA, 2011, p. 44-45). 
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A configuração do eixo São Paulo-Brasília pode ser aferida na Figura 173 seguinte e ainda 

é caracterizada pela presença dos dois modais, rodovia e ferrovia. A ferrovia ganhará 

novos contornos, como veremos a seguir, sendo exclusivamente destinada às cargas.    

 

 

Figura 173: Mapa dos eixos rodoviários e ferroviários que conectam São Paulo-SP a Brasília-DF.  
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Assim, é perceptível que a construção dos modernos sistemas de engenharia rodoviários 

permitiram a realização de grande circulação e troca entre o Nordeste Paulista e a 

cidade de São Paulo, encurtando o tempo de percurso entre as localidades e 

ocasionando uma situação privilegiada à região analisada.  
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2.1.4 O desmonte do sistema ferroviário de passageiros na Alta Mogiana: 

a retirada dos trilhos dos espaços intra-urbanos e a implantação de um 

novo ramal ferroviário de transporte de cargas 

 

A Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, através do seu Ramal de Igarapava, anteriormente 

chamado de Ramal de Santa Rita do Paraíso12, como vimos, partia de Ribeirão Preto e 

percorria todas as cidades abarcadas por esta pesquisa. Com o tempo, as estações e os 

trilhos passaram a se localizar totalmente em meio aos tecidos urbanos. Com a ascensão 

do transporte rodoviário, a modernização das rodovias estaduais e vicinais e a expansão 

horizontal dos tecidos urbanos por meio da abertura de novos loteamentos para além 

dos limites dos traçados ferroviários, os trilhos intra-urbanos passam a ser encarados 

como um problema a ser suprimido.  

 

 
Figura 174: Colisão entre automóvel e trem da Cia. Mogiana, em 1939, 

na rua XV de novembro de São Joaquim da Barra. No período, o ramal 

ferroviário ainda atravessava o tecido urbano. Fotografia de autor 

desconhecido. Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de S. 

Joaquim da Barra– SP. 

 

 

Nesse contexto, em 1956, a Cia. Mogiana elabora um Plano de Ação visando a 

modernizar seus serviços, recorrendo, então, à contração de financiamentos junto ao 

Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES. O Plano previu a construção de novos 

                                                             
12 Santa Rita do Paraíso era o nome da cidade de Igarapava até o ano de 1907.  
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variantes, a remodelação de algumas linhas existentes, a compra de novos 

equipamentos e a construção de novas estações e plataformas de embarque e 

desembarque de cargas e passageiros, visando a obter uma maior rentabilidade 

econômica (ZAMBONI, 2012, p. 61).  

 

Figuras 175, 176 e 177: À esquerda, as novas locomotivas diesel-elétricas da General Motors adquiridas 
pela Cia. Mogiana nos anos de 1960. A substituição das antigas locomotivas a vapor fez parte das medidas 
previstas no Plano de Ação de modernização da Companhia, elaborado em 1956. À direita, Propaganda 
da linha do “Trem Bandeirante”, que fazia a ligação de São Paulo/Campinas a Brasília, publicada na Revista 
Ferroviária em dezembro de 1970. Na foto, há uma locomotiva diesel-elétrica LEW e carros de aço 
inoxidável BUDD. O anúncio publicitário diz: “Você que aprecia viajar confortavelmente e com segurança, 
e que deseja conhecer BRASÍLIA, a mais moderna e bela capital do mundo. Viaje pelos modernos trens 
“BANDEIRANTE” da MOGIANA, que partem de Campinas duas vezes por semana, completando o percurso 
em 25 horas. Carros de aço inoxidável, pullman, poltronas reclináveis, ar condicionado, leitos e 
restaurante”.  
Fonte: http://www.cmef.com.br/pp_galeria_fotos.htm. Acessado em: outubro de 2016. 
 

Não só na região da Alta Mogiana, mas em todo o território de atuação da Companhia, 

readequações foram propostas à malha ferroviária prevendo a eliminação de curvas, a 

redução das taxas de declividade acentuadas e a redução dos percursos. Assim, dentro 

das propostas previstas no Plano de Ação, um novo traçado é desenhado e denominado 

Variante Entroncamento-Amoroso Costa.  
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Importante ressaltar que, de 1947 a 1971, a Cia. Mogiana passa a operar como empresa 

pública no âmbito estadual, quando então é encampada pela Ferrovia Paulista S.A. – 

FEPASA (1971), que surge como uma medida de economia de recursos públicos e uma 

proposta de unificação das cinco diferentes companhias ferroviárias estatais paulistas. 

O novo ramal – Variante Entroncamento-Amoroso Costa – tem suas obras iniciadas pela 

então Cia. Mogiana e terminadas pela FEPASA, em 1979, substituindo o antigo Ramal de 

Igarapava. Em notícia de 22 de junho de 1972, o Jornal Correio da Manhã trata do 

convênio estabelecido entre o Ministério dos Transportes do governo federal e a 

Secretaria dos Transportes do estado de São Paulo que visava à conclusão das obras de 

implantação do novo ramal. No artigo13, o então secretário estadual de transportes, 

Paulo Maluf, informa que a obra final ultrapassaria os 320 milhões de cruzeiros e se 

daria com a participação do governo federal, que entraria com o valor de 140 milhões 

de cruzeiros. O Variante, segundo a referida notícia, diminuiria o traçado ferroviário de 

Campinas a Araguari em cerca de 37.3 km, pois teria 173.3 km enquanto que o anterior 

210.6 km. O novo trecho, enquadrado em um sistema maior de ligação entre São Paulo 

e Brasília, seria mais curto, rápido e seguro, e serviria como um dos principais 

mecanismos de escoamento de produção agrícola. Afinal, a retificação proposta 

eliminaria 399 curvas e diminuiria os planos inclinados, economizando material e 

pessoal e aumentando a velocidade dos trens de 50 km/h para até 120km/h.  

 

 
Figura 178: Quadro comparativo entre a antiga linha [descrita como “linha atual”] e o novo ramal  
proposto [descrito como “projeto”]. Fonte: Jornal Correio da Manhã de 22/06/1972.   

                                                             
13CORREIO DA MANHÃ, ano II, n. 587, p. 01, 22 de junho de 1972. 
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Figura 179: Pontes ferroviárias sobre o Rio Araguari em 1973. Em segundo plano, ponte em 
concreto armado do novo ramal – Variante Entroncamento-Amoroso Costa construída visando a 
eliminação de curvas e declividades acentuadas e a diminuição do percurso. Em primeiro plano, 
a antiga ponte treliçada de ferro fundido. Fonte: Arquivo Municipal de Araguari.  

 
 
 
 

 

 
Figura 180: Pontes ferroviárias sobre o Rio Araguari, 1973. Em vermelho, o traçado do primeiro ramal 
ferroviário. Fonte: Arquivo Municipal de Araguari, destaque do autor.  
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Figura 181: Mapa Ferroviário do Estado de São Paulo - 1977 - Secretaria dos Transportes, FEPASA, 
Governo do Estado – escala 1:1.000.000.  Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
 

 
Figura 182: Recorte do Mapa Ferroviário do Estado de São Paulo representado acima. Mostra o antigo 

Ramal de Igarapava da Cia. Mogiana (1872-1971), então FEPASA (1971-1998), atravessando os seis 

municípios estudados e aponta a construção da Variante Entroncamento-Amoroso Costa (Ribeirão Preto 

SP – Uberaba MG) que foi aberta pela Fepasa em 6 de fevereiro de 1979 para substituir o Ramal de 

Igarapava, da extinta Cia. Mogiana, passando a oeste da linha velha e fora dos perímetros urbanos.  

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Sem grandes alterações em seu traçado geral (Campinas - Araguari), o novo ramal é 

implementado a oeste da antiga linha e novas e modernas estações são inauguradas. 

Tiveram destaque os projetos, dos anos de 1960, das estações presentes nas cidades de 

maior importância regional e de maior população, como as de Ribeirão Preto – SP e 

Uberlândia - MG, projetadas por Oswaldo Arthur Bratke.  

 
Figura 183:  Desenho do Arquiteto Oswaldo Bratke para a Estação Ferroviária de Uberlândia.  
Fonte: Segawa e Dourado (1997).  
 

 
Figura 184:  Estação Ferroviária de Uberlândia – Arquiteto Oswaldo Bratke, década de 1960.  
Fonte: Arquivo Público de Uberlândia. 

 

 
Figura 185:  Estação Ferroviária de Ribeirão Preto – Arquiteto Oswaldo Bratke, década de 1960.  
Fonte: Segawa e Dourado (1997). 
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Nas demais localidades, as novas estações foram implantadas em menor escala e sem 

grande relevância urbana e arquitetônica.  Segundo Miranda (2014),  

 

As estações do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke para a Companhia Mogiana 
de Estradas de Ferro, na década de 1960, vieram em um momento em que a 
empresa buscava alternativas ao passo da decadência que vinha sofrendo 
[...]. O sucateamento da empresa, o não cumprimento de contratos, as 
deficiências no material rodante desconfortável e mal conservado, aliado ao 
privilegio nos investimentos para estradas de rodagem, fez com que as 
estradas de ferro fossem perdendo espaço na preferência popular e também 
nas políticas de transportes do país. A decadência no setor ferroviário não foi 
exclusiva da Mogiana e fez com que várias empresas fossem assumidas pelo 
Estado, entre outras que decretaram falência [...] Até a década de 1970, a 
Mogiana apresentou esforços em melhoria tecnológica a fim de contornar as 
dificuldades. Na década de 1960, a empresa contratou o arquiteto Oswaldo 
Arthur Bratke para a elaboração das novas estações de Uberlândia [...] de 
Uberaba e de Ribeirão Preto, as quais apresentam projetos bem semelhantes. 
A escolha por um arquiteto moderno e com certo renome nos permite 
conjecturar que esta era uma escolha que partia de um conjunto de 
estratégias, as quais objetivavam a contenção da decadência da empresa. 
Junto aos serviços de luxo, como os novos trens para Brasília, a arquitetura 
moderna das novas estações deveria corresponder à uma imagem popular de 
progresso ou “modernidade”. (MIRANDA, 2014, p. 156-158). 

 

 

Ao que tudo indica, e conforme o ocorrido em Uberlândia (MIRANDA, 2014, p. 159), a 

localização das novas estações fora definida conjuntamente pela empresa ferroviária e 

pelas administrações municipais que as propuseram em áreas periféricas, fora dos 

tecidos urbanos existentes e próximas ao eixo rodoviário14.  No novo traçado, as áreas 

intra-urbanas de Igarapava e de Aramina são excluídas do trajeto, que apenas corta o 

território rural de seus municípios. Já Orlândia, São Joaquim da Barra, Guará e Ituverava 

permanecem no circuito recebendo novas estações. O novo variante ferroviário, unido 

ao ramal tronco retifificado da Cia. Mogiana, passa a operar em 1979, contemplando o  

transporte de passageiros e cargas e constituindo-se em uma linha única entre Campinas 

e Araguari, no Triângulo Mineiro. Os trens de passageiros percorreram o antigo ramal 

da Cia. Mogiana até 1979 e, no novo ramal, até 1997, quando foram definitivamente 

suprimidos, já sob a administração da FEPASA.   

                                                             
14 No caso do trecho paulista do ramal ferroviário, o eixo rodoviário citado seria a Rodovia Anhanguera SP 
- 330. Já nas cidades mineiras, a BR - 050.  
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Figura 186: Localização dos ramais ferroviários extinto e o implantado em 1979 e o tecido urbano de 
Orlândia. Fonte: elaborado pelo autor.  
 
 

Em Orlândia, a área dos antigos trilhos, próximas ao fundo de vale do Córrego dos 

Palmitos, dá lugar à Avenida do Café, que corta o tecido urbano planejado no sentido 

norte-sul, conforme a Figura 186. Já o novo ramal é implantado a oeste da Via 

Anhanguera, em cota mais elevada. As áreas contíguas ao novo eixo ferroviário e à 

rodovia são, progressivamente, ocupadas por novos loteamentos e zonas industriais. A 

antiga estação (1901) é transformada em Biblioteca Municipal e um teatro é construído 

junto ao pátio ferroviário extinto.   
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Figura 187: Nova Estação Ferroviária de Orlândia, inaugurada em 1979 
e demolida em 2011 -  Variante Entroncamento-Amoroso Costa, km 
353,400 – FEPASA - SP. Atendeu a embarque e desembarque de 
passageiros até setembro de 1997.  Fonte: Ralph M. Giesbrecht. 
Disponível em:  
<<http://www.estacoesferroviarias.com.br/o/fotos/orlandia-
nov.jpg>>.  Acessado em: outubro de 2016.  

 

 
Figura 188: Paisagem contemporânea de Orlândia. Em primeiro plano o pontilhão ferroviário inaugurado 
em 1979. Paralelamente a este, vê-se a Rodovia Anhanguera. Ao fundo, a área urbana de Orlândia. 
Fotografia de autoria e data desconhecidas. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 

 
 
 

 
Figura 189: Eixos ferroviário e rodoviário em Orlândia.  Fotografia de autoria e data desconhecidas.  
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 



269 
 

 
 

 
 
Figura 190: Localização dos ramais ferroviários extinto e o implantado em 1979 e o tecido urbano de São 
Joaquim da Barra. Fonte: elaborado pelo autor.  
 

As áreas do antigo ramal intra-urbano de São Joaquim da Barra dão lugar à Avenida 

Orestes Quércia e o novo eixo ferroviário é implantado a noroeste da Via Anhanguera, 

fora do perímetro urbano. A nova avenida ganha forte caráter comercial e de serviços e 

atravessa o tecido ortogonal consolidado. Assim como em Orlândia, as áreas entre os 

dois eixos – rodoviário e ferroviário (de 1979) – são ocupadas por novos parcelamentos 

e áreas de caráter industrial e agroindustrial ligadas ao armazenamento, transbordo e 

embarque de produtos agrícolas, como a CEAGESP15. A antiga estação ferroviária (1902) 

é transformada em Biblioteca Municipal, localizada na região central da cidade.  

                                                             
15 A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP surgiu em maio de 1969, da 

fusão de duas empresas mantidas pelo governo do Estado de São Paulo: o Centro Estadual de 
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Figura 191: Nova Estação Ferroviária de São Joaquim da Barra, 
inaugurada em 1979 -  Variante Entroncamento-Amoroso Costa, km 
374,880 – FEPASA - SP. Atendeu a embarque e desembarque de 
passageiros até setembro de 1997. Fonte: Ralph M. Giesbrecht. 
Disponível em:  
<<http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/fotos/sjoaqbarra- 
nova1.jpg>>. Acessado em: outubro de 2016.  
 
 

 
 

Figuras 192 e 193: Silo graneleiro e o desvio ferroviário de unidade da Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP de São Joaquim da Barra.  
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 

                                                             
Abastecimento – CEASA - e a Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo - CAGESP. A 
Companhia, que centralizava o abastecimento de boa parte do país, rapidamente consolidou sua atuação 
nas áreas de comercialização de hortícolas e armazenagem de grãos. A rede de armazenagem também 
acompanhou o crescimento da Companhia. Em 1970, foram construídos os primeiros silos (grandes 
depósitos, em forma de cilindro, para guardar produtos agrícolas) horizontais do país, acoplados a 
graneleiros (locais que recebem ou abrigam mercadorias a granel). Na época, a rede recebia os estoques 
reguladores do Governo Federal, comprados em vários estados e armazenados em cidades do interior de 
São Paulo. A partir de 1986, os armazéns da empresa passaram a acondicionar açúcar ensacado, por conta 
da expansão da cultura de cana-de-açúcar, que, ao lado da laranja, assumiu a liderança da agricultura 
paulista. Em 1997, a CEAGESP foi federalizada e vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 
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Figura 194: Localização dos ramais ferroviários extinto e o implantado em 1979 e o tecido urbano de 
Guará. Fonte: elaborado pelo autor.  
 

Na cidade de Guará, o ramal ferroviário intra-urbano que dividia a cidade em duas 

porções - leste e oeste - é extinto e as suas áreas destinadas à abertura da Avenida Dr. 

Francisco de Paula Leão. A referida Avenida ganhará relevada importância e se tornará 

um dos principais eixos de comércio e serviços da cidade. Por sua vez, o novo ramal 

ferroviário irá ser implantado à oeste da Rodovia Anhanguera, como em Orlândia e São 

Joaquim da Barra, transformando as áreas contíguas em polos de amparo às atividades 

agroindustriais. Destaca-se no local o terminal integrador de transbordo rodoferroviário 

da VLI logística, ligado ao transporte de açúcar do chamado corredor Centro-Sudeste, 

que interliga o interior de Goiás, o Triângulo Mineiro, a região de Ribeirão Preto e o 

complexo portuário de Santos. A antiga estação ferroviária central (1903) é 

transformada em agência bancária.  
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Figura 195: Possível localização da Nova Estação de 
Guará, inaugurada em 1983 -  Variante 
Entroncamento-Amoroso Costa, km 390,400 – 
FEPASA - SP. Atendeu a embarque e desembarque de 
passageiros até setembro de 1997. Fonte: Ralph M. 
Giesbrecht.  Disponível em:  
<http://www.estacoesferroviarias.com.br/g/fotos/g
uara-nov052.jpg>>. Acessado em: outubro de 2016.  

 

 
 
Figuras 196 e 197: Acima, vista aérea da cidade de Guará e dos dois eixos de comunicação e transportes, 
ferroviário e rodoviário. Abaixo, vista aérea do complexo industrial de Guará e o Terminal Integrador de 
transbordo rodoferroviário da VLI logística. Fotografia de autoria e data desconhecidas.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Guará.  
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Figura 198: Localização dos ramais ferroviários extinto e o implantado em 1979 e o tecido urbano de 
Ituverava. Fonte: elaborado pelo autor.  
 
 

Em Ituverava, o novo ramal intra-urbano é deslocado para fora do perímetro urbano 

mantendo-se, no entanto, um pequeno trecho que promove a conexão entre a ferrovia 

e as áreas de carga e descarga composta por armazéns e silos graneleiros. Têm destaque 

as agroindústrias ligadas ao armazenamento, transbordo e embarque de produtos 

agrícola, sobretudo as vinculadas ao beneficiamento de algodão. A cidade, assim como 

S. Joaquim da Barra, também possuía a sua unidade da Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP, hoje desativada e devoluta. A antiga estação 

ferroviária (1903) ainda resiste, porém vazia e sem uso.  
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Figura 199: Nova Estação Ferroviária de Ituverava, inaugurada em 
1979 -  Variante Entroncamento-Amoroso Costa, km 401,560 – FEPASA 
- SP. Atendeu a embarque e desembarque de passageiros até 
setembro de 1997. Fonte: Ralph M. Giesbrecht. Disponível em:  

<http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/fotos/sjoaqbarra-

nova1.jpg>>. Acessado em: outubro de 2016.  
 

 

  
Figuras 200 e 201: À esquerda, antigo pátio ferroviário de Ituverava, hoje ramal secundário de carga e 
descarga.  À direita, silos graneleiros devolutos da unidade da CEAGESP. Fonte: fotografia do autor, 2015.  
 

 
Figura 202: Paisagem de contemporânea de Ituverava. Em primeiro plano, a rodovia Anhanguera. Em 
segundo plano, vê-se um trem percorrendo o ramal ferroviário ativo e, ao fundo, a cidade.  
Fonte: fotografia do autor, 2015. 
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Figura 203: Localização do ramal ferroviário extinto e áreas ocupadas irregularmente em Igarapava.  
Fonte: elaborado pelo autor.  
 
 

O antigo leito ferroviário intra-urbano de Igarapava é retirado e parte das áreas de seu 

traçado são transformadas em avenidas. Outros trechos são ocupados por habitações 

irregulares (favelas) - processo não verificado nas outras cidades analisadas. A antiga 

estação (1915) é desativada em 1979, com a inauguração do novo ramal a oeste, 

distante da área urbana e útil à assistência social do executivo municipal.  
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Figura 204: Aglomerados subnormais (ocupações irregulares) no antigo leito ferroviário intra-urbano de 
Igarapava. Fonte: Google Street View, 2015.  
 
 
 

 
Figura 205: Aglomerados subnormais (ocupações irregulares) no antigo leito ferroviário intra-urbano de 
Igarapava. Fonte: Google Street View, 2015.  
 
 
 

 
Figura 206: Aglomerados subnormais (ocupações irregulares) no antigo leito ferroviário intra-urbano de 
Igarapava. Fonte: Google Street View, 2015.  
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A FEPASA, que havia encampado as companhias ferroviárias paulistas em 1947, operou 

até 1998, quando foi federalizada e incorporada à Rede Ferroviária Federal Sociedade 

Anônima – RFFSA16. Ainda em 1998, a RFFSA concede por 20 anos renováveis, através 

de leilão, toda a malha ferroviária paulista17 à iniciativa privada. Atualmente, o ramal 

ativo é operado pela América Latina Logística - ALL que o utiliza exclusivamente para o 

transporte de cargas.  

De modo geral, com relação às cidades analisadas, observamos que partes das áreas dos 

tecidos urbanos, anteriormente ocupadas pelo antigo ramal ferroviário, são transferidas 

às municipalidades dando lugar a novas ruas e avenidas. Nesse sentido, pela observação 

dos mapas de evolução das malhas urbanas municipais, é possível inferir que a abertura 

dessas novas vias, além de possibilitar o livre deslocamento e circulação nas áreas 

urbanas já consolidadas, também impulsionou, em alguns casos, o surgimento de novos 

parcelamentos.  

Assim, glebas rurais privadas e contíguas aos perímetros urbanos foram 

automaticamente valorizadas pelos investimentos públicos dos municípios no tocante 

às obras viárias intra-urbanas. Ou seja, terras rurais anteriormente distantes dos centros 

urbanos passariam, então, a ter acesso viário e possibilidade de se tornarem urbanas 

em função da implantação de novos loteamentos e de conjuntos habitacionais, como 

veremos a seguir. A consolidação do novo ramal, unida às políticas estatais já citadas de 

descentralização da indústria paulista, abriu caminho para a instalação de novos 

empreendimentos no interior do estado, os quais, por sua vez, também se beneficiaram 

dos investimentos públicos em infraestrutura relativos à modernização da ferrovia e da 

rodovia, no caso, a Via Anhanguera. Nesse sentido, podemos observar que, à época, 

uma verdadeira potencialização da mercantilização de terras rurais para uso urbano 

passa a vigorar nos municípios estudados.  

                                                             
16A Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA foi criada em 1957 reunindo 18 ferrovias 
regionais.  Tinha como objetivo promover e gerir o desenvolvimento no setor de transportes ferroviários 
no país. Seus serviços estenderam-se por 40 anos antes de sua desestatização, iniciada em 1999 e 
promovida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A RFFSA existiu por 50 anos, sendo 
oficialmente extinta em 2007. 
17A parte da malha ferroviária da Fepasa utilizada para o transporte suburbano nas regiões Oeste e Sul da 
Grande São Paulo permaneceu sob controle do Governo do Estado de São Paulo através da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.  
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2.2 A reprodução dos espaços intra-urbanos sob a lógica 

da rodovia: Orlândia, São Joaquim da Barra, Guará, 

Ituverava, Aramina e Igarapava  

 

 

Tendo como pano de fundo os processos regionais explorados no início deste capítulo, 

analisaremos a seguir a reprodução dos espaços intra-urbanos das seis cidades 

estudadas no período urbano-industrial considerando: a implantação de áreas 

industriais contíguas ao eixo rodoferroviário modernizado; o processo de expansão e 

fragmentação dos tecidos urbanos e a implantação dos conjuntos habitacionais; e a 

consolidação de novos equipamentos de comércio, serviços, saúde, educação, lazer e 

cultura.  

Nossas considerações levam em conta a transição econômica observada na região como 

um todo, bem como em cada uma das seis cidades cujos municípios tiveram, em um 

primeiro momento, suas economias baseadas no modelo agroexportador, 

especialmente vinculado à monocultura do café. A partir da implantação do parque 

industrial paulista, que contou com a ampliação da indústria automobilística e, 

principalmente, com o apoio do Estado, o modal sob rodas torna-se o principal meio de 

transporte de mercadorias e pessoas, superando o transporte ferroviário, que entra em 

declínio. Os fluxos passam a acontecer pelas rodovias que, como vimos, são 

consideravelmente ampliadas e modernizadas. Sobre os reflexos do modelo rodoviário 

na estruturação dos espaços intra-urbanos das cidades, Landim (2004, p. 69) 

referenciada em Villaça (1998) afirma que 

 
[...] existe uma íntima ligação entre as vias de transporte regional e o 
crescimento das cidades. A ferrovia provoca um crescimento contínuo e 
fortemente nucleado, geralmente junto às estações, ao passo que as rodovias 
provocam um crescimento descontínuo e menos nucleado. Essas diferenças 
explicam-se pelas diferenças de acesso: o acesso à ferrovia depende da 
estação, ao passo que a rodovia não necessariamente. E ainda, as 
necessidades e as condições de deslocamento espaciais dos seres humanos, 
ou seja, o transporte, constituem força dominadora da estruturação espacial 
urbana, atuando dentro de um quadro de relações sociais, as quais, por sua 
vez, definem as condições de deslocamento. 
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No que se refere ao crescimento descontínuo do tecido urbano intrínseco à lógica da 

rodovia, mostraremos à frente que os novos traçados urbanos não procuraram 

continuar os padrões existentes, em sua maioria ortogonais e desenhados ou ligados à 

implantação dos primeiros patrimônios, o que causou uma certa disjunção entre as 

malhas urbanas preexistentes e as posteriormente realizadas.  

Cabe destacar que os novos loteamentos e conjuntos habitacionais foram implantados 

segundo a lógica e a forma física dos limites das propriedades fundiárias que lhes deram 

origem, o que, atrelado aos processos especulativos, explica, em parte, a fragmentação 

dos tecidos urbanos aferida nas seis cidades. Outro ponto a ser considerado é o 

apresentado por Landim (2004, p. 69): “nas cidades onde não houve o fracionamento 

das áreas próximas a elas, a industrialização e, consequentemente, a expansão urbana 

não ocorreram”. Não nos debruçamos com profundidade sobre o levantamento de 

posse da terra nos municípios estudados, todavia, o argumento apontado por Landim 

(2004) poderia explicar, por exemplo, o fato de que Aramina não obteve o mesmo 

desenvolvimento urbano que as outras cidades, lembrando também que o referido 

município foi o último a se emancipar, em 1964.   

Com a aprovação de novas leis de uso e parcelamento do solo, nas décadas de 1960 e 

197018, maiores restrições foram impostas aos novos empreendimentos, que deveriam 

respeitar, sobretudo, as delimitações dos chamados perímetros urbanos. Entretanto, 

devemos elucidar o fato de que a delimitação de tais perímetros, em muitos casos, possa 

ter se dado de maneira arbitrária e artificial, não espelhando a dinâmica territorial de 

cada município, mas seguindo interesses pessoais e particulares de grupos ligados ao 

mercado fundiário.  

A partir das novas normas legais vigentes no período, grandes alterações morfológicas 

passaram a grassar nas malhas urbanas empreendidas a partir de então e, por 

                                                             
18 Sabemos que a primeira legislação brasileira que versou sobre loteamentos e comercialização de terras 
urbanas (Decreto-Lei 58) data de 10 de dezembro de 1937. Essa lei, no caso, não trazia uma regulação 
especifica sobre os procedimentos técnicos dos parcelamentos do solo, limitando-se a estabelecer 
critérios para a compra e venda de lotes. O decreto de 1937 perdurou até 1967, quando então é 
promulgado o Decreto Lei 271, que tratou exclusivamente do parcelamento do solo urbano, já que o 
parcelamento rural já havia sido regulamentado pelo Estatuto da Terra (Lei Federal 4.506), de 1964. Foi 
somente em 1979 que a Lei Federal 6.766 trouxe maiores parâmetros relacionados a esse tema, incluindo 
os municípios como entes responsáveis pela gestão do espaço urbano, o que figurou como uma tentativa 
de frear a implantação de loteamentos em áreas inadequadas.  
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conseguinte, na forma das edificações. À escala do projeto urbano, os novos 

loteamentos e conjuntos habitacionais horizontais tiveram de reservar porcentagens 

importantes de áreas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários e aos espaços livres de uso público 

proporcionalmente ao tamanho das glebas e à densidade de ocupação previstas em 

cada novo parcelamento. Também o dimensionamento quanto à largura das vias 

públicas e das calçadas tornou-se mais rígido. Contudo, tais medidas não significaram 

que toda a infraestrutura básica e os equipamentos e áreas livres tenham sido 

consolidados e implementados de imediato, tendo em vista que não só a grande maioria 

dos novos empreendimentos permaneceu sem asfaltamento e rede de drenagem 

pluvial por muitos anos, mas também que muitas das áreas verdes e institucionais 

destes bairros se encontram devolutas e sem o tratamento adequado até os dias atuais.    

Já no tocante às edificações, o estabelecimento das novas normativas fez com que as 

construções tivessem que passar a seguir recuos mínimos com relação aos seus 

respectivos lotes. Tal procedimento consolidou o padrão das casas isoladas dos limites 

dos terrenos, diferentemente do que acontecia até então, visto que, nas regiões mais 

antigas do tecido urbano, as edificações haviam sido construídas, em sua maioria, junto 

à testada dos lotes e às calçadas.  Também as áreas livres particulares foram diminuídas, 

provocando o fim dos antigos quintais – em que eram frequentes os pomares, as hortas 

e as pequenas criações de animais –, que passaram a ser reduzidos a pequenas áreas de 

serviço. Poucos foram os edifícios verticais verificados nas seis cidades pois, de modo 

geral, há o predomínio das casas térreas e, em menor escala, dos sobrados.  

Outro ponto marcante é a expansão das áreas industriais junto à rodovia Anhanguera. 

Muitas vezes implantadas sobre a nomenclatura de “distritos industriais”, ocupam 

grandes glebas próximas aos limites das áreas urbanas, e não mais como antes, 

contíguas à linha férrea intra-urbana, que, como vimos, se desloca para áreas mais 

distantes do centro consolidado.  

Assim, as funções das cidades se voltam aos interesses da reprodução do capital em 

escalas múltiplas e, por vezes, se especializam em virtude de demandas do campo e, 

consequentemente, do mercado externo – agronegócio globalizado. Além disso, 

podemos afirmar que as seis cidades aqui estudadas figuram entre as que mais se 
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desenvolveram em função da expansão dos complexos agroindustriais da região 

nordeste do estado de São Paulo.  
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2.2.1 A implantação de distritos industriais junto ao eixo rodoferroviário 

modernizado 

 

Como tratamos anteriormente, entre os anos de 1970 e 1985, ocorrem, no Brasil, 

significativas alterações no padrão espacial da indústria, havendo uma ampliação da 

participação do setor secundário em áreas até então consideradas periféricas em 

relação às ditas áreas centrais do modelo capitalista brasileiro. Parte dos 

empreendimentos industriais deslocam-se para o interior do estado de São Paulo e 

também para outras áreas do país. Mesquita (2011, p. 51) afirma que “o resultado disso 

é um movimento caracterizado pela desconcentração espacial da indústria, em 

contraposição ao padrão regional de concentração que se havia estabelecido até 

então”. A nova dinâmica espacial da industrial dá-se em virtude da política econômica 

estabelecida no período, que previu um maior direcionamento de recursos do Estado 

ao fortalecimento de alguns núcleos urbano-industriais localizados no interior do país, 

dito periférico.  

Com relação ao interior de São Paulo, Feldman (2003, p. 105-112), em um texto que 

trata da inserção das cidades de regiões não metropolitanas na rede urbana paulista, 

comprova que, a partir dos anos de 1970, um novo patamar estaria em processo na 

configuração dessa rede, “podendo-se identificar, por um lado, uma nova articulação 

interna às regiões paulistas e, por outro, novas relações entre estas e a metrópole”. 

Conforme evidenciamos, na década de 1970, o Estado incentiva o crescimento industrial 

nas médias e pequenas cidades – com destaque àquelas de fácil acesso às redes 

rodoviária e ferroviária – em decorrência das políticas de descentralização da indústria 

nacional fomentadas, sobretudo, pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND 

(1974 – 1979). 

 
Esse crescimento é parte do processo de reversão da tendência de 
concentração industrial na metrópole, que passa a ampliar e especializar a 
oferta de prestação de serviços, tornando-se a grande metrópole 
internacional. O interior, que em 1970 respondia por 25% do produto 
industrial paulista, passa, em 1991, a responder por 45%, consubstanciando 
o chamado “processo de interiorização da indústria paulista”. Além de se 
tornar, ao longo da década de 1980, o segundo aglomerado industrial do país, 
o interior teve, também, desenvolvidas suas atividades terciárias, no contexto 
do processo mais amplo de modernização da vida urbana, com a 



283 
 

 
 

reestruturação dos mercados de bens de consumo resultante do 
desenvolvimento tecnológico e dos meios de comunicação. Na década de 
1970, o crescimento do chamado terciário moderno já foi mais intenso no 
interior do que na metrópole. (FELDMAN, 2003, p. 106). 
 
 

Entre os principais objetivos do II PND, enquadram-se: o direcionamento de 

investimentos no sentido de se promover uma dinâmica de crescimento equilibrado do 

território nacional, a busca por um maior equilíbrio entre os estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais, através da ampliação do número de polos industriais, e a 

redução do peso político e econômico da cidade de São Paulo.  

Segundo Mesquita (2011, p. 56) “as causas da dispersão industrial em direção ao interior 

paulista se definem tanto por forças de repulsão do centro, quanto, pelos efeitos de 

atração da periferia”. As forças de repulsão do centro estariam ligadas ao que o autor, 

referenciado em Furtado (1986) e Negri (1996), chama de deseconomias da Região 

Metropolitana de São Paulo, que influenciariam no custo de produção da indústria ali 

localizada e estariam associadas ao 

 
[...]sistema de transporte de carga e de passageiros, incluindo a infraestrutura 
viária, o sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto, o sistema 
de coleta de lixo; além disso, têm-se também os custos sociais da poluição do 
ar e dos recursos hídricos; a elevação no número de acidentes de trabalho; a 
deterioração dos principais indicadores de ‘qualidade de vida’ na área 
metropolitana, como a questão do desemprego, da elevada rotatividade da 
força de trabalho, dos serviços sociais de educação e saúde, aumento dos 
índices de criminalidade e condições de habitabilidade, sem deixar de contar 
com a desenfreada especulação imobiliária e a distribuição desigual dos 
custos e benefícios nessas áreas. (NEGRI, 1996, apud MESQUITA, 2011, p. 56). 

 

Já entre os ditos efeitos de atração das periferias, Feldman (2003, p. 109) afirma que, a 

partir do final da década de 1970, as cidades do interior receberam pesados 

investimentos estatais com o intuito de também “torná-las receptoras de investimentos 

industriais privados, como opções em relação à metrópole, no âmbito das políticas de 

interiorização do desenvolvimento assumidas pelos governos federal e estadual”. Nesse 

sentido,  

 
[...]uma série de planos visando o desenvolvimento regional de São Paulo 
foram criados na perspectiva de descentralização metropolitana, na medida 
em que a deterioração das condições de vida, principalmente na periferia da 
capital e nos principais municípios de seu entorno, entra na pauta do debate 
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de setores empresariais, técnicos e acadêmicos. Dentre esses programas 
destacam-se o Plano de Interiorização do Desenvolvimento, Programa 
Cidades Médias, Programa de Interiorização do Desenvolvimento e Política 
de Descentralização que consistiram em investimentos em infraestrutura 
econômica e social que envolveram tanto ampliação da malha viária estadual, 
para facilitar as ligações entre os centros e destes com a metrópole, como 
rede de saneamento básico, construção de equipamentos sociais e 
financiamento para a construção de núcleos habitacionais [...] Esses 
programas foram acompanhados pela criação de estruturas administrativas 
voltadas para a questão da metrópole e para as demais regiões do Estado. 
Nesse sentido, são instituídas as Regiões Metropolitanas, as Regiões de 
Governo, os Escritórios Regionais de Governo, a Cetesb, o Cepam, além de 
instrumentos legais para controle da instalação de indústrias. (FELDMAN, 
2003, p. 109). 
 

 

No âmbito municipal, também tiveram relevância, como medidas de atração de 

indústrias, as políticas municipais locais de incentivos fiscais e subsídios à instalação de 

novos distritos e áreas industriais. Todo esse processo irá repercutir em reestruturações 

consideráveis no espaço intra-urbano das pequenas cidades e, como nos mostra Milton 

Santos (2013), ao tratar das cidades locais: 

 
(...) o sistema urbano é modificado pela presença de indústrias agrícolas não 
urbanas, frequentemente firmas hegemônicas, dotadas não só de capacidade 
extremamente grande de adaptação à conjuntura, como também da força de 
transformação da estrutura, porque têm o poder da mudança tecnológica e 
de transformação institucional. (SANTOS, 2013, p. 55) 
 

 
De modo geral, tais iniciativas elevam o dinamismo econômico das cidades do interior 

que se tornam cada vez mais atrativas aos investimentos industriais privados. Todavia, 

segundo Feldman (2003), as cidades do interior 

 
Não dimensionaram nem o custo/benefício dos empreendimentos, 
comprometendo recursos nem sempre disponíveis para subsidiar a vinda dos 
capitais produtivos, nem os impactos destes no território. Ainda que esses 
programas aliados a outros processos tenham resultado na interiorização da 
indústria paulista, o que se observa é que nem a solução dos problemas 
urbanos da metrópole foram encaminhados, e as cidades do interior 
passaram a apresentar os mesmos processos de degradação da qualidade de 
vida.  (FELDMAN, 2003, p. 109) 
 

 

Nessas cidades, boa parte dos trabalhadores rurais da agroindústria são residentes 

urbanos, pois  
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[a]s cidades locais mudam de conteúdo. Antes eram as cidades dos notáveis, 
hoje se transformaram em cidade econômicas. A cidade dos notáveis, onde 
personalidades notáveis eram o padre, o tabelião, a professora primária, o 
juiz, o promotor, o telegrafista, cede lugar à cidade econômica, onde são 
imprescindíveis o agrônomo (que antes vivia nas capitais), o veterinário, o 
bancário, o piloto agrícola, o especialista em adubos, o responsável pelo 
comércio especializado (...) A cidade torna-se o lócus da regulação do que se 
faz no campo. É ela que assegura a nova cooperação imposta pela nova 
divisão do trabalho agrícola, porque obrigada a aperfeiçoar-se às exigências 
do campo, respondendo às suas demandas cada vez mais prementes a dando-
lhe repostas cada vez mais imediatas. (SANTOS, 2013, p.57) 
 
 

O agrônomo, o veterinário, o administrador, tal qual o boia-fria, passam a morar na 

cidade. Como consequência dos processos migratórios, verifica-se um aumento de 

bairros mais pobres em áreas distantes do centro principal, como veremos a seguir.  

Importante também ressaltar nesse processo que, no período, a Região Metropolitana 

de São Paulo não deixa de crescer, porém, outras áreas do estado, como o Nordeste 

Paulista e várias outras regiões do país, como um todo, crescem mais, havendo o 

surgimento de novas economias e, por consequência, novas aglomerações urbanas.  

De modo geral, as novas áreas industriais irão ocupar glebas de terra ao longo da rodovia 

Anhanguera e próximas ao ramal ferroviário implantado na década de 1970. Muitas 

prefeituras, inclusive, participam ativamente da abertura de novos distritos industriais 

nessas áreas. Por sua vez, as antigas estruturas industriais, próximas aos núcleos 

centrais e aos antigos pátios ferroviários, ganharão novos usos e/ou permanecerão 

devolutas até os dias atuais.  
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Figura 207: Distribuição das áreas industriais urbanas de Orlândia – SP. 
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Figura 208: Vista sobre o complexo industrial de Orlândia– SP, localizado próximo aos eixos rodoviário e 
ferroviário. Fonte: Google Earth, 2016. 

 

 

As primeiras plantas industriais de Orlândia localizaram-se próximas ao antigo leito 

ferroviário desativado e também a norte do centro, longe do tecido urbano consolidado 

à época. Com o tempo, a malha urbana veio a englobar tais localizações e, a partir da 

implementação dos novos trilhos, a oeste, e da modernização da rodovia Anhanguera, 

novos empreendimentos do setor secundário surgem em áreas contíguas à rodovia e à 

ferrovia. As indústrias que vieram a se implantar no município relacionam-se, na sua 

maioria, ao processamento de gêneros primários e aos ramos metalúrgico e de 

produção de implementos agrícolas (FÉLIX, 2012, p. 36). 

Ainda próxima ao centro e ao antigo ramal ferroviário, permaneceu a Industria Brejeiro, 

ligada ao beneficiamento de grãos e fundada em 1944 pelo italiano Max Leonardo 

Define. A Brejeiro liderou o mercado brasileiro de arroz por muitos anos e, no final da 

década de 1960, começa também a produzir óleo de soja e de arroz (FÉLIX, 2012, p. 33).  

Por muitos anos, a principal empresa geradora de empregos de Orlândia foi a 

Companhia Mogiana de Óleos Vegetais – COMOVE. A indústria teve o ápice de sua 

produção nos anos de 1980, sendo vendida à Sina Industria de Óleos Vegetais na década 

seguinte.  
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Em 1963, um grupo de 59 produtores fundou a Cooperativa dos Agricultores da Região 

de Orlândia – CAROL19. A Cooperativa, com os anos, tornou-se referência na área do 

agronegócio e buscou minimizar o custo dos produtores ligados à insumos, à 

distribuição e à armazenagem da produção. Nos anos de 1970 e 1980, a CAROL expande 

suas atividades a São Joaquim da Barra (1975) e Ituverava (1987). Já na década de 1990, 

implanta também unidades em outros estados, como Minas Gerais, Goiás e Mato 

Grosso do Sul (FÉLIX, 2012, p. 34).  Pela análise da lista da Figura 209, com os nomes dos 

fundadores da cooperativa agrícola, podemos inferir que algumas mesmas famílias, na 

década de 1960, ainda dominavam a estrutura fundiária da região.  

Nas áreas metalúrgica, de usinagem e de fundição têm destaque na cidade a criação da 

INTELLI Industria de Terminais Elétricos, fundada em 1973 pelo italiano Vincenzo 

Spedicatto, e da Metalúrgica Orlândia – MORLAN S/A., fundada em 1954 pelo 

engenheiro Pedro Tassinari (FÉLIX, 2012, p. 37). 

 

 

                                                             
19 Segundo Elias (2003) a CAROL, “formada por 1500 cooperados espalhados pela região e em outros 45 
municípios do Triângulo Mineiro”, tem como sua principal fonte de receita a soja, mas cultiva ainda milho, 
trigo, arroz, sorgo, feijão. A Carol possuía também, em 1992, uma fábrica de óleo de soja com capacidade 
para processar quatrocentas toneladas de soja por dia, uma fábrica de sal mineralizado, dois 
supermercados e oito lojas que comercializavam 15 mil artigos, desde insumos agrícolas até produtos de 
uso pessoal. Detinha a participação acionária em uma unidade de produção de fertilizantes da 
Cooperfértil, em Campinas, e controlava a Dinamilho, em Jardinópolis, que produz sementes híbridas de 
milho. Fundada em fevereiro de 1963 por 59 sócios, essa empresa, em 1991, a sétima cooperativa do país, 
segundo a revista Exame Maiores e Melhores. Possuía, ainda, corretora de seguros e cooperativa de 
crédito de armazéns. Em 1990, juntamente com outras nove grandes cooperativas brasileiras, formou 
uma trading, a Eximcoop, Exportadora e Importadora de Cooperativas Brasileiras S.A.  
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Figura 209: Fundadores das Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia, 1963. Destaque para a 
repetição de sobrenomes das famílias Junqueira e Prado.  
Fonte: Félix (2012).  
 
 
 

 
Figura 210: Vista aérea de Orlândia, década de 1950. Destaque para a malha ortogonal projetada. Abaixo, 
contíguo ao ramal ferroviário, o conjunto industrial da Industria Brejeiro, fundada, em 1944. Fotografia 
de autor desconhecido. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
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Figuras 211 e 212: À direita, vista do conjunto industrial da Companhia Mogiana de Óleos Vegetais 
(COMOVE). À esquerda, Vista do conjunto industrial da Morlan – Metalúrgica Orlândia S/A. Fundada em 
1954 e implantada às margens da rodovia Anhanguera. Atualmente, a empresa emprega mais de 1.000 
funcionários, e exporta, desde 1981, seus produtos para vários países da América do Norte, do Sul e 
Central, bem como Europa, África e Ásia. Fotografias de autoria e datas desconhecidas. 
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
 
 
 
 

 
Figura 213: Vista aérea da Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia 
– CAROL. Fundada em 1963, é uma das maiores cooperativas de recebimento 
de grãos da região norte do Estado de São Paulo. A cooperativa constrói o seu 
primeiro silo para armazenagem de grãos em Orlândia,    em 1972, São Joaquim 
da Barra, em 1975, Guairá, em 1978, e Ituverava, em, 1987.  A partir dos anos 
1990, atua nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e 
Tocantins. Em 2010, se uniu a um grupo de capital russo. Fotografia de autoria 
e data desconhecidas. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
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 Figura 214: Distribuição das áreas industriais urbanas de São Joaquim da Barra.   
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Figura 215: Vista sobre o complexo industrial de São Joaquim da Barra – SP, localizado entre os eixos 
rodoviário e ferroviário. Fonte: Google Earth, 2016. 

 

Em São Joaquim da Barra, a modernização da Via Anhanguera e a transferência do ramal 

ferroviário para além do perímetro urbano propiciaram a implantação de 

empreendimentos industriais entre os dois eixos de comunicação e transportes, a 

noroeste, e também ao longo apenas da rodovia, a sudoeste. As indústrias implantadas 

no município, além da usina de açúcar e álcool Alta Mogiana, localizada na área rural, 

relacionam-se às áreas de fundição, usinagem e fabricação de máquinas e implementos 

agrícolas.  

Destacam-se também as indústrias de processamento e armazenamento de gêneros 

agrícolas, como soja, milho e algodão, e o entreposto ativo da CEAGESP que atua em 

operações que envolvem armazenagem, limpeza, expurgo, secagem e transbordo de 

açúcar e produtos agrícolas a granel. Os graneleiros e o silo horizontal da CEAGESP 

possuem capacidade de 80 e 20 mil toneladas, respectivamente.  

No final dos anos de 1950 e início da década de 1960, duas importantes industriais de 

beneficiamento de algodão instalam-se no município, às margens da rodovia 

Anhanguera: a Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro - SANBRA (1958), atual 

multinacional BUNGE, e a Algodoeira Deieno (1964) (FALLEIROS, 2007, p. 40).  

Nas áreas metalúrgicas e de produção de implementos agrícolas, tiveram destaque, na 

década de 1970, a instalação da Siderúrgica São Joaquim S.A., da Metalúrgica Tuzzi S.A. 

– METUSA (1971) e da Fundição Venturoso e Valentini Cia. Ltda. (1975) (FALLEIROS, 

2007, p. 40). 
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Figuras 216 e 217: À direita, Metarlurgia Tuzzi S/A – Metusa, implantada em 1984, em S. Joaquim da 
Barra. À esquerda, Fundição Venturoso Valentini Cia Ltda, implantada em 1975, às margens da Rod. 
Anhanguera. Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 
 
 
 
 

 
Figura 218: Fábrica de Óleo de Soja S/A, atual Bio Soja, implantada em 1971, às 
margens da Rod. Anhanguera.  Fotografia de ano e autor desconhecidos.  
Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 
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Figura 219: Distribuição das áreas industriais urbanas de Guará – SP.  
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Figura 220: Vista sobre o complexo industrial de Guará – SP, localizado próximo os eixos rodoviário e 
ferroviário. Fonte: Google Earth, 2016. 

 
 
Em Guará, as primeiras áreas industriais estiveram vinculadas ao primeiro ramal 

ferroviário e ao processamento e beneficiamento do algodão. Com a modernização da 

Via Anhanguera e a transferência dos trilhos para oeste, novos empreendimentos 

instalaram-se em áreas próximas a esses dois eixos. O município, assim como a maioria 

dos demais aqui estudados, tem o seu setor secundário expandido a partir dos anos de 

1970 e caracterizado por indústrias que atuam nos ramos da produção de implementos 

agrícolas e de beneficiamento e armazenamento de grãos. Destaca-se também a 

chegada da empresa BUSA Industria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda., 

implantada às margens da rodovia Anhanguera, no final da década de 1970 (OLIVEIRA, 

2006, p. 45). 

Nas décadas mais recentes, outras grandes empresas implantaram-se junto às áreas 

industriais de Guará, entre elas as multinacionais VALE e BUNGE, ambas produtoras de 

fertilizantes agrícolas (OLIVEIRA, 2006, p. 45).  
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Figura 221: Vista do Complexo industrial da BUSA instalado às margens da rodovia 
Anhanguera em Guará. Industria de produção de máquinas agrícolas, transportes e 
logística. Atualmente a Busa firmou parceria com a Sinocot, o maior conglomerado 
industrial chinês do segmento do algodão e comercialização de commodities. Fotografia 
de autoria e data desconhecidas. Fonte: OLIVEIRA, 2006. 
 
 
 
 

 
Figuras 222 e 223: À direita, vista sobre o Complexo da VALE Fertilizantes em Guará.  Complexo da 
empresa multinacional instalado em uma área total de 653 mil metros quadrados contígua à rodovia 
Anhanguera e ao ramal ferroviário. À esquerda, vista aérea da BUNGE Fertilizantes em Guará. Complexo 
da empresa multinacional instalado em área contígua à rodovia Anhanguera. Fonte: Google Earth, 2016. 
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Figura 224: Distribuição das áreas industriais urbanas de Ituverava - SP.   
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Figura 225: Vista sobre o complexo industrial de Ituverava – SP. Destaque para os eixos rodoviário e 
ferroviário à esquerda. Fonte: Google Earth, 2016. 
 

As áreas industriais de Ituverava, desde o período em que o primeiro ramal ferroviário 

da Cia. Mogiana encontrava-se ativo, localizam-se a leste da malha urbana, que, pouco 

a pouco, alcançou os trilhos, em cota mais elevada da topografia. A desativação do 

antigo ramal e a implantação do novo variante apenas reafirmou o caráter industrial 

dessas áreas, acentuando o processo de expansão das industrias e agroindústrias no 

município. Ressalta-se que parte dos antigos trilhos ainda é utilizada como desvio de 

acesso dos trens a silos e armazéns privados, tendo em vista que a unidade local 

armazenadora da CEAGESP encontra-se desativada desde 1997, quando então a 

empresa é incluída em um programa nacional de desestatização. A modernização da 

rodovia Anhanguera também corroborou com o processo de desenvolvimento do tecido 

urbano na direção oeste. O setor secundário do município vincula-se às áreas 

metalúrgica e de usinagem, bem como aos ramos agroindustriais e químicos.  

 

 
Figura 226: Indústria Santa Maria (materiais de limpeza e higiene). Fundada em 1960 e implantada em 
área contígua à rodovia Anhanguera. Fonte:  Biblioteca Municipal de Ituverava – SP. 
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Figura 227: Distribuição das áreas industriais urbanas de Igarapava - SP.   
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Figura 228: Vista sobre as áreas industriais de Igarapava – SP. Destaque para a rodovia Anhanguera à 
esquerda. Fonte: Google Earth, 2016. 

 
Nos municípios de Igarapava e Aramina, como vimos, o novo ramal ferroviário, 

implementado na década de 1970, não atravessou as áreas próximas ao tecido urbano 

consolidado, ao contrário do que ocorrera em Orlândia, São Joaquim da Barra, Guará e 

Ituverava. Tal constatação, aliada a outros processos, poderia justificar o fato de que em 

ambas as cidades a atividade industrial pouco se desenvolveu.  

Em Aramina, pela observação da documentação histórica e pela análise empírica atual, 

sequer pudemos notar algum empreendimento industrial de maior relevo para a 

economia local.  

Já em Igarapava, o grande destaque da área agroindustrial é a Usina Junqueira de açúcar 

e álcool, implantada em área do município distante do tecido urbano e próxima ao Rio 

Grande, na divisa com Minas Gerais. Verificam-se, em Igarapava também, algumas 

empresas ligadas ao setor metalúrgico e agroindustrial. Constatamos que o poder 

público local investiu na abertura de um distrito industrial contíguo à rodovia 

Anhanguera e conectado ao centro urbano por trechos da antiga linha ferroviária que, 

agora, dá lugar a novas e amplas avenidas. Todavia, o novo distrito encontra-se pouco 

ocupado e ainda em fase de desenvolvimento.  
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2.2.2 O processo de expansão e fragmentação dos tecidos urbanos e a 

implantação dos conjuntos habitacionais 

 

Dentro do contexto das transformações ocorridas na região relacionadas à expansão da 

indústria, da agroindústria, do comércio e dos serviços, observamos também um 

aumento no número de assalariados e residentes urbanos. Nesse ínterim, como vimos, 

o Estado atuou de maneira preponderante na região através de políticas e investimentos 

dos três níveis, municipal, estadual e federal, que influíram direta ou indiretamente na 

organização do espaço da Alta Mogiana:  

 
[...] seja na construção de obras de infraestrutura (estradas de rodagem, 
vicinais, terminais de telecomunicações etc.), na criação de empresas e 
instituições de pesquisa e desenvolvimento agropecuário (Embrapa, Instituto 
de Economia Agrícola etc.), na coordenação da política econômica 
(Coordenação de Ação Regional, Cepan, etc.), no financiamento da produção 
agrícola (Banco do Brasil, Banespa), nos incentivos fiscais para a instalação 
das industrias (Finame), no desenvolvimento de planos de habitação e 
infraestrutura urbana (BNH, Cohab), na implantação do sistema de saúde e 
educação etc. (ELIAS, 2003, p. 324) 
 
 

Elias (2003, p. 324), corroborando com as hipóteses que defendemos até aqui, afirma 

que o Estado dotou o território da região de Ribeirão Preto20 de fluidez para o capital 

privado e para as grandes empresas, sobretudo aquelas associadas aos complexos 

agroindustriais.  Assim,  

[...] a urbanização se deu de maneira corporativa, uma vez que os recursos 
para a construção dos fixos foram aplicados privilegiando os interesses 
econômicos dessas mesmas empresas, em detrimento dos interesses sociais. 
O resultado da expansão das formas capitalistas monopolistas na economia e 
no território da região de Ribeirão Preto, nos últimos quarenta anos, foi a 
geração da riqueza, cada vez mais concentrada, assim como da pobreza, cada 
vez mais difundida, concomitantemente ao surgimento de uma classe média 
agrícola e urbana, gerando um espaço corporativo e fragmentado. (ELIAS, 
2003, p. 324) 
 
 

                                                             
20 A autora utiliza a divisão regional de 1983 que não corresponde a atual. Segundo Elias (2003) a divisão 
político-administrativa adotada seria a da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, que dividia 
esse estado em onze regiões administrativas até meados da década de 1980, entre as quais Ribeirão 
Preto, composta por oitenta municípios a nordeste do estado. A autora, levando em conta a divisão 
utilizada pelo IBGE para a divulgação dos dados censitários, afirma que a região de Ribeirão Preto seria 
composta pelas microrregiões homogêneas de Barretos, Serra de Jaboticabal, Ribeirão Preto, Araraquara, 
Planalto de Franca, Serra de Batatais e Alta Mogiana.   
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Como elencado anteriormente, a subordinação da agricultura à indústria, a mecanização 

da produção e a crescente concentração e centralização de capitais e terras levaram a 

profundas alterações no mundo agrário regional, que, por conseguinte, se refletiram nas 

áreas urbanas. Para Graziano da Silva (1996, apud PIRES, 1996, p. 85) todos esses 

processos  

[...] foram estreitamente dependentes de uma ação estatal específica, ou 
seja, de um ‘projeto modernizante’ comandado pelo Estado, que ao mesmo 
tempo em que os viabilizava não promoveu mecanismos compensatórios 
sobre seus efeitos sociais na estrutura agrária, nos recursos naturais, nos 
desequilíbrios do abastecimento alimentar, na concentração de renda, nas 
disparidades regionais, no êxodo rural. Assim, os resultados contraditórios da 
inserção da agricultura no novo padrão de acumulação manifestaram-se com 
rapidez e intensidade alarmantes, agravando a crise agrária e rebatendo-a 
perversamente na crise urbana.  

 

Com o êxodo rural e os processos de migração inter-regionais, o déficit habitacional é 

ampliado e as cidades da Alta Mogiana, a partir da década de 1950, rapidamente 

multiplicam seu contingente populacional e também suas malhas urbanas. As funções 

das cidades se voltam aos interesses da reprodução do capital em escalas múltiplas e, 

por vezes, se especializam em virtude de demandas do campo e, consequentemente, 

do mercado externo - agronegócio globalizado.  

 

 

Gráfico 4: População urbana dos seis municípios estudados (1950 – 2010) – número de habitantes. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE. 
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ANO Orlândia 
S. Joaquim 

da Barra 
Guará Ituverava Aramina Igarapava 

1950 3.915 6.714 2.858 7.614 564 5.792 

1960   6.898    13.853    5.965    12.915   -   9.955  

1970 15.104 19.688 9.585 18.704 1.501 12.397 

1980 22.933 26.277 11.927 23.487 1.785 15.316 

1991 27.543 33.622 15.175 29.832 2.916 18.724 

2000 35.208 40.799 17.959 34.221 4.145 24.037 

2010 38.756 45.678 19.223 36.430 4.816 26.362 

Tabela 21: População urbana dos seis municípios estudados (1950 – 2010) – número de habitantes.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE. 

 

Observamos que o setor terciário passa a dominar os percentuais do PIB regional, 

representando um aumento do setor de serviços nas economias locais. Por sua vez, as 

cidades médias tornam-se gestoras de suas regiões de influência, enquanto que as 

pequenas figuram como pontos de gestão administrativa de suas respectivas áreas 

municipais, com o campo cada vez mais mecanizado. Nesse sentido, alguns pequenos 

núcleos assumem o duplo papel de “espaços com expressiva presença de mão de obra 

barata, assim como locais mais centrais na lógica da produção capitalista”, podendo 

também “se tornar centros da produção industrial especializada” (SPOSITO; JURADO DA 

SILVA, 2013, p.42). 

Algumas das pequenas cidades do Nordeste Paulista também tiveram o papel 

fundamental de residência dos trabalhadores do campo, pois, como já dito, no período 

urbano industrial, os trabalhadores rurais passam a ser moradores urbanos, deslocando-

se diariamente para os seus locais de trabalho, da mesma maneira como os operários 

se deslocam para as fábricas. A terra deixa de ser a fonte de sustento e o salário mensal 

passa a ocupar esse papel. Nesse contexto é relevante a análise da produção da 

habitação de interesse social em larga escala e o seu impacto na configuração dos 

espaços intraurbanos das cidades analisadas. 

 Conforme Milton Santos (2013),  

O modelo rodoviário urbano é fator de crescimento disperso e de 
espraiamento da cidade. Havendo especulação, há a criação mercantil da 
escassez e acentua-se o problema do acesso à terra e à habitação. Mas o 
déficit de residências também leva à especulação, e os dois juntos conduzem 
à periferização da população mais pobre e, de novo, ao aumento do tamanho 
urbano. (SANTOS, 2013, p. 106) 
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Assim, tem-se que a especulação do solo urbano, muitas vezes oriundo de grandes 

proprietários de terra, aliada à implantação de novos loteamentos e conjuntos de 

habitação social, resulta em novas configurações intra-urbanas desconexas dos tecidos 

urbanos consolidados.   

O estabelecimento de um mercado da habitação “por atacado”, a partir da 
presença do Banco Nacional da Habitação e do sistema de crédito 
correspondente, gera novas expectativas, infundadas para a maioria da 
população, mas atuantes ao nível geral. Como isso se dá paralelamente à 
expansão das classes médias urbanas e à chegada de numerosos pobres à 
cidade, essa dupla pressão contribui para exacerbar o processo especulativo. 
A terra urbana, dividida em loteamento ou não, aparece como promessa de 
lucro no futuro, esperança justificada pela existência de demanda crescente. 
Como as terras apropriadas (mas não utilizadas) são cada vez mais 
numerosas, a possibilidade de dotá-las dos serviços requeridos é sempre 
menor. Daí, e de novo, uma diferenciação no valor de troca entre as diversas 
glebas e assim por diante. É assim que a especulação se realimenta e, ao 
mesmo tempo, conduz a que as extensões incorporadas ao perímetro urbano 
fiquem cada vez maiores. (SANTOS, 2013, p. 107) 
 

 

As políticas urbanas governamentais pós-1964 contribuem para o direcionamento da 

expansão urbana das cidades da região, implementando os sistemas de engenharia 

relativos aos transportes, às comunicações, à eletrificação, ao saneamento e à 

habitação. Esses sistemas, por sua vez, imprimiram fluidez ao território, “dando a 

orientação dos vetores da sua expansão” (ELIAS, 2003, p. 331), pois,  

 
As cidades da região têm se expandido rapidamente e se espraiado sobre 
espaços cada vez mais distantes do centro. O crescimento urbano tem 
acompanhado o traçado dos eixos de circulação e induzido a formação de 
muitos espaços vazios, propiciando a especulação imobiliária e desigual 
valorização do espaço urbano, em virtude da crescente incapacidade do 
poder público de suprir todas as demandas existentes, assim como sua 
aliança histórica com os setores hegemônicos, endógenos e exógenos. (ELIAS, 
2003, p. 331) 

  

Sobre o espraiamento do tecido urbano e o distanciamento dos novos bairros do centro 

consolidado, Villaça (2001), ao estudar a estruturação urbana de metrópoles brasileiras, 

destaca o papel preponderante da segregação como sendo a espacialização da luta de 

classes, elencando o papel exercido pelos elementos urbanos como as centralidades, os 
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setores industriais e os bairros residenciais das classes alta e baixa, sempre os 

relacionando em termos de localidade21 e segregação sócio espacial.  

Dessa maneira, o padrão de moradia decorrente dos conjuntos habitacionais reflete 

todo um complexo processo de segregação e discriminação na cidade, ao passo que a 

segregação se impõe no nível da constituição de territórios separados para os distintos 

grupos sociais. Nesse contexto, a atuação dos agentes produtores do espaço urbano na 

esfera política contribui para intensificar a segregação urbana, pois é considerável a 

distância dos empreendimentos realizados pelo poder público – os conjuntos 

habitacionais – em relação à área central das cidades, onde está localizada toda a 

estrutura comercial, institucional e de serviços. 

Santos (2013) discorre sobre o papel do Banco Nacional da Habitação que, a partir de 

sua criação, na década de 1960, figura como uma iniciativa de escala nacional relativa 

ao financiamento da construção de moradias, em especial para as camadas sociais de 

mais baixa renda (até cinco salários mínimos). A partir de 1970, novas formas de 

produção, transformação e estruturação do espaço intra-urbano passam a vigorar. 

Observa-se uma expansão horizontal do território urbanizado no Nordeste Paulista, 

através da agregação de novos loteamentos que convertem áreas rurais em lotes e 

conjuntos urbanos. No período, o BNH promove, na grande maioria das cidades da 

região, a construção de conjuntos habitacionais horizontais, formados por residências 

unifamiliares modestas e homogêneas, sendo este o principal padrão morfológico que 

conduz a expansão de seus espaços intraurbanos a partir de então. Com o crescimento 

das cidades, grande parte dos conjuntos são incorporados ao tecido urbano e, com o 

tempo, “vão sendo qualitativamente modificados por reformas, perdendo sua 

monotonia original” (LANDIM, 2004, p. 73).  

 O BNH, em sua atuação na região,   

 
[...] organizou importante aparato institucional e, atuando com apoio de 
diferentes agentes (Caixa Econômica Federal, Cohab etc.), financiava não só 

                                                             
21 Localidade urbana para Villaça (2001) é a relação entre objetos que envolvem deslocamentos dos 
produtores e dos consumidores entre os locais de moradia e os de produção e consumo. É determinada 
pelas redes de infraestrutura e, principalmente pela possibilidade de transporte de produtos e pessoas. A 
acessibilidade é o fator preponderante na produção destas localizações e é ela, não os objetos da 
estrutura, que deve ser explicada. 
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a construção da habitação, mas também todo tipo de obra de infra-estrutura 
urbana necessária, além de incentivar a indústria de materiais de construção, 
bem como a própria construção civil. O BNH acabou por se transformar, 
assim, num elemento propulsor do desenvolvimento urbano em todo o país. 
Isto se deu principalmente na década de 1970, quando passa a direcionar 
soma significativa de seus recursos para programas de saneamento básico, 
eletrificação, malha viária, entre outros. Desde então, tornou-se a principal 
agência relacionada com infra-estrutura urbana, consolidando-se não só 
como banco habitacional, mas também como agência pública, de vocação 
urbana, ajudando a difundir um modelo urbano expandido e disperso [...] 
Apesar de ter financiado muitas construções de domicílios para a classe 
média, o BNH ficou mais conhecido pelo financiamento dos tão criticados 
conjuntos habitacionais dirigidos para as menores faixas salariais. A maior 
parte desses conjuntos foi construída na década de 1970, quando se 
difundiram por todo o território do país. (ELIAS, 2003, p. 338) 

 

Na região de Ribeirão Preto e, por sua vez, na chamada Alta Mogiana, a presença do 

BNH se concretizou através da criação, em 1970, da Companhia Habitacional de Ribeirão 

Preto - COHAB-RP22. A empresa, de economia mista, foi criada com capital de 21 

prefeituras da região e, dentro do Sistema Federal de Habitação, chegou a se tornar uma 

das maiores companhias de habitação do país. Para se ter a dimensão de sua atuação 

sabemos que chegou a construir, de 1970 a 1995, cerca de 70 mil moradias distribuídas 

entre os 76 municípios de sua área de atuação (PIRES, 1996, p. 122). Na grande maioria 

das cidades da região, ao menos um conjunto habitacional por cidade foi implantado 

pela COHAB-RP. Segundo Elias (2003, p. 338-339), “em 1987, somente na cidade de 

Ribeirão Preto eram 25 conjuntos habitacionais, somando mais de 17 mil edificações 

residenciais, espalhadas por sua periferia. Nessas residiam perto de 87 mil pessoas, 

cerca de 20% da população total do município”. À escala da Região de Governo de 

Ribeirão Preto, 18% dos domicílios urbanos, construídos até 1991, haviam sido 

executados pela Companhia (PIRES, 1996, p. 122). A empresa chegou a ser considerada 

                                                             
22 Com a finalidade de enfrentar o problema habitacional no Brasil, foram criadas as Companhias de 
Habitação Popular – COHABs em 1964, como integrante do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, 
apresentando uma estrutura que tinha como base o Banco Nacional da Habitação, o BNH (órgão gestor 
que operava regionalmente através do que se convencionou chamar Agentes Financeiros e Promotores). 
A Lei Federal Nº 4.830, de 21 de agosto de 1.964, criou as COHABs e Órgãos Assemelhados, definindo sua 
ação como "reservada aos Estados e Municípios com a assistência de Órgãos Federais", com a função de 
promover "a elaboração de planos diretores, projetos e orçamentos para a solução de seus problemas 
habitacionais". Com a promulgação da lei, as COHABs surgiram e logo começaram a operar. Até os anos 
70, o SFH apresentou um grande crescimento, com a instalação de companhias de habitação nos Estados 
e em Municípios de maior densidade populacional. A COHAB-RP – A Companhia Habitacional Regional de 
Ribeirão Preto é uma sociedade de economia mista regida pela Lei das Sociedades por Ações. Vincula-se 
como entidade da administração indireta à Secretaria Municipal de Governo (COHAB RP, 2015).  
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uma das maiores companhias de habitação popular do Brasil e apontada como a líder 

do ranking das 100 maiores empresas da região, considerando o resultado dos balanços 

publicados em 1993, a partir dos ativos totais, ou seja, do total de recursos investidos 

na empresa (COHAB 25 ANOS, 1995 apud PIRES, 1996, p. 122).  

A partir dos anos de 1980, também a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo – CDHU23 ganha maior relevo e participa com maior 

intensidade do processo de produção de habitações de baixa renda e conjuntos 

habitacionais por todo o interior do estado.  

Em seu estudo, Pires (1996, p. 126), confirma que “a expansão da área urbana verificada 

nas cidades da região, ocorreu, em grande parte, devido à implantação dos conjuntos 

habitacionais da Cohab, o que em alguns casos mais que dobrou a área ocupada pelo 

núcleo urbano em 1970”. A autora, em sua investigação, tenta inferir os argumentos da 

Companhia que pudessem justificar a implantação dos conjuntos em áreas distantes do 

tecido urbano consolidado de Ribeirão Preto e, segundo o Diretor Técnico da COHAB-RP 

à época, a terra na cidade seria muito cara, de modo que implantar as moradias em 

menor tamanho e a longas distâncias seria a forma encontrada para torná-las acessíveis 

às faixas populacionais de menor renda. Ainda segundo a autora,   

 
Este seria também um dos motivos para a Cohab priorizar a construção nas 
cidades vizinhas. Nessas cidades menores, as prefeituras estariam mais 
dispostas a entrar com o terreno e com a infraestrutura, ou parte dela, 
barateando o empreendimento. Seriam “as cidades dormitórios”, nas 
palavras do Diretor Técnico, “pois uma região metropolitana como a de 
Ribeirão tem que resolver assim. Qualquer um vive melhor em Serrana do 
que em qualquer bairro periférico de Ribeirão Preto” (PIRES, 1996, p. 140). 
 
 

Nesse sentido, a questão habitacional da região foi sendo equacionada sob o comando 

de Ribeirão Preto e as prefeituras locais dos municípios próximos, em sua maioria, 

                                                             
23 Tem por finalidade executar programas habitacionais em todo o território do Estado, voltados para o 
atendimento exclusivo da população de baixa renda. Além de produzir moradias, a CDHU também 
intervém no desenvolvimento urbano das cidades, de acordo com as diretrizes da Secretaria da Habitação. 
A Empresa hoje conhecida como CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo - foi fundada em 1949 e já teve vários nomes: CECAP, CODESPAULO e CDH. Recebeu 
sua atual denominação em 1989. A história da intervenção do Governo do Estado na habitação popular 
começou efetivamente em 1967, quando a CECAP - Companhia Estadual de Casas Populares - inicia a 
produção de habitações para a população de baixa renda. De lá para cá, foram comercializadas milhares 
de unidades habitacionais em quase todas cidades do Estado de São Paulo (CDHU, 2015).  
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quando “contempladas” pela COHAB-RP, doaram os terrenos e implantaram a 

infraestrutura necessária aos novos conjuntos habitacionais (PIRES, 1996. P. 140).  

Pires (1996), apesar de acreditar que a distribuição espacial urbana da população 

trabalhadora demandada pela agroindústria se deu de maneira segregada nas cidades 

da região e através da implantação de conjuntos habitacionais, avalia positivamente os 

investimentos realizados pela COHAB-RP. Segundo a autora, a Companhia atendeu a 

parte da demanda gerada pelo acelerado crescimento populacional na região nas 

décadas de 1970 e 1980, contribuindo para a pouca incidência de habitações precárias 

(favelas) nos municípios de sua área de atuação. Para Pires (1996),  

 
O período de atuação mais intensa da Cohab-RP coincidiu com a fase de 
crescimento acelerado da região, impulsionado em grande parte pelo 
Proálcool. A produção de um grande número de moradias com infraestrutura 
atendeu em condições satisfatórias, ao menos parte da demanda gerada por 
esse crescimento. Prova disso foi que nos grupos de municípios onde a 
presença da Cohab foi mais marcante era maior a proporção dos domicílios 
ligados à rede geral de água e de esgoto em 1980 e 1991. (PIRES, 1996, p. 
126). 

 

Na contramão de tais hipóteses, Elias (2003), aponta que, na região de Ribeirão Preto, 

 
Os conjuntos habitacionais serviram quase como pretexto, quando o objetivo 
era dotar o território de maior fluidez, como de fato ocorreu. O BNH ajudou 
a expandir a malha urbana e a construir o modelo urbano corporativo e 
fragmentado. Como em todo o país, “o uso diferente do capital social da 
cidade pelos diversos capitais particulares submeteu a construção de 
moradias populares às oscilações de conjuntura e não às reais necessidades 
estruturais da população, deixando seu comando ao encargo da especulação” 
(Santos, 1994a, p. 137) [...] Durante a existência do BNH, o déficit habitacional 
das cidades da região não diminuiu, muito ao contrário disso, cresceu 
geometricamente, provando que “na verdade, esse banco tornou-se, em 
primeiro lugar, o banco da cidade, a instituição financeira estatal destinada a 
preparar as cidades para melhor exercer seu papel na fase do capital 
monopolista que se estava implantando” (Santos, 1993a, p. 111-112) [...] A 
política habitacional do governo federal, empreendida principalmente com o 
BNH e as instituições a ele ligadas, serviu muito mais ao espraiamento das 
cidades da região do que para resolver o problema de moradia, uma vez que 
os conjuntos habitacionais populares foram instalados em áreas cada vez 
mais distantes do centro. Esses conjuntos habitacionais serviram mais de 
extensores de todas as cidades da região, principalmente das maiores, 
porquanto, normalmente, foram construídos em áreas desvalorizadas, não 
dotadas de infraestrutura de serviços básicos como água encanada, 
eletricidade, coleta de lixo, calçamento, rede de esgoto etc., tudo isso só 
instalado posteriormente. (ELIAS, 2003, p. 339-343) 
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Em nossas análises, pudemos observar realidades que comprovam as duas hipóteses 

elencadas acima, pois, de fato, os inúmeros conjuntos habitacionais verificados nas seis 

cidades analisadas, com exceção de Igarapava, talvez possam ter sido os responsáveis 

por absorver a demanda por moradias de baixa renda, não sendo verificados registros 

históricos e nem mesmo atuais sobre a existência de aglomerados irregulares e 

precários24 nestas cidades. Por outro lado, é evidente para nós que, em todos os espaços 

intra-urbanos estudados, o esquema centro-periferia foi o que prevaleceu, aumentando 

consideravelmente os tecidos urbanos de modo fragmentado e com as periferias 

distantes e pouco providas de equipamentos urbanos e sociais elementares. Nessas 

cidades, o núcleo central original ainda detém a localização das sedes dos órgãos 

públicos e institucionais, dos bancos, e de boa parte do comércio e dos serviços de 

educação, cultura e lazer, como veremos a seguir. Sabemos também, através dos 

registros históricos, que os primeiros conjuntos se deram inclusive de modo precário e 

desprovidos de infraestrutura básica, como calçamento e redes de abastecimento e 

drenagem. Ou seja, guardadas as devidas proporções e escalas, pois não podemos 

comparar as cidades analisadas com as grandes cidades brasileira, verifica-se que muitos 

problemas socioespaciais das cidades pequenas se revelam decorrentes da ordem 

econômica vigente e estão atrelados ao planejamento e à produção do espaço urbano. 

Tendo em vista que a política nacional e a integração econômica voltada à competição 

no mercado internacional levam as cidades pequenas a se especializarem 

produtivamente no intuito de se inserirem na rede urbana globalizada, ratifica-se o 

paradigma da funcionalidade e da “cidade eficiente” (VILLAÇA, 1999) que redefine a 

própria estrutura intraurbana dessas pequenas cidades. Prevalece, de modo geral, na 

atualidade, o ramo agroindustrial do açúcar e do álcool, frequentemente 

monoindustrial, o que desenha uma situação econômica de maior fragilidade diante das 

incertezas do mercado mundial.  

 

 

                                                             
24 Salientamos que, exclusivamente em Igarapava – SP, o antigo leito ferroviário é hoje ocupado por 
moradias irregulares e de caráter precário.  
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Figura 229: Tecido Urbano criado a partir de Conjuntos Habitacionais em Orlândia - SP.   
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Figura 230: Vista parcial de Orlândia. Em primeiro plano o tecido urbano formado por conjuntos 
habitacionais, em segundo, as áreas centrais, além do vale do Córrego dos Palmitos, antigo eixo 
ferroviário.   Fonte: Google Earth, 2016.  

 

Como sabemos, a malha urbana ortogonal de Orlândia é oriunda de um plano traçado 

no início do século XX. Até a década de 1970 a expansão do tecido urbano da cidade 

ocorreu no sentido norte-sul, ao longo do primeiro ramal ferroviário, e, para oeste, em 

direção à rodovia Anhanguera. As únicas áreas urbanas implantadas de modo 

descontínuo à época eram o cemitério, além da rodovia, a oeste, e o complexo industrial 

da Companhia Mogiana de Óleos Vegetais (COMOVE), ao norte. Após 1970, os 

limites/barreiras físicas que demarcavam o núcleo histórico entre os córregos, a rodovia 

e a ferrovia foram transpostos com a implantação dos primeiros conjuntos 

habitacionais. Nota-se que a disposição das vias urbanas ortogonais nos sentidos norte-

sul e leste-oeste foi mantida, todavia com alterações significativas no tamanho das 

quadras que passaram a ser menores, com subdivisões que objetivaram a 

implementação de lotes também diminutos. Não conseguimos obter os dados 

completos (Tabela 22) sobre a totalidade dos conjuntos habitacionais implantados na 

cidade, porém, pela análise das informações colhidas junto às companhias habitacionais 

e à prefeitura municipal local e pela nossa observação empírica, pudemos elaborar o 

mapa (Figura 229) que evidencia a dimensão do processo de implantação dos conjuntos 

habitacionais na cidade e a sua relação com a totalidade do tecido urbano existente na 

atualidade. As camadas de alta renda permaneceram na área central e também nas 

áreas originadas pelas primeiras expansões do núcleo original da cidade, contíguas a 

este.  
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 ORLÂNDIA  

NOME DO CONJUNTO 
DATA DE 

IMPLANTAÇÃO 

Nº  DE 
UNIDADES 

HAB. 
COMPANHIA 

Conjunto Jd. Nova Orlândia 10/12/1973  76 COHAB RP 

Conjunto Jd. Nova Orlândia 10/12/1973  46 COHAB RP 

Conjunto Jd. Zita de Oliveira Siena 21/5/1991  222 COHAB RP 

Conjunto Jd. Dr. Júlio Bucci 30/7/1994  298 COHAB RP 

Não Consta 01/11/1981 388 CDHU 

Conjunto José Vieira Brazao 26/12/1992 530 CDHU 

Conjunto José Vieira Brazao 08/02/1994 10 CDHU 

Conjunto José Luiz Simões  05/09/1997 233 CDHU 

Conjunto Max Leonardo Define  30/08/2002 48 CDHU 

Conjunto Max Leonardo Define  01/04/2003 48 CDHU 

Conjunto Max Leonardo Define  21/11/2003 36 CDHU 

Conjunto Max Leonardo Define  17/04/2002 51 CDHU 

Conjunto 1º de Maio  28/12/2000 75 CDHU 

Conjunto Orlando Martins  27/12/2006 48 CDHU 

Conjunto Orlando Martins  05/11/2008 42 CDHU 

Conjunto Orlando Martins  01/10/2010 22 CDHU 

Não Consta 22/12/2013 336 CDHU 

TOTAL    1886   

Tabela 22: Listagem de alguns dos Conjuntos Habitacionais implantados em Orlândia – SP.  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da COHAB RP e da CDHU.  
 
 
 
 

 
Gráfico 5: Evolução da população urbana, rural e total de Orlândia – SP, 1950 – 2010.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE. 
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Figura 231: Vista de um dos primeiros conjuntos habitacionais implantados em Orlândia. 
Fotografia de autoria e data desconhecidas. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 

 

 
Figura 232: Vista parcial de Orlândia. Expansões urbanas para além do núcleo urbano principal. 
Detalhe para a abertura de novos loteamentos com vias sem calçamento. Fotografia de autoria 
e data desconhecidas. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 

 

 
Figura 233: Vista parcial de Orlândia. Expansões urbanas para além do traçado original. Ao fundo 
a rodovia Anhanguera. Fotografia de autoria e data desconhecidas. Fonte: Museu Histórico e 
Pedagógico de Orlândia. 
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Figura 234: Tecido Urbano criado a partir de Conjuntos Habitacionais em São Joaquim da Barra - SP. 
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Figura 235: Vista parcial de São Joaquim da Barra - SP. Vê-se os conjuntos habitacionais implantados 
seguindo o direcionamento dos traçados da Via Anhanguera e da avenida nascida da transferência dos 
trilhos do primeiro ramal ferroviário que cortava o espaço intraurbano da cidade.  Fonte: Google Earth, 
2016.  
 

 

São Joaquim da Barra também teve seu traçado original orientado pela malha ortogonal 

quadriculada que delimitou as primeiras quadras centrais da cidade. De modo geral, até 

meados dos anos de 1960, as consequentes expansões do tecido urbano mantiveram os 

alinhamentos originais e o desenho das quadras em xadrez. A partir dos anos de 1970, 

intensifica-se a abertura de novos loteamentos e a implantação de conjuntos 

habitacionais na cidade. Nota-se que as novas composições da malha urbana avançaram 

em direção à rodovia Anhanguera, ao norte, e também no sentido do primeiro ramal 

ferroviário desativado, ao sul, que se transformou em uma grande avenida de caráter 

comercial. Os novos parcelamentos também avançaram sobre os limites/barreiras 

físicas, formados pelos cursos d’água e pela topografia, que delimitavam as primeiras 

quadras do núcleo central. Destaca-se, na composição do tecido urbano, o grande vazio 

representado por uma propriedade particular e área de pedreira de exploração de 

basalto vinculada à empresa Mattaraia Engenharia. Percebe-se que o traçado originado 

a partir dos loteamentos e conjuntos posteriores aos anos de 1970 não mais seguiram 

o desenho da malha ortogonal do núcleo central, visando a uma maior economia de 

custos de implantação por meio do desenho de quadras retangulares e consoantes ao 

desenho das propriedades rurais que lhes deram origem.   



316 
 

 
 

Assim como em Orlândia, também impressiona a dimensão do processo de estruturação 

do espaço intraurbano vinculado à implantação dos conjuntos habitacionais. Já as 

camadas de alta renda permanecem ocupando a área central e os bairros contíguos a 

ela.  

 

 

SÃO JOAQUIM DA BARRA  

NOME DO CONJUNTO 
DATA DE 

IMPLANTAÇÃO 

Nº DE 
UNIDADES 

HAB. 
COMPANHIA 

Conjunto São Joaquim da Barra 09/1/1973  44 COHAB RP 

Conjunto Jd. Pedro Chediack, 10/2/1980  413 COHAB RP 

Conjunto Jd. Papa João Paulo II 05/11/1983  979 COHAB RP 

Conjunto Júlio de Lollo 05/12/1993 426 CDHU 

Conjunto Júlio de Lollo 15/08/2000 22 CDHU 

Não Consta 06/05/2003 2 CDHU 

TOTAL    1886   

Tabela 23: Listagem de alguns dos Conjuntos Habitacionais implantados em São Joaquim da Barra – SP.   
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da COHAB RP e da CDHU.  
 

 

 

 

 
Gráfico 6: Evolução da população urbana, rural e total de São Joaquim da Barra – SP, 1950 – 2010.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE. 
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Figura 236: Vista aérea parcial de São Joaquim da Barra em 1997. Destaque para Conjuntos Habitacionais 

“Paulo Leonello”, “João Paulo II”, “Nosso Teto” e “Júlio de Lollo”. Fotografia de autor desconhecido.  

Fonte: FALLEIROS, 2007.  
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Figura 237: Tecido Urbano criado a partir de Conjuntos Habitacionais em Guará - SP. 
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Figura 238: Vista parcial de Guará - SP. Expansão do tecido urbano sob a forma de conjuntos habitacionais 
a leste da área central da cidade. Fonte: Google Earth, 2016.  
 

Acreditamos que as áreas centrais de Guará se expandiram entre os limites/barreiras 

físicas ocasionados pela rodovia Anhanguera e pelos cursos d’água de modo contínuo 

ao núcleo original nascido da primeira estação ferroviária até meados dos anos de 1960. 

A partir de então, o tecido avança para áreas contíguas ao eixo da via Anhanguera, a 

sudoeste, e além do Córrego X, a nordeste, através da implantação de novos conjuntos 

habitacionais. A transferência dos trilhos do primeiro ramal ferroviário também originou 

uma nova avenida de cunho comercial e vetor de expansão urbana no sentido norte-sul 

na cidade. O tecido urbano de Guará figura, dentre os seis aqui analisados, como um 

dos mais fragmentados e com a forte presença de vazios urbanos. Na região sul, as áreas 

residenciais permeiam as glebas industriais que se implantaram no local servido pela Via 

Anhanguera e pelo ramal ferroviário de cargas ativo. As camadas de alta renda 

permaneceram nas áreas centrais e os novos loteamentos, criados a norte do centro, 

seguiram o prolongamento da avenida principal da cidade, antigo leito ferroviário. 
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Figura 239: Vista parcial de Guará - SP. Expansão do tecido urbano sob a forma de conjuntos habitacionais 
a sul da área central da cidade. Fonte: Google Earth, 2016.  
 
 

GUARÁ 

NOME DO CONJUNTO 
DATA DE 

IMPLANTAÇÃO 

Nº DE 
UNIDADES 

HAB. 
COMPANHIA 

Conjunto Jd. Anhanguera 5/6/1980  124 COHAB RP 

Conjunto Jd. Nélio dos Santos 4/3/1995  201 COHAB RP 

Conjunto José Dias Teles 24/06/1994 30 CDHU 

Conjunto Gov. Orestes Quercia  02/06/1995 125 CDHU 

Conjunto Luiz Carlos da Silva (Sr. Luizinho) 21/12/1997 200 CDHU 

Conjunto Tsuo Yamaguti  05/07/2001 27 CDHU 

Conjunto Luiz Carlos da Silva (Sr. Luizinho) 06/11/2002 11 CDHU 

TOTAL    718   

Tabela 24: Listagem de alguns dos Conjuntos Habitacionais implantados em Guará – SP.    
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da COHAB RP e da CDHU.  
 

 

Gráfico 7: Evolução da população urbana, rural e total de Guará - SP, 1950 – 2010.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE. 
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Figura 240: Tecido Urbano criado a partir de Conjuntos Habitacionais em Ituverava – SP 
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Figura 241: Vista parcial de Ituverava - SP. Expansão do tecido urbano sob a forma de conjuntos 
habitacionais a norte da área central da cidade. Fonte: Google Earth, 2016.  

 
O primeiro traçado urbano de Ituverava, antigo Carmo da Franca, se deu no século XIX, 

a partir de procedimentos eclesiásticos de parcelamento do solo rural e implantação das 

primeiras edificações. Com a chegada da ferrovia, no século XX, o tecido urbano ganha 

a direção da estação recém-inaugurada sob o desenho de grelha ortogonal xadrez 

comum às cidades paulistas do período. Até meados dos anos de 1960, a malha urbana 

expandiu-se ao longo e em função do vetor leste-oeste, materializado pela avenida que 

conectou o antigo núcleo original da cidade aos trilhos, em conta mais alta da topografia. 

A partir da década de 1970, a cidade ganha os seus primeiros conjuntos habitacionais a 

norte da área central (Figura 241) e a sudeste, ultrapassando os limites físicos 

representados pelos cursos d’água que envolviam o núcleo urbano primário.  A 

instalação da Fundação Educacional de Ituverava, a sudeste, também contribuiu com a 

expansão do tecido urbano para tais áreas. Já a porção sudoeste, próxima ao grande 

lago artificial da cidade, foi a escolhida para a implantação de novos loteamentos para 

as camadas de alta renda do município, que também ainda se encontram presentes nas 

áreas centrais.  
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ITUVERAVA  

NOME DO CONJUNTO 
DATA DE 

IMPLANTAÇÃO 

Nº DE 
UNIDADES 

HAB. 
COMPANHIA 

Conjunto Jd. Castelo Branco 30/07/1972 66 COHAB RP 

Conjunto Jd. Dr. José Alímpio Fonseca 01/11/1976 104 COHAB RP 

Conjunto Jd. Archibaldo Moreira Coimbra 01/8/1981 305 COHAB RP 

Conjunto Jd. Eurico Lúcio Henrique 04/7/1992 99 COHAB RP 

Não Consta 25/10/1982 112 CDHU 

Conjunto Julieta Maria do Vale 28/12/1993 113 CDHU 

Conjunto Salvador Cardoso Cruz 02/12/1991 94 CDHU 

Não Consta 31/07/1993 3 CDHU 

Não Consta 05/12/1993 5 CDHU 

Conjunto Benedito Trajano Borges 26/04/2001 35 CDHU 

Conjunto Benedito Trajano Borges 26/04/2001 98 CDHU 

Não Consta 28/02/1995 14 CDHU 

Conjuntos Jd. Berlindo Paula Freitas 13/05/1997 24 CDHU 

Conjuntos Ercílio Ferreira 22/08/1998 500 CDHU 

Conjuntos Jd. Antônio Filho 22/05/1998 325 CDHU 

Vila Dignidade  28/11/2014 24 CDHU 

TOTAL    1921   

Tabela 25: Listagem de alguns dos Conjuntos Habitacionais implantados em Ituverava – SP.    
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da COHAB RP e da CDHU.  
 
 
 
 

 

 

Gráfico 8: Evolução da população urbana, rural e total de Ituverava – SP, 1950 – 2010.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE. 
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Figura 242: Tecido Urbano criado a partir de Conjuntos Habitacionais em Aramina – SP 
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Figura 243: Vista parcial de Aramina - SP Expansão do tecido urbano sob a forma de conjuntos 
habitacionais a oeste da área central da cidade. Fonte: Google Earth, 2016.  

 

O núcleo urbano de Aramina nasce, no início do século XX, a partir de uma estação 

ferroviária da Cia. Mogiana. Com o processo de modernização da Via Anhanguera, a 

leste do núcleo original, há a o desenvolvimento do tecido urbano ao longo do eixo 

rodoviário. Após a década de 1960, a cidade, emancipada de Igarapava em 1964, 

expande sua malha urbana para além da rodovia implantando os seus primeiros 

conjuntos habitacionais, como podemos observar nas Figuras 245 e 246. Em Aramina, o 

tecido urbano criado a partir da consolidação de conjuntos habitacionais chega a quase 

superar as demais áreas parceladas. 

 
Figura 244: Vista aérea panorâmica da área urbana de Aramina em 2005. À esquerda o núcleo urbano 
original e, à direta, os parcelamentos mais recentes e conjuntos habitacionais. Fotografia de autoria 
desconhecida. Fonte: Prefeitura Municipal de Aramina  
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ARAMINA  

NOME DO CONJUNTO 
DATA DE 

IMPLANTAÇÃO 

Nº DE 
UNIDADES 

HAB. 
COMPANHIA 

Conjunto José Machado de Campos Filho  24/11/1993 150 CDHU 

Conjunto Natal Abádio de Lacerda  02/03/1998 116 CDHU 

Não Consta (em construção) 28/02/20017 93 CDHU 

TOTAL    359   

Tabela 26: Listagem de alguns dos Conjuntos habitacionais implantados em Aramina – SP.     
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da COHAB RP e da CDHU.  

 

 

 

 

 
Gráfico 9: Evolução da população urbana, rural e total de Aramina – SP, 1950 – 2010.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE. 

 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

R
u

ra
l

U
rb

an
a

To
ta

l

R
u

ra
l

U
rb

an
a

To
ta

l

R
u

ra
l

U
rb

an
a

To
ta

l

R
u

ra
l

U
rb

an
a

To
ta

l

R
u

ra
l

U
rb

an
a

To
ta

l

R
u

ra
l

U
rb

an
a

To
ta

l

1950 1970 1980 1991 2000 2010

Aramina



327 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 245: Vista aérea parcial de Aramina em 1980. Abaixo o Conjunto Habitacional Celso Torrezan. 
Fotografia de autoria desconhecida. Fonte: Prefeitura Municipal de Aramina  

 
 

 
Figura 246: Vista aérea parcial de Aramina em 1995. Conjuntos Habitacionais Dante Scandiuzzi e Natal 
Abadio Lacerda. Fotografia de autoria desconhecida. Fonte: Prefeitura Municipal de Aramina  
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Figura 247: Tecido Urbano cado a partir de Conjuntos Habitacionais em Igarapava – SP 
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Figura 248: Vista parcial de Igarapava – SP. Expansão do tecido urbano sob a forma de conjuntos 
habitacionais a sul da área central da cidade. Fonte: Google Earth, 2016.  

 

Igarapava, antiga Santa Rita do Paraíso, tem seu primeiro traçado urbano implantado 

ainda no século XIX. As primeiras expansões viárias buscaram alcançar o ramal 

ferroviário, inaugurado no início do século XX, rompendo o vale do Córrego Santa Rita e 

alcançando a sua porção leste, onde se implantara a estação da Cia. Mogiana. Até a 

década de 1960, o tecido urbano expandiu-se de modo contíguo ao núcleo original e em 

direção à rodovia Anhanguera. A partir dos anos de 1970, vários conjuntos habitacionais 

horizontais são implementados em áreas distantes do centro urbano e com pouca 

relação de continuidade com a malha urbana existente. A cidade é a única, entre as seis, 

que possuí um conjunto habitacional vertical construído pela CDHU. O traçado 

ferroviário antigo transformou-se em avenida de conexão da cidade com a rodovia e em 

vetor do crescimento urbano.  Outros segmentos dos antigos trilhos foram ocupados 

por assentamentos irregulares.  

O tecido urbano de Igarapava figura, dentre os seis aqui analisados, como um dos mais 

fragmentados e desconexos, com a forte presença de grandes vazios dentro do 

perímetro urbano. As classes de alta renda ainda residem nas áreas centrais e também 

nos loteamentos a leste, mais próximos da Via Anhanguera.  
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IGARAPAVA        

NOME DO CONJUNTO 
DATA DE 

IMPLANTAÇÃO 

Nº DE 
UNIDADES 

HAB. 
COMPANHIA 

Conjunto Jd. Santa Rita I 1/4/1974  42 COHAB RP 

Conjunto Jd. Ubaldo Faggioni 15/3/1981  74 COHAB RP 

Conjunto Jd. Assad Salim 19/12/1981  184 COHAB RP 

Conjunto Jd. Ricardo Bozzola 29/8/1987  95 COHAB RP 

Conjunto Jd. Waldir Dib Mattar 5/11/1994  520 COHAB RP 

Conjunto Jd. Evaristo Rodrigues Nunes 25/3/1995  446 COHAB RP 

Não Consta 30/06/1981 115 CDHU 

Conjunto José Pimentel Filho  06/02/1993 100 CDHU 

Conjunto José Pimentel Filho II 28/12/1993 103 CDHU 

Não Consta 11/12/2009 54 CDHU 

Conjunto Aloisio Antônio Maciel  01/12/2001 16 CDHU 

Conjunto Felício Bishuette 24/07/2002 59 CDHU 

Conjunto Aluisio Antônio Maciel  10/10/1996 72 CDHU 

Conjunto Felício Bichuete 10/10/1996 77 CDHU 

Não Consta 30/12/2011 49 CDHU 

Não Consta 01/12/2012 47 CDHU 

TOTAL    2053   

Tabela 27: Listagem de alguns dos conjuntos habitacionais implantados em Igarapava – SP.      
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da COHAB RP e da CDHU.  
 
 

 

 

 

Gráfico 10: Evolução da população urbana, rural e total de Igarapava – SP, 1950 – 2010.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE. 
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2.2.3 Os novos equipamentos de comércio, serviços, saúde, educação, 

lazer e cultura 

 

Como observamos, a partir dos anos de 1970, o perfil urbano da região é transformado 

de acordo com novas lógicas relacionadas ao crescimento do consumo tradicional. 

Assim, cresce o comércio relacionado a saúde, lazer e educação, bem como o varejo de 

eletrodomésticos, informações, máquinas agrícolas, sementes e animais melhorados 

com engenharia genética. Ampliam-se, ainda, a divisão do trabalho e as atividades no 

setor terciário (ELIAS, 2003, p. 282). 

Através da integração da agropecuária com a agroindústria, as cidades da região se 

expandem e se reorganizam espacialmente no sentido de responder a novas demandas 

relacionadas ao comércio e aos serviços cada vez mais especializados. As 

transformações infraestruturais realizadas na região, sobre as quais discorremos 

anteriormente, irão acelerar o processo de urbanização produzindo significativas 

alterações intra-urbanas nas cidades analisadas. Conforme Elias (2003, p. 188),  

 
Os anos de 1970 foram de radicais transformações para inúmeras velhas e 
novas atividades terciárias, com a instalação de muitos novos fixos e, 
consequentemente, a constituição de muitos atuais fluxos, de matéria e 
informação. Com a fluidez possível graças à construção dos modernos 
sistemas de engenharia dos transportes e das comunicações, intensificaram-
se as trocas de todas as naturezas difundido o comércio e os serviços diversos, 
com grandes impactos na vida social e no território [...] quanto mais moderna 
se tornava a atividade agropecuária, mais urbana se apresentava sua 
regulação. A cada sopro de modernização das forças produtivas agrícolas, as 
cidades se tornavam responsáveis por responder às demandas crescentes de 
uma série de novos produtos e serviços, dos híbridos à mão-de-obra 
especializada, o que fez crescer a urbanização, assim como o tamanho e o 
número das cidades. 
 
 

De modo geral, observamos que na grande maioria das cidades da região, sobretudo 

nas aqui estudadas, as áreas centrais mantiveram as suas funções tradicionais de polos 

comerciais e de serviços, bem como de localização dos órgãos e instituições públicas e 

do sistema financeiro. Além disso, o centro dessas cidades também conservou o uso 

residencial, que, na sua maior parte, está ligado às camadas de renda mais alta. 

Conforme observamos no item anterior deste capítulo, os bairros populares, na sua 

maioria, encontram-se implantados além das barreiras/limites físicos impostos pelos 
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elementos naturais, como os cursos d’água e as áreas de várzea, ou pelos eixos viários, 

como a rodovia Anhanguera, as estradas vicinais e as antigas e novas linhas ferroviárias. 

Os bairros das classes mais abastadas, quase sempre, foram localizados próximos às 

áreas centrais tradicionais e/ou em áreas servidas por alguma importante via estrutural, 

dotada das melhores infraestruturas urbanas. Curiosamente, não foram identificados 

condôminos horizontais fechados em nenhuma das seis cidades estudadas.  

A partir da nova lógica em curso, que tem o automóvel como principal meio de 

locomoção e transporte, as conexões intermunicipais passam a ser feitas por ônibus, 

pois, “se, ainda na década de 1960, a interligação das cidades da região era bastante 

difícil, especialmente das menores, a construção e modernização da infraestrutura 

rodoviária regional, incluindo aqui as estações terminais rodoviárias, mudaram 

radicalmente esta realidade” (ELIAS, 2003, P. 212). Assim, as antigas e acanhadas 

estações rodoviárias cedem espaço a novos e sofisticados terminais, geralmente 

abrigados por novas e modernas arquiteturas. Já as antigas estações ferroviárias 

construídas no início do século XX, com a perda de suas funções originais, ou passaram 

a abrigar novos usos, muitas vezes ligados às atividades culturais, ou se tornaram 

devolutas, em condições precárias, e, por vezes, acabaram por serem demolidas.  

 

 
Figura 249: Terminal Rodoviário de Aramina. Fotografia de autoria e data 
desconhecidas. Fonte: Prefeitura Municipal de Aramina  
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Ademais, com o declínio do transporte sobre trilhos, o sistema de transportes 

rodoviários na região é aperfeiçoado e enquadrado entre os melhores do país. Além da 

modernização das rodovias estaduais, entre elas a Anhanguera, também as rodovias 

vicinais municipais, responsáveis pelas interligações entre cidades próximas, são 

reestruturadas, permitindo altas velocidades e grande intensidade e diversidade de 

fluxos. Entre os anos de 1976 e 1985, a frota de veículos da região de Ribeirão Preto 

(Tabela 28) figurou como a segunda maior do estado, perdendo apenas para a frota da 

região de Campinas.  

 

 ANO Nº de veículos 

1976 183.222 

1982 278.551 

1983 294.125 

1984 314.125 

1985 334.913 

Tabela 28: Frota de Veículos cadastrados na região de Ribeirão Preto, 1976 – 1985.  
Fonte: Ministério da Fazenda / DER / Seade apud ELIAS, 2003.   
 
 

Aliada ao aumento do transporte rodoviário coletivo, observa-se também a expansão 

do transporte individual sobre rodas, tendo em vista que o automóvel já não é mais 

restrito às classes mais abastadas devido às novas possibilidades de credito e ao 

aumento geral do poder aquisitivo de vários segmentos sociais.  

 

 
Figura 250: Rodovia Anhanguera em 1968. Trevo de acesso à Orlândia. 
Fotografia de autoria desconhecida. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de 
Orlândia. 



334 
 

 
 

A ampliação do uso do automóvel nos deslocamentos inter e intra-urbanos propicia, 

também, o surgimento de inúmeros novos estabelecimentos comerciais ligados aos 

serviços especializados a tal modal. Antes pouco relevantes no meio urbano, as oficinas 

mecânicas, as lojas de autopeças, as concessionárias e os postos de distribuição de 

combustíveis passam a alterar e a compor o espaço das cidades.  

 

 

Figura 251: Loja de “Peças e Acessórios” automotivos em Orlândia. 
Fotografia de autoria e data desconhecidas. Fonte: Museu Histórico e 
Pedagógico de Orlândia. 

 

Além disso, com o desenvolvimento da malha rodoviária e o aumento do trânsito 

urbano, novas e largas avenidas são abertas, comumente nos fundos de vale e também 

sobre as antigas linhas ferroviárias que, por terem sido as primeiras infraestruturas 

implantadas em áreas dos municípios, acabaram por se transformar em importantes 

estruturas dentro da rede viária das localidades25. Muitas dessas avenidas tornam-se os 

principais acessos das rodovias às áreas centrais e eixos de uso comercial e de lazer, por 

vezes noturno, quando há a concentração de empresas ligadas ao consumo de lazer, 

como bares, restaurantes e casas noturnas.  

 

                                                             
25 Curiosamente, observamos que, em algumas das cidades estudadas, tais vias, em um primeiro 
momento, recebem o nome de “Avenida Mogiana”.  
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Com relação às transformações do comércio à época, as grandes redes de 

supermercados começam a se difundir no Brasil a partir da década de 1950 (ELIAS, 2003, 

P. 203). Os primeiros empreendimentos do tipo são instalados nas capitais e nos polos 

regionais, mas, posteriormente, chegam às cidades menores. Essas novas estruturas, 

caracterizadas por serem centros de comercialização dos produtos alimentares – 

industrializados, a partir de então –, passam a ocupar o lugar e, consequentemente, o 

mercado consumidor dos pequenos empórios, quitandas e feiras livres do comércio 

varejista de escala local. Tais empresas figuram, então, como novas estruturas 

comerciais ligadas a novos hábitos de consumo e também a novos sistemas de produção 

de alimentos, mercadorias e serviços. Alguns desses supermercados, por vezes, se 

implantam nos limites das cidades e também próximos às rodovias – como é o caso de 

Orlândia –, atendendo tanto a população local como a de cidades vizinhas.  

O comércio varejista permanece nas áreas centrais, porém não mais aquele ligado às 

camadas de renda mais elevada, mas sim o de caráter mais popular e de mercadorias e 

bens de consumo de menor valor agregado. Constatamos também que algumas regiões 

das áreas centrais das cidades, especificamente determinadas ruas e quarteirões, têm 

seus horários de uso e ocupação restringidos ao período diurno, tendo em vista o 

exacerbado caráter comercial e de serviços que adquirem.  

As instituições públicas também continuam a se localizar nos núcleos centrais originais, 

assim como as agências bancárias e instituições financeiras. O sistema bancário é 

ampliado, pois,   

Muito embora as cidades locais não tenham condições de prover todos os 
bens e serviços aos seus habitantes, foram dotadas de vários comércios e 
serviços modernos e especializados, associados à produção agrícola 
agroindustrial, exigente de tecnologia, capital e mão-de-obra especializada. A 
expansão do sistema bancário, dada pela maior necessidade de crédito pelas 
atividades ligada ao circuito superior da economia, é um dos exemplos mais 
importantes, imprimindo nova qualidade ao espaço da região e ao seu perfil 
urbano. (ELIAS, 2003, p. 285).  

 

Assim como o sistema financeiro, também o funcionalismo público se expande, 

ganhando maior número de funcionários e funções. Tal crescimento vincula-se aos 

novos papéis desempenhados pelo Estado na economia e pela ampliação das atividades 

de regulação da produção e do consumo modernos.  
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Observamos que os equipamentos de saúde localizados nesses municípios 

correspondem, na sua grande maioria, à ampliações e reformulações estruturais dos 

edifícios das primeiras Santas Casas de Misericórdia que, anteriormente vinculadas à 

igreja e aos benfeitores das elites locais, são assumidas pelas prefeituras e incorporadas 

ao Sistema Único de Saúde – SUS. Alguns poucos Postos e Unidades Básicas de Saúde 

foram implantados nos bairros e trabalham com os programas de prevenção de doenças 

e saúde da família. Os casos de urgência e emergência são recebidos pelas Santas Casas 

e Hospitais maiores, por vezes únicos em determinados municípios. Já os casos de maior 

complexidade são encaminhados às cidades maiores como Franca e, sobretudo, 

Ribeirão Preto, que se sobressai por concentrar os principais hospitais e serviços 

associados ao atendimento médico hospitalar da região. Ribeirão Preto também possuí 

o maior e mais importante hospital público da região, o Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina da USP, que atende a população dos municípios de um raio de 

até duzentos quilômetros da cidade, inclusive de outros estados, como Minas Gerais, 

Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.  

As décadas de 1950 a 1970 também trouxeram consigo alterações no âmbito 

educacional, pois a ampliação da população urbana expandiu da mesma forma a 

demanda por vagas nas instituições de ensino público. A urbanização acelerada e o 

surgimento de um mercado de trabalho – ligado ao terciário modernizado – atrativo 

para os escolarizados intensificaram as pressões populares que cobravam a implantação 

de mais escolas, tendo em vista que o déficit no número de vagas havia alcançado 

números altíssimos em todo o país.  

Frente à tais questões, em 1959, o governador Carvalho Pinto elabora o Plano de Ação 

do Governo – PAGE (1959-1963), “uma das primeiras experiências de planejamento de 

políticas públicas baseado no conceito de planejamento-orçamento”, ou seja, “planejar 

a partir de metas e previsões orçamentarias” (BUZZAR; CORDIDO; SIMONI, 2016, p. 159). 

O PAGE previu a execução de serviços básicos de infraestrutura – água, esgoto, energia 

elétrica, rodovias –, bem como a construção de edifícios públicos relacionados às áreas 

de educação, segurança e saúde em vários dos municípios do interior. O plano propôs o 

ensino primário para todas as crianças em idade escolar, além de inúmeras outras 

diretrizes que permitiram ao governo construir, ampliar e reformar mais de mil 
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equipamentos públicos por todo estado de São Paulo. Primeiramente, o governo optou 

por reformar e reequipar as edificações existentes e, em seguida, novas construções das 

redes de serviços foram erguidas. 

No tocante à área de Segurança Pública, “o Governo aperfeiçoou o programa assistência 

jurídica gratuita e elaborou reformas no Judiciário, especialmente quanto à organização 

dos seus serviços pelo interior, onde foram construídos novos Fóruns de Justiça” 

(CORDIDO; BUZZAR; SIMONI, 2009, p. 11).  

 

 

 
Figura 252: Novo Fórum de Orlândia – Projetado por Jorge Wilheim durante o 
PAGE - Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959/1963). Fotografia de 
autoria e data desconhecidas.  
Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 

 

Cerca de 8.100 novas salas de aula, 113 cadeias e delegacias, 57 novos fóruns e 100 

postos de assistência médica foram construídos por todo o estado. Segundo Cordido, 

Buzzar e Simoni (2009),  

As proposições formuladas para os equipamentos públicos, tais como escolas, 
hospitais, fóruns e outros durante o PAGE, que, em sua maioria, sob a égide 
da arquitetura moderna, levaram para o interior do Estado uma nova 
conformação físico-espacial e novos contornos urbanos para os municípios 
nos quais foram implantados, sugerindo temas que seguem para além da 
conceituação formal. Mas fundamentalmente o Plano de Ação através das 
redes de equipamentos públicos, estradas e outras instalações de 
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infraestrutura foi um instrumento de Planejamento Territorial inovador na 
experiência brasileira de políticas públicas. Através dele uma nova 
configuração físico-territorial que foi sendo estabelecida a partir do 
incremento dos equipamentos públicos, que estabeleceram um padrão 
urbano, que renovou a anterior formação e reconfiguração urbana do 
interior, propiciada pelo café. As redes de equipamentos, em parte 
existentes, conheceram uma nova dimensão que alterou qualitativamente 
política e socialmente o interior, associando as cidades ao território e 
estabelecendo para este um novo padrão e uma nova dimensão espacial-
administrativa. O Plano de Ação espacializou uma nova ordenação do 
território do Estado de São Paulo a partir de ações intraurbanas (as redes de 
equipamentos) associadas às infraestruturas, produzindo um território apto 
a dar sustentação à reprodução do capital, tendo como horizonte a 
substituição das importações e a política desenvolvimentista.  
(CORDIDO; BUZZAR; SIMONI, 2009, p. 13-14). 

 

A expansão do número de instituições de ensino percorreu os anos de 1960 e também 

teve seu lugar no II Plano nacional de Desenvolvimento (1975-1979), que propôs como 

meta uma taxa de escolarização superior aos 80% para toda a população brasileira. 

Entretanto, o Censo de 1980 (IBGE) evidencia que, apesar da instituição do ensino 

obrigatório prevista na década anterior, o número de alfabetizados era pouco 

representativo, cerca de 21,4% da população.   

O período também é marcado por um crescimento do mercado de ensino técnico e 

superior na região, decorrente da ampliação do número de jovens no contingente total 

da população. Assim, constatamos em algumas das cidades analisadas – como Orlândia, 

São Joaquim da Barra e Ituverava26 – a criação e instalação de escolas técnicas, 

faculdades e institutos privados de ensino superior, muitos dos quais formados através 

de parcerias entre as prefeituras e associações e fundações de ensino.  

 

                                                             
26 A Fundação Educacional de Ituverava é uma entidade beneficente e sem fins lucrativos criada dia 25 de 
janeiro de 1971. A Fundação é a entidade que administra e mantém a Faculdade Dr. Francisco Maeda – 
Fafram e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava – FFCL.  
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Figuras 253 e 254: Inauguração da Escola Técnica de Orlândia – ETEC, em 1975. Fotografia de autoria 
desconhecida. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 

 
 

 
Figuras 255:  Grupo Escolar Estadual Igarapava, 1965. Projeto do Arquiteto Vicente de Paulo Borges 
Bicudo. Fonte: Museu Histórico e Pedagógico de Orlândia. 
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Com relação aos espaços de lazer e cultura, observamos a instalação de novos 

equipamentos – como teatros, cinemas, restaurantes, bares, hotéis e, sobretudo, clubes 

recreativos –, novas formas de lazer e cultura associadas ao consumo. Os clubes, que, 

até os anos de 1950, se caracterizavam fisicamente por seus salões de baile e jogos de 

azar tradicionais, a partir da década de 1970, irão ganhar novos elementos, como 

quadras esportivas, piscinas e áreas para atividades ao ar livre. Em alguns casos, as sedes 

sociais centrais dos clubes ganham novas unidades mais periféricas, no limite entre a 

zona urbana e a rural, os chamados “clubes de campo”.  

Os eventos locais também irão ganhar maior relevo e periodicidade, adaptando-se às 

novas formas de lazer e de consumo de massa. As festas agropecuárias e as de peão de 

boiadeiro irão se difundir intensamente por toda a região, sendo possível observar, em 

quase todas as cidades da Alta Mogiana, recintos exclusivamente destinados a esse fim, 

os chamados “parques de exposição”. Tais locais, organizados pelas prefeituras locais, 

se caracterizam pela construção de novas infraestruturas para exposições de máquinas 

agrícolas, leilões e venda de animais, rodeios, parques de diversões, áreas de 

alimentação, shows de música sertaneja e arenas para os rodeios. Alguns desses eventos 

congregam lazer e negócios vinculados ao mundo rural modernizado.  

 

 
Figura 256: Igarapava Esporte Clube. Fotografia de autoria e data 

desconhecidas. 

Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Igarapava – SP. 
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As praças principais mantêm-se como espaços ajardinados e de caráter público, todavia 

com uso mais intenso restringido ao período diurno e atrelado ao funcionamento do 

comércio e das instituições do entorno. Alguns poucos parques e bosques urbanos são 

criados em determinados municípios, uns dotados de infraestrutura para a prática de 

atividades esportivas, parquinhos infantis e atividades ao ar livre. Por vezes, as áreas 

institucionais dos novos loteamentos e conjuntos habitacionais receberam quadras 

poliesportivas e praças de pouca qualidade espacial e paisagística.  

Os municípios também passam a ter suas bibliotecas públicas, pequenos museus e casas 

de cultura, algumas delas localizadas nas antigas estações ferroviárias centrais 

desativadas.  

Morfologicamente, nota-se que as torres das igrejas permanecem como marcos 

urbanos verticais nas paisagens urbanas. Poucos edifícios de apartamentos foram 

construídos, cerca de dois ou três, em média, por cidade, ou nenhum, como em 

Aramina. O gabarito predominante é o da casa térrea ou o do sobrado com o térreo 

comercial.   

 

 
Figura 257: Vista aérea da Praça 7 de Setembro de São Joaquim da Barra em 1968. Ao 

centro, a nova igreja matriz (1963-1969), exemplar de arquitetura moderna. Fotografia 

de autor desconhecido.  

Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de S. Joaquim da Barra– SP. 
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Figura 258: Vista da área central de Igarapava. Destaque para a igreja matriz de Sta. Rita. 

Fotografia de autoria e data desconhecidas. Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura 

Municipal de Igarapava – SP. 

 

 

 

 
Figura 259: Vista aérea da área central de Guará. Destaque para a igreja matriz. 
Fotografia de autoria e data desconhecidas. Fonte: OLIVEIRA, 2006. 
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Figura 260: Vista aérea da área central de Ituverava. Ao centro a igreja matriz. Fotografia 

de autoria e data desconhecidas. Fonte: Prefeitura Municipal de Ituverava – SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 261: Vista aérea de Aramina em 1970. À direita, a rodovia Anhanguera 
atravessando a área urbana. Fotografia de autoria desconhecida.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Aramina.  
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Figura 262: Distribuição das áreas de comércio, serviços, saúde, educação, lazer e cultura em Orlândia – 
SP. 
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Em Orlândia, o centro original manteve-se como a área onde estão concentrados os 

equipamentos de comércio, serviços, lazer, educação e cultura.  As ruas em que se 

localizaram a maior parte do comércio e dos serviços expandiram-se também em 

direção à Via Anhanguera, que se encontra rebaixada em relação ao nível das vias 

intraurbanas. As duas vias marginais à rodovia também se transformaram em 

importantes eixos de comércio e serviços, além de outras ruas e avenidas que se 

prolongaram em direção às áreas mais periféricas, porém com menor concentração de 

equipamentos ao passo que se distanciam do centro. Grandes vazios urbanos contíguos 

à área central impuseram deslocamentos maiores entre o centro e a periferia.  Os 

equipamentos de lazer e cultura concentram-se no centro principal, sobretudo na área 

da antiga estação da Cia. Mogiana, onde foram implantados a Biblioteca Municipal, um 

novo Teatro e áreas para prática de esportes e apresentações cívicas e culturais. O 

edifício da antiga cadeia pública e fórum foi transformado em Casa da Cultura e Museu 

Histórico e Pedagógico. Os cinemas da cidade são extintos e seus edifícios, quando não 

demolidos, passam a abrigar novos usos. A Associação Atlética de Orlândia figura como 

o principal clube recreativo. A cidade também conta com uma grande área destinada à 

Sociedade Hípica, onde ocorrem certos eventos agropecuários voltado às classes mais 

abastadas. Os equipamentos de saúde e educação, apesar de se localizarem em maior 

número no centro, também são encontrados pontualmente nos bairros mais distantes, 

excetuando-se o setor sudeste do tecido urbano, de implantação mais recente, que não 

possuí escolas, postos de saúde e nem creches, apenas uma quadra de uso público. O 

principal equipamento de saúde da cidade é o Hospital Beneficente Santo Antônio, que 

atende usuários particulares e do Sistema Único de Saúde – SUS. Além das escolas de 

ensino primário, fundamental e médio, Orlândia também recebeu uma Escola Técnica – 

ETEC e uma Faculdade – FAO. O terminal rodoviário foi implantado ao sul da malha 

urbana em uma antiga praça próxima ao acesso à uma rodovia vicinal. O Fórum, a 

Prefeitura e a Câmara Municipal permaneceram no centro urbano original, porém com 

algumas readequações no que se refere aos seus respectivos edifícios. A Prefeitura, por 

exemplo, passou a ocupar o antigo e primeiro teatro da cidade, construído à época do 

Coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira, em 1931.  
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Figura 263: Distribuição das áreas de comércio, serviços, saúde, educação, lazer e cultura em São Joaquim 
da Barra – SP. 
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São Joaquim da Barra permaneceu contando com apenas uma área central – o núcleo 

original do traçado urbano – em que se localizaram a maior parte dos equipamentos de 

comércio, serviços, lazer, educação e cultura. As primeiras ruas do traçado ortogonal 

xadrez tornaram-se alguns dos principais eixos de comércio e serviços que também se 

consolidaram em direção à rodovia Anhanguera e sobre a antiga linha férrea, na nova 

avenida criada com a retirada dos trilhos. As vias de acesso à cidade, a partir da rodovia, 

também foram ocupadas por empreendimentos comerciais e de serviços, sobretudo os 

de maior porte, como as concessionárias, supermercados e lojas de implementos 

agrícolas. Um enorme vazio urbano separa o centro consolidado dos conjuntos 

habitacionais e bairros mais periféricos. Assim como em Orlândia, a antiga estação da 

Cia. Mogiana é reformada e passa a abrigar a Biblioteca Municipal. O Estádio Municipal 

de futebol e o clube recreativo contiguo a ele figuram como os maiores equipamentos 

de lazer da cidade, ocupando quarteirões atualmente já incorporados pelo tecido 

urbano. Na região sudoeste, o parque de exposições agropecuárias abriga, desde 1967, 

a “Festa da Soja”. Os equipamentos de saúde de São Joaquim da Barra restringem-se à 

Santa Casa de Misericórdia, na região central, e a algumas poucas Unidades Básicas de 

Saúde dispersas pelos bairros. A Santa Casa da cidade, instalada nos anos de 1940 e 

anteriormente vinculada à igreja católica, em 1970, sofre mudanças estruturais 

importantes no que se refere às suas condições físicas e administrativas (FALLEIROS, 

2007, p. 51). Os equipamentos educacionais, apesar de estarem localizados, em sua 

maioria, no centro, também alcançaram boa parte dos bairros e conjuntos habitacionais 

mais periféricos. A cidade possuí escolas de ensino primário, fundamental e médio, uma 

Escola Técnica – ETEC e uma Faculdade – FACIG.  O terminal rodoviário é transferido do 

centro para uma nova área contigua ao trevo de acesso à rodovia Anhanguera. O antigo 

edifício da Cadeia e Fórum ainda é utilizado pelo judiciário; já a Prefeitura e a Câmara 

Municipal foram transferidas, em 1980, para um novo edifício.  
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Figura 264: Distribuição das áreas de comércio, serviços, saúde, educação, lazer e cultura em Guará – SP.  
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Guará, de menor área urbana e população do que Orlândia e São Joaquim da Barra, 

concentrou seus equipamentos de comércio, serviços, lazer, educação e cultura na área 

central, antigo entorno da estação ferroviária e local de origem do traçado urbano.  O 

principal eixo comercial e de serviços da cidade é, sem dúvida, a avenida Dr. Francisco 

de Paula Leão, implantada sobre a linha ferroviária extinta. A avenida corta toda a cidade 

no sentido norte-sul e concentra boa parte do comércio, dos serviços e das instituições 

do município. A partir da avenida, algumas outras ruas preservaram seus 

estabelecimentos comerciais, como é o caso das vias do entorno da praça principal. 

Outro eixo comercial importante foi o consolidado ortogonalmente à linha férrea, na 

Rua Deputado João de Faria, que corta a cidade no sentido leste-oeste, promovendo a 

interligação de alguns bairros mais distantes com o centro e com o trevo de acesso à 

rodovia Anhanguera. Não por outro motivo, o terminal rodoviário é instalado nessa via, 

nas proximidades do referido trevo. Curiosamente, a antiga estação da Cia. Mogiana, 

local de nascimento da cidade, é transformada em agência bancária e segue com esse 

uso até os dias atuais.  A cidade também possui a sua Biblioteca Municipal, um complexo 

esportivo e de recreação – Associação Atlética Guaraense, fundada em 1930 –, um 

estádio de futebol e o parque de exposições agropecuárias, todos estes localizados 

próximos ou dentro da região central do espaço intra-urbano. Dentre os poucos 

equipamentos de saúde, tem destaque a antiga Santa Casa, transformada em Hospital 

Municipal. Já os equipamentos educacionais concentraram-se na área central e nas 

expansões urbanas a sul. Os loteamentos e conjuntos habitacionais da porção leste do 

tecido urbano são menos servidos por essas infraestruturas. Guará possuí apenas 

escolas de ensino primário, fundamental e médio, não sendo verificada nenhuma 

instituição de formação de nível técnico e superior. Os edifícios da Câmara Municipal, 

do Fórum e da Prefeitura também permaneceram na região central da cidade.  
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Figura 265: Distribuição das áreas de comércio, serviços, saúde, educação, lazer e cultura em Ituverava – 
SP.   
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Ituverava, que, no início do século XX, teve o seu traçado original alterado e direcionado 

à estação ferroviária implantada na porção leste do tecido urbano, concentrou seus 

equipamentos de comércio, serviços, lazer, educação e cultura ao longo dessas 

principais vias que interligaram o núcleo original da cidade aos trilhos. O principal eixo 

de comercio e serviços da cidade configurou-se justamente na Avenida Dr. Soares de 

Oliveira, que, em meados do século XX, promoveu a ligação das praças principais à 

estação da Cia. Mogiana. Os eixos paralelos à esta avenida também adquiriram tais usos, 

porém com menor intensidade. Tais vias, de orientação leste-oeste, também 

conectaram o centro urbano à rodovia Anhanguera, em cota mais alta da topografia. 

Como observamos anteriormente, o pátio ferroviário de Ituverava ainda hoje é utilizado 

para embarque e desembarque de produtos agrícolas, todavia os equipamentos de 

suporte ao ramal original encontram-se sem uso e deteriorados, como é o caso da antiga 

estação. A cidade inaugura, na década de 1970, um novo teatro e uma biblioteca que, 

juntos, compõem o edifício do Centro Cultural, na área central. Além disso, novos clubes 

recreativos são inaugurados na segunda metade do século XX, juntamente com o 

Estádio Municipal. O parque de exposições agropecuárias foi implantado próximo ao 

acesso principal da cidade, a partir da Via Anhanguera. Um grande lago artificial é 

construído na porção sul do tecido urbano, valorizando os loteamentos de alta renda de 

seu entorno. A antiga Santa Casa de Ituverava também se transforma em Hospital 

Municipal, passando a figurar como o principal equipamento de saúde do município 

vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Postos e Unidades Básicas de Saúde 

também foram implantadas em alguns bairros da cidade. Os equipamentos 

educacionais se concentraram na área central. Algumas poucas escolas e creches podem 

ser encontradas nas periferias. A cidade possuí escolas de ensino primário, fundamental 

e médio, além de duas instituições de ensino superior, a Fundação Educacional de 

Ituverava – FAFRAM e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava – FFCL. 

Ambas as instituições, criadas nos anos de 1980, são administradas pela mesma 

fundação e dividem-se em dois campi: um próximo ao centro consolidado e outro ao 

sul, nos limites da área urbana com a zona rural. A Prefeitura, o Fórum e a Câmara 

Municipal deixaram suas edificações de origem e passaram a se localizar próximos aos 

principais eixos de comércio e serviços.   
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Figura 266: Distribuição das áreas de comércio, serviços, saúde, educação, lazer e cultura em Aramina – 
SP.  
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O centro principal de Aramina permaneceu localizado na porção a leste da rodovia 

Anhanguera, núcleo a partir do qual a cidade se formou e antigo entorno da estação 

ferroviária da Cia. Mogiana, já demolida. Nesta região localizaram-se os principais 

equipamentos de comércio, serviços, lazer, educação e cultura. Os principais eixos de 

comércio e serviços consolidaram-se no entorno da antiga estação ferroviária, hoje 

Praça Dr. José Colmanetti, e também na via originada desta, que segue na direção leste, 

atravessando a rodovia Anhanguera e alcançando os bairros e conjuntos habitacionais 

implantados do outro lado da estrada de rodagem. Outra avenida, mais ao norte, 

também transpôs a rodovia, através de um viaduto, interligando os poucos 

equipamentos urbanos da pequena cidade. O terminal rodoviário, inaugurado nos anos 

de 1970, fora implantado junto à área central. A cidade concentrou seus equipamentos 

de lazer e cultura, formados pela biblioteca e pelo clube recreativo, na porção nordeste 

do tecido urbano. Também um pequeno parque de exposições agropecuárias figura 

próximo à praça principal, recebendo, anualmente, a “Festa do Peão de Aramina”. A 

cidade possui apenas três escolas de ensino primário, fundamental e uma Unidade 

Básica de Saúde, sendo que as maiores demandas do município são supridas por 

Igarapava, cidade mais próxima e a partir da qual o antigo distrito de Aramina se 

emancipou, em 1964. A Prefeitura, quando da criação do município, instalou-se junto à 

praça principal, e a Câmara Municipal, em edificação mais recente, implantou-se na 

porção oeste da cidade, junto a um dos eixos de comércio e serviços. Aramina não possui 

Fórum, tendo em vista que ainda pertence à Comarca de Igarapava.  
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Figura 267: Distribuição das áreas de comércio, serviços, saúde, educação, lazer e cultura em Igarapava - 
SP 
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Igarapava, por sua vez, consolida seus equipamentos de comércio, serviços, lazer, 

educação e cultura no centro original da cidade, que compreende o entorno da igreja 

matriz e da antiga estação ferroviária. Os principais eixos de comércio e serviços 

permaneceram sendo as vias que conformam os arredores dessas edificações. Também 

ganha relevo, a partir da modernização da rodovia Anhanguera, a avenida que interliga 

o núcleo original às porções mais próximas do trevo de acesso à estrada de rodagem. A 

maior parte dos equipamentos de lazer e cultura – como a biblioteca, o estádio e o clube 

recreativo – concentraram-se em áreas próximas ao centro; apenas o parque de 

exposições agropecuárias é que se instalou em área pouco mais distante. Um novo 

terminal rodoviário é construído junto à avenida que ocupou parte da linha férrea e que, 

agora, interliga o tecido urbano consolidado à rodovia.  Igarapava detém escolas de 

ensino primário, fundamental e médio e nenhuma instituição de ensino superior e/ou 

técnico. A proximidade com Uberaba, já no estado de Minas Gerais, fez com que muitos 

de seus habitantes buscassem nesta cidade os cursos que propiciassem suas formações 

profissionais. A antiga Santa Casa, após ampliações e reformulações, ainda figura como 

o principal equipamento de saúde do município. De modo geral, os bairros periféricos 

de Igarapava são pouco servidos por equipamentos de saúde e educação, quiçá lazer e 

cultura. O Fórum da cidade permanece na antiga edificação que abrigou a Cadeia e 

Fórum, na primeira metade do século XX. A Prefeitura localiza-se na praça da igreja 

matriz, em edificação de arquitetura moderna, possivelmente construída na década de 

1950. Já a Câmara Municipal, ocupa, hoje, um edifício de construção recente implantado 

próximo à estação desativada, sobre o antigo pátio ferroviário.     
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Considerações Finais 
 

 

Esta dissertação procurou avançar na compreensão da forma como se configurou a 

rede de cidades do eixo Alta Mogiana–Triângulo Mineiro e do processo de 

estruturação do espaço intra-urbano de seis pequenas cidades dessa rede (Orlândia, 

São Joaquim da Barra, Guará, Ituverava, Aramina e Igarapava). Entre os nossos 

objetivos iniciais, também procuramos evidenciar os saberes técnicos e teóricos 

utilizados na configuração, no planejamento e nas modificações desses espaços 

urbanos, evidenciando profissionais, projetos e planos. 

Procuramos demonstrar a conformação das cidades e do território de maneira conexa 

aos seus respectivos desenhos urbanos e à organização de seus regimes produtivos. 

Assim, buscamos compreender os fatores que orientaram o desenho do traçado das 

vias de transporte e comunicação estudadas (caminho, ferrovia e rodovia) e os 

desdobramentos desses diferentes padrões nesse processo de urbanização regional e 

na estruturação intra-urbana de cada cidade. Por fim, procuramos dar destaque aos 

momentos de ruptura e os de continuidade na lógica de produção e reprodução do 

espaço urbano do recorte territorial analisado.  

A região da Alta Mogiana, no Nordeste Paulista, é resultado de um amplo processo 

histórico, que, por sua vez, configurou panoramas físicos e demográficos diversos ao 

longo do tempo. Nesse sentido, a análise da configuração inicial da região, ainda no 

Período Colonial, permitiu-nos compreender melhor as bases sobre as quais se deu a 

urbanização do território, bem como as realizações mais recentes do século XX.  

A descoberta do ouro em Goiás estabeleceu o Caminho do Anhanguera, que 

atravessou a região e promoveu o primeiro povoamento ao longo de seu percurso, 

através dos pousos de abastecimento e pernoite dos viajantes.  A ocupação dessas 

faixas paralelas ao caminho ganhou impulso com o afluxo de mineiros que, ainda no 

século XVIII, foram à procura de terras cultiváveis e propícias à pecuária em solo 

paulista, em decorrência da crise do ouro de Minas Gerais. O século XVIII, portanto, 

figurou como o período das primeiras concessões de sesmarias e de implantação dos 
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primeiros povoados à beira do caminho do ouro, ou seja, o impulso inicial para a 

apropriação das terras até então devolutas dessa região do interior paulista.  

A orientação do traçado do Caminho do Anhanguera, ou Caminho de Goiás, buscou 

cruzar os cursos d’água na proximidade de suas nascentes, evitando as regiões 

alagadiças de difícil transposição e sujeitas à malária. As travessias maiores eram 

efetuadas por meio de barcas mediante o pagamento de taxas a particulares que 

haviam recebido o direito de cobrança do Estado. Dessa forma, podemos dizer que as 

primeiras concessões estatais a particulares foram implementadas na região ainda no 

Período Colonial.  

O caminho deu preferência às áreas de campos e cerrados, enquanto que os pousos, 

na sua maioria, foram implantados nas regiões cobertas pelas matas de solos mais 

ricos e propícios ao cultivo de gêneros de subsistência. O distanciamento entre um 

pouso e outro se deu de maneira regular e compreendido pelo percurso percorrido por 

uma jornada diária de viagem – 2,5 a 5 léguas entre um e outro, aproximadamente. 

Também cabe destacar o caráter intermitente dos pousos e caminhos que, conforme 

pudemos aferir pela descrição dos autores e viajantes e pela cartografia histórica, 

tiveram as suas localizações alteradas em função dos fluxos e da abertura de novos 

desvios. Ademais, alguns dos pousos prosperaram e deram origem às primeiras vilas e 

cidades da região. Com a abertura do referido caminho, podemos afirmar que a região, 

a partir de então, já estaria integrada ao território e ao mercado produtivo já no 

Período Colonial.  

Nas primeiras décadas do século XIX, o povoamento, até então linear, deu lugar à 

interiorização da ocupação rumo aos “sertões desconhecidos”.  Nesse período, vastas 

áreas foram apropriadas por famílias oriundas de Minas Gerais, dentre as quais 

destacamos a família Junqueira, cujos membros estiveram vinculados às principais 

iniciativas políticas e econômicas ligadas à estruturação do território analisado. A 

principal atividade dessas famílias foi, em um primeiro momento, a pecuária de caráter 

extensivo. Também outros nomes da elite oligárquica paulista buscaram a região, 

sobretudo no momento vinculado à expansão do cultivo do café.  
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Nesse contexto, duas das cidades analisadas pela pesquisa nasceram a partir de 

pousos do caminho do ouro. Ituverava e Igarapava tiveram as suas primeiras 

delimitações urbanas advindas da fundação de patrimônios religiosos, mecanismo 

fundiário de cunho eclesiástico utilizado oficialmente no Brasil até a proclamação da 

República. Apenas oficialmente, pois, como pudemos comprovar com o caso de São 

Joaquim da Barra, tal processo persistiu mesmo após os primeiros anos da República, 

avançando também pelo século XX. Cabe destacar que, apesar do cunho religioso, o 

procedimento também foi lucrativo aos proprietários rurais do entorno das áreas dos 

patrimônios, pois tiveram suas terras valorizadas pelos núcleos nascentes.  

A normativa eclesiástica ditou rigorosamente a localização de implantação das 

primeiras igrejas e capelas e seus espaços envoltórios, através das recomendações das 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707), que tiveram seus trechos 

literalmente transcritos nas Provisões expedidas para a oficialização de novos 

patrimônios religiosos, como observamos nos casos de Ituverava e Igarapava. Ou seja, 

as regras da Igreja, comprovadamente, percorreram todo o século XVIII e avançaram 

sobre os séculos seguintes.  Por outro lado, em contraponto ao rigor ditado à 

delimitação das primeiras capelas e largos, a normativa religiosa não se mostrou clara 

quanto à implantação dos primeiros parcelamentos de quadras e datas. Nas cidades 

aqui analisadas, não obtivemos respostas claras consoantes a estes desenhos iniciais, 

todavia, em nossa investigação, nos deparamos com importantes indícios de que as 

normas eclesiásticas pautaram a localização das primeiras capelas e, 

consequentemente, seus adros e largos. Os procedimentos adotados nos traçados das 

quadras e datas mostraram-se mais claros a partir da análise dos núcleos urbanos 

surgidos sobre solo laico, já no início do século XX, e ligados à conjuntura ferroviária.  

Com a promulgação da chamada Lei de Terras (1850) e o início da comercialização do 

solo rural no Brasil, o Estado passou, então, a regulamentar e a exigir a legalização dos 

apossamentos de terra. A instituição da referida lei propiciou o acesso à terra apenas 

aos grandes fazendeiros e comerciantes detentores de recursos financeiros, oficiais e 

mesmo obscuros – grilagem –, relacionados à legitimação das áreas apropriadas.  
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No final do século XIX, a inserção da região à rede ferroviária promoveu a 

modernização do antigo “Sertão do Rio Pardo”, que foi aparelhado tecnicamente. 

Além do seu papel preponderante de suporte à produção agrícola, os trilhos fundaram 

novas cidades a partir de suas estações e também reformularam o tecido urbano das 

já existentes. Por sua vez, o solo rural da região, outrora caracterizado pelo 

predomínio de propriedades rurais de grande extensão territorial, baixíssima 

densidade demográfica e pouco explorado, passou por um súbito processo de 

valorização que já havia ganhado relevo com a aprovação da Lei de terras (1850). 

A expansão da lavoura cafeeira na Alta Mogiana, além de contar com o suporte da 

ferrovia de iniciativa privada, também contou com o maciço subsídio do Estado, por 

meio da chamada imigração subsidiada/subvencionada, que garantiu aos produtores 

de café a mão de obra necessária às suas lavouras. Assim, pudemos constatar que os 

interesses locais da oligarquia paulista sobrepuseram um possível aporte de recursos 

públicos do Governo Central à escala nacional.  

O desembarque dos imigrantes estrangeiros na região, além de assegurar a ampliação 

da lavoura cafeeira, também promoveu importantes reformulações formais no espaço 

edificado das cidades analisadas, devido ao caráter qualificado e especializado de 

parte da mão de obra recém-chegada, que dominava a utilização de novos materiais e 

técnicas construtivas. Outrossim, o aporte de imigrantes, após o fim da escravidão 

brasileira, inaugurou uma nova divisão social e territorial do trabalho na região.  

Diferentemente das ferrovias implantadas no Centro Oeste do estado, conforme 

observarmos, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, a partir de Ribeirão Preto, 

avançou sobre o Nordeste Paulista seguindo o mesmo direcionamento do Caminho do 

Anhanguera, porém não exatamente com o mesmo traçado. Neste trabalho, 

evidenciamos que a linha férrea, em um primeiro momento, se implantou não só em 

direção às fazendas produtoras de café, como colocado por Monbeig (1984) e Matos 

(1990), mas também às cidades de Batatais e Franca, ou seja, sobre uma estrutura 

urbana a priori já delineada.   

Ao alcançar o Triângulo Mineiro, à época, a Cia Mogiana transformou todo o sul e boa 

parte do oeste de Minas Gerais, bem como todo o estado de Goiás, em tributários 
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exclusivos de São Paulo. Essa situação perdurou até a expansão e modernização das 

rodovias, o que tornou as ligações do Triângulo Mineiro ainda mais fortes com São 

Paulo do que com o próprio estado de Minas Gerais e sua capital.  

Assim, a ferrovia, além de promover a ligação entre diferentes estados, interligou o 

Nordeste Paulista à capital São Paulo. Ademais, os desafios técnicos oriundos da 

construção dos ramais férreos permitiram o desenvolvimento da engenharia nacional, 

que, a princípio, contou com a contribuição de profissionais estrangeiros e brasileiros 

de formação internacional.  

O distanciamento e a localização entre as estações de uma mesma linha férrea deram-

se em função de quesitos técnicos, mas também a partir de interesses de proprietários 

locais, muitos dos quais partícipes da elite política do estado, como pudemos observar 

através dos casos da estação “Coronel Orlando”, implantada nas terras de Francisco 

Orlando Diniz Junqueira, e daquela encontrada na fazenda “Macaúbas”, de 

propriedade de Domingos Corrêa de Moraes. Algumas estações deram origem a novas 

cidades dentro de um contexto de crescimento do comércio de terras urbanas e rurais 

que, por sua vez, se tornou um dos mais importantes e lucrativos setores da economia 

paulista, juntamente com as áreas de infraestrutura e serviços urbanos. Com o 

advento da República, o capital privado passou a ser o responsável pela organização e 

implantação da infraestrutura e dos equipamentos urbanos básicos das cidades 

analisadas, contando sempre, porém, com a participação do Estado por meio de 

práticas patrimonialistas. O Estado, por seu turno, organizou a construção dos 

primeiros edifícios de caráter eminentemente republicanos, os grupos escolares e as 

cadeias e fóruns.  

A Lei de Terras (1850), que propiciou a apropriação do solo rural através de transações 

de compra e venda, exigiu uma maior precisão e rigidez nos procedimentos 

demarcatórios das áreas rurais, que, por conseguinte, foram incorporadas aos 

parcelamentos do solo urbano. Assim, os traçados urbanos passaram a ser, em sua 

maioria, elaborados por engenheiros, agrimensores e práticos familiarizados com a 

divisão de terras rurais.  
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Em alguns casos, os traçados elaborados se deram segundo alinhamentos retilíneos e 

geometrizados, muitos dos quais consoantes aos eixos ferroviários, formando os 

chamados “tabuleiros de xadrez”. Outros, por sua vez, conformaram-se pela malha 

ortogonal xadrez que, entretanto, foram alteradas pela chegada posterior da ferrovia, 

caso este que acreditamos ter ocorrido em São Joaquim da Barra. Ademais, os edifícios 

das estações ferroviárias passaram a ser os principais polos, em meio aos tecidos 

urbanos, a partir dos quais se estruturaram algumas cidades.  

Tal modelo, proveniente da conjugação de lotes ortogonais em quadras, se disseminou 

por todo o interior do estado de São Paulo, bem como pela Alta Mogiana, a partir de 

pressupostos ligados à racionalização do território e aos princípios higienistas e de 

circulação dos homens, das mercadorias, do ar e da água. 

Os desenhos urbanos nascentes atrelaram-se também às normativas previstas nos 

Códigos de Posturas dos municípios aos quais as localidades estariam inseridas.  Dessa 

forma, acreditamos que os primeiros traçados e ampliações dos tecidos urbanos de 

Ituverava e Igarapava adotaram as posturas estabelecidas pelo Código de Franca. Já os 

parcelamentos de São Joaquim da Barra e Orlândia, ao que tudo indica, seguiram a 

legislação proveniente de Nuporanga, ou mesmo de Batatais, o município de origem 

desses territórios cujo Código de Posturas, de 1894, foi elaborado por Washington 

Luís. Nesse ínterim, Guará e Aramina, as quais nasceram como distritos de Ituverava e 

de Igarapava, respectivamente, provavelmente adotaram as posturas dessas cidades. 

Os Códigos de Posturas municipais, que, por sua vez seguiam, os preceitos do Código 

Sanitário do Estado de São Paulo (1894), difundiram temas relativos aos princípios de 

higiene e salubridade característicos da cultura urbanística da transição do século XIX 

para o século XX. 

A criação da cidade de Orlândia figura, no recorte territorial estabelecido por esse 

trabalho, como a maior exemplificação do processo caracterizado por “cidade como 

mercadoria”. O núcleo urbano, inicialmente traçado pelo engenheiro Luiz de Mello 

Marques, estruturou-se a partir da articulação política e financeira de seu idealizador e 

principal líder da oligarquia local, o coronel Orlando Diniz Junqueira. Conforme 

observamos, Orlândia se configurou a partir da estação da Cia. Mogiana implantada na 
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fazenda Boa Vista, de propriedade do coronel Orlando. A ferrovia, ao invés de alcançar 

a então sede do município local, a cidade de Nuporanga, lançou seus trilhos sobre as 

terras do coronel promovendo o povoamento do entorno da estação nascente e o 

declínio de Nuporanga. Por meio da utilização da máquina pública, o coronel valorizou 

suas terras rurais e promoveu a implantação de toda a infraestrutura necessária à 

“sua” cidade que, à medida em que passou a expandir o seu tecido urbano, conferiu ao 

coronel e aos seus familiares grande rendimento pecuniário.   

A análise de Orlândia também teve destaque neste trabalho devido ao fato de que seu 

primeiro traçado urbano fora desenhado, a priori e comprovadamente, pelo 

engenheiro Luiz de Mello Marques cuja trajetória, ainda pouco estudada, obteve certa 

projeção não só relacionada à região em tela, mas também ao nível nacional e 

internacional. A trajetória e a produção do engenheiro Mello Marques, formado no Rio 

de Janeiro e em São Paulo, precisam ser trabalhadas com maior profundidade, haja 

vista que o profissional foi o inventor de um dos primeiros submarinos brasileiros que 

chegou a ser testado no Rio de Janeiro e noticiado pela imprensa nacional e 

internacional (1901), e um dos primeiros profissionais a defender a ligação entre o Rio 

de Janeiro e Niterói, através da construção de uma ponte “pênsil e semi-rígida” que 

chegou a ser projetada e apresentada ao governo federal (1932).  Já o traçado 

elaborado para a Orlândia se diferencia da maioria dos realizados em cidades do 

mesmo período, sobretudo por apresentar avenidas de mãos duplas e canteiros 

centrais em todas as suas vias. Também teve destaque no desenho da cidade o 

posicionamento diferenciado dos lotes cujas frentes se deram para as duas vias que 

promoveram a ligação da igreja e da praça principal com a estação ferroviária.  

Ademais, pudemos notar que a rede de cidades foi ampliada e o processo de 

urbanização acelerado na Alta Mogiana em decorrência da ascensão da propriedade 

privada, do livre comércio de terras, da ampliação da economia agroexportadora e do 

avanço da rede ferroviária.   

Observamos que, a partir da década de 1920, o capital acumulado com a produção de 

gêneros primários de exportação desdobrou-se em investimentos ligados à indústria, 

ao comércio e aos serviços. Nesse período, o Estado reforçou o seu papel no controle 
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da economia por meio de ações que promoveram a substituição das importações e o 

incremento de uma indústria nacional de base.  

Entre 1940 e 1970, com o declínio do café e a inserção de novas culturas menos 

dependentes de mão de obra na Alta Mogiana, boa parte de população rural tornou-se 

urbana. Mesmo os trabalhadores empregados nas lavouras passaram a morar nas 

cidades deslocando-se todos os dias do meio urbano para o rural. Com o passar do 

tempo, eles passaram a ser chamados de boias-frias.   

O Plano de Metas (1956-1960) de Juscelino Kubitschek promoveu a infraestrutura 

inicial necessária à ampliação das atividades industriais privadas no país e incentivou a 

vinda de empresas estrangeiras. Tal política também marcou a progressiva expansão e 

modernização das estradas de rodagem e o incremento à mecanização das atividades 

agrícolas.  

A partir da década de 1960, a Alta Mogiana se tornou uma das regiões agropecuárias 

mais avançadas do estado de São Paulo, contando com investimentos privados e o 

forte apoio do Estado no que se refere à disponibilização de crédito em programas de 

financiamento, à promoção de infraestrutura para a circulação e o escoamento das 

mercadorias e à expansão da capacidade de geração de energia elétrica, condição 

necessária ao incremento da produção industrial do setor privado. Pelas evidentes 

ligações entre as ações estatais e de iniciativa privada, podemos afirmar que as ditas 

formas de atuação de caráter patrimonialista persistiram mesmo após a primeira 

metade do século XX.  

O Proálcool, criado em 1975 e enquadrado dentro da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, fomentou a produção de álcool na região, ampliando 

consideravelmente as áreas plantadas de cana-de-açúcar. Tal expansão promoveu 

novamente uma concentração da posse da terra que havia alcançado menor grau com 

o declínio da produção de café.  O plantio de cana também remodelou a paisagem da 

região e alguns municípios chegaram a ter mais da metade de suas áreas ocupadas por 

canaviais.  

Em decorrência do processo de descentralização da indústria paulista das décadas de 

1960 e 1970, o setor secundário se tornou o responsável por grande parte dos 
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empregos na região. As cidades aqui analisadas, pelo seu fácil acesso propiciado pelas 

redes rodoviária e ferroviária, foram estimuladas pelo Estado a receberem novas 

indústrias. O governo estadual passou a incentivar a industrialização do interior de seu 

próprio estado em contraposição ao governo federal, que procurou dirigir a indústria 

nacional para o Nordeste do país.   

Para além da ampliação da migração rural-urbana, a Alta Mogiana recebeu migrantes 

de outros estados brasileiros, sobretudo de Minas Gerais e da região Nordeste do país, 

que se direcionaram à colheita da cana-de-açúcar.  

Enquanto, na transição do século XIX para o XX, a região recebeu o seu primeiro 

aparelhamento técnico com a implantação dos primeiros sistemas de engenharia, que 

organizaram o território e permitiram o escoamento da produção do interior para o 

mercado internacional, a partir de 1930, novos sistemas, com destaque às rodovias, 

reconfiguraram esse mesmo território, integrando-o ao mercado nacional.   

Como afirmamos no início deste trabalho, os processos aqui estudados não ocorreram 

de modo linear ao longo do tempo, pois as primeiras iniciativas relacionadas ao 

planejamento, à abertura e à modernização das estradas de rodagem estiveram em 

curso ainda na primeira metade do século XX. Entretanto, é na virada deste século que 

a lógica rodoviária prevalecerá e tornará as rodovias o principal sistema de transporte 

e circulação de mercadorias e pessoas. 

As principais rodovias de São Paulo foram inicialmente desenhadas de modo radial e 

convergente para a capital do estado, considerando também os elementos geográficos 

preexistentes e as relações econômicas que já haviam se estabelecido sobre o 

território.   

A rodovia Anhanguera, assim como o antigo caminho de mesmo nome e os ramais 

ferroviários da Cia. Mogiana a partir de Ribeirão Preto, seguiu a mesma direção rumo 

ao Triângulo Mineiro, mantendo o sentido dos fluxos e da circulação na região. As 

rodovias reestruturaram o território já configurado, valorizando terras rurais distantes 

dos eixos da ferrovia, de modo que, mais uma vez, recursos públicos foram 

empregados na valorização dos capitais fixos privados. O Triângulo Mineiro também 

foi beneficiado pelos investimentos realizados no estado de São Paulo, tendo em vista 
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que Uberaba e Uberlândia passaram a assumir grande importância econômica e 

regional por estarem posicionadas no prolongamento do eixo da Via Anhanguera.  

Com relação ao espaço intra-urbano das cidades analisadas, observamos que os trilhos 

que haviam dado origem aos tecidos urbanos passaram a dividi-los. Haviam, dessa 

forma, se tornado uma barreira física que limitava o crescimento da malha urbana e 

impunha maiores deslocamentos entre as áreas centrais e os novos bairros. A solução 

a tal questão se encaminhou quando, em 1979, um novo ramal ferroviário de 

transportes de cargas foi implantado na região, marcando o fim do transporte de 

passageiros e a transferência dos antigos trilhos para fora do perímetro urbano das 

cidades. Parte das áreas intra-urbanas anteriormente ocupadas pela linha férrea foram 

transferidas às administrações locais, que, na sua grande maioria, as transformaram 

em grandes avenidas, muitas vezes localizadas em fundos de vale, com a função de 

promover a integração entre o centro, os bairros e a rodovia Anhanguera.  

Dessa maneira, a lógica do espaço em que os edifícios centralizadores dos fluxos e 

funções eram a estação ferroviária, a igreja, os edifícios escolares e as casas de 

comércio e serviços foi subvertida. A partir das novas avenidas integradoras, os fluxos 

adquiriram uma nova escala no desenho da cidade através da acentuação dos 

deslocamentos de automóvel. O conjunto formado entre as grandes novas avenidas – 

implantadas pelo poder público – e o uso do automóvel permitiu o acesso a áreas 

anteriormente distantes e desvalorizadas, bem como viabilizou a potencialização do 

mercado de compra e venda de terras rurais particulares para uso urbano. Associadas 

a tais estruturas lineares de integração intra-urbana, modernos terminais rodoviários 

foram implantados e passaram a polarizar fluxos anteriormente dirigidos às estações 

da estrada de ferro. Ademais, novos equipamentos de comércio e serviços dirigiram-se 

para as avenidas citadas, conformando uma nova paisagem urbana anteriormente 

desconhecida.  

Enquanto a ferrovia promoveu o crescimento contínuo e fortemente nucleado dos 

tecidos urbanos junto às estações, a modernização rodoviária e a proliferação do uso 

do automóvel fomentaram um crescimento descontínuo das malhas urbanas que não 

procuraram seguir os alinhamentos existentes, ocasionando certas disjunções entre as 

áreas antigas e as de implantação mais recente.    
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Em relação à morfologia das quadras e lotes, bem como das edificações erguidas sobre 

estes, pudemos notar que, dentro desse novo contexto, a dimensão das novas quadras 

e lotes foram reduzidas e as construções passaram a se isolar dos limites dos terrenos 

promovendo o fim do padrão anterior, no qual as edificações haviam sido construídas 

junto às fachadas frontais, conformando grandes quintais de uso doméstico.  

O incentivo estatal à implantação de novas industriais nas pequenas e médias cidades 

durante a década de 1970 materializou-se nas cidades analisada por meio da 

implantação de distritos industriais junto ao eixo da rodovia Anhanguera, configurando 

novas paisagens urbanas em que as funções das cidades se voltaram ao interesse da 

reprodução do capital em escalas múltiplas.  

As seis cidades aqui estudadas figuram entre as que mais se desenvolveram em função 

da expansão dos complexos agroindustriais da região Nordeste do estado de São 

Paulo. Nesse contexto, a atuação do Estado, através de políticas e investimentos dos 

três níveis, municipal, estadual e federal, influíram direta ou indiretamente na 

organização do espaço da Alta Mogiana. O Estado dotou o território estudado da 

fluidez necessária ao desenvolvimento das empresas de capital privado, fazendo com 

que a urbanização se desse de maneira corporativa, haja vista a grande somatória de 

recursos públicos empregados no suporte às atividades privadas em detrimento de 

interesses sociais diversos. Apesar de se tornar uma das regiões mais ricas do país, a 

geração de riqueza se deu de maneira concentrada, como em períodos anteriores 

desse processo.    

O aumento do êxodo rural e das migrações inter-regionais ampliou o déficit 

habitacional na região, que teve ampliado o seu contingente populacional. A solução 

para a questão habitacional deu-se através da implantação de novos loteamentos e 

conjuntos de habitação social, o que resultou em novas configurações intra-urbanas 

desconexas dos tecidos urbanos consolidados.  Os conjuntos habitacionais foram 

implementados em toda a região a partir da atuação do Banco Nacional da Habitação 

(BNH), da Companhia Habitacional de Ribeirão Preto (COHAB-RP) e, posteriormente, 

da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 

(CDHU).  
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Apesar de as cidades analisadas serem de pequeno porte, o considerável 

distanciamento entre os novos bairros e os centros comerciais e de serviços refletiu-se 

em processos de segregação socioespacial que se materializaram na constituição de 

áreas intra-urbanas separadas para os distintos grupos sociais.   

A construção de conjuntos habitacionais horizontais, formados por residências 

unifamiliares modestas e homogêneas, tornou-se o principal padrão morfológico que 

conduziu a expansão dos espaços intra-urbanos a partir de então. Por um lado, 

acreditamos que tais conjuntos foram os responsáveis por absorver parte da demanda 

habitacional das cidades e pelo fato de que, exceto em Igarapava, a implantação de 

aglomerados irregulares e precários (favelas) não ocorreu. Todavia, ficou evidente para 

nós que, em todos os espaços intra-urbanos estudados, o esquema centro-periferia foi 

o que prevaleceu, com base no aumento considerável dos tecidos urbanos de modo 

fragmentado e com as periferias se instalando em áreas distantes e pouco providas de 

equipamentos urbanos e sociais elementares. 

Destarte, o presente trabalho buscou salientar que muitos dos problemas 

socioespaciais encontrados nas cidades pequenas se aproximam, em menor escala, 

dos processos verificados nas cidades médias e grandes e decorrem da ordem 

econômica vigente atrelada ao planejamento e ao modo de produção do espaço 

urbano. 

O processo de urbanização e planejamento da Alta Mogiana percorreu uma primeira 

etapa de ocupação das terras virgens e desconhecidas, passando por uma fase de forte 

especulação fundiária. Atualmente, a região detém parte dos solos mais caros do país.  

A divisão social e territorial do trabalho e o caráter da mão de obra também se 

alteraram ao longo do tempo: de negra e escrava, passou a se dar pela imigração 

através do colonato, e, nos períodos mais recentes, o trabalhador rural, na sua 

maioria, migrante de outras regiões do país, tornou-se um morador urbano.    

Por sua vez, a circulação sobre o território, anteriormente promovida pelas 

companhias ferroviárias de capital privado, passou a ser realizada através das rodovias 

implantadas e modernizadas pela Estado. Na atualidade, tais vias se encontram 
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privatizadas e pedagiadas, possuindo alta qualidade e destaque entre as melhores e 

mais caras do país.   

O uso agrícola do território permanece dependente do mercado externo e 

especializado na monocultura de exportação, que, entretanto, não se dá mais pela 

produção de café, mas pela cultura da cana-de-açúcar e pela produção dos produtos 

derivados de seu processamento, o açúcar e o álcool.  

A dependência do capital estrangeiro, por conseguinte, prossegue ditando as diretrizes 

e os investimentos estatais, que, por sua vez, ainda não atenderam satisfatoriamente 

aos anseios das camadas menos privilegiadas dos habitantes da região.  
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