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RESUMO

A cidade de Ribeirão Preto durante a primeira metade do século XX foi construída em 
PHLR�j�DWXDomR�SURÀVVLRQDO�GH�SHUVRQDJHQV�GH�GLIHUHQWHV�PDWL]HV��(QWUH�UHODWyULRV�WpFQLFRV��SODQRV�
urbanos e discursos políticos, notamos que diferentes representações urbanas se tornaram motivo 
de polarizações político-partidárias na atividade institucional da Câmara Municipal. Isso nos levou 
a abordar a complicação desses interesses em dois momentos históricos da formação da cidade de 
Ribeirão Preto. Durante a Primeira República, frente aos discursos dos Intendentes Municipais e a 
atuação da Empresa de Água, colocamos em evidência as concepções urbanísticas de Saturnino de 
Brito no que tange a implantação da rede de abastecimento d’água e a crise desse recurso hídrico 
em 1912 na cidade. Num período subsequente, a partir dos anos 30, diante de uma ocupação mais 
abastada ao sul do município, procuramos contrapor as representações dessa ocupação ás diretrizes 
GR�3ODQR�'LUHWRU�HODERUDGR�SHOR�XUEDQLVWD� -RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�HP�������$R�ÀQDO�GHVVHV�GRLV�
SHUtRGRV��YLPRV�D�FRQVROLGDomR�GDV�YHUWHQWHV�GH�FUHVFLPHQWR�GD�FLGDGH�VH�GHÀQLU�HQWUH�R�QRUWH��
como o território de fábricas e moradias populares, e o sul, como o espaço de bairros residenciais 
H�VHUYLoRV�FRPHUFLDLV�HOLWL]DGRV���'HVVH�PRGR��R�REMHWLYR�GD�SHVTXLVD�IRL�HQTXDGUDU�D�FRQÀJXUDomR�
urbana de Ribeirão Preto não apenas como um cenário material, mas como o resultado de interesses 
SROtWLFRV��XUEDQtVWLFRV�H�ÀQDQFHLURV��

Palavras-chaves: História das Cidades e do Urbanismo; Primeira República; Estado Novo. 





ABSTRACT

'XULQJ�WKH�ÀUVW�KDOI �RI �WKH�WZHQWLHWK�FHQWXU\�WKH�FLW\�RI �5LEHLUmR�3UHWR�ZDV�EXLOW�LQ�WKH�
midst of  the professional performance of  characters of  different shades. Among technical reports, 
XUEDQ� SODQV� DQG� SROLWLFDO� VSHHFKHV��ZH� SHUFHLYHG� WKDW� GLIIHUHQW� XUEDQ� UHSUHVHQWDWLRQV�ZHUH� WKH�
FDXVH� RI � SROLWLFDO� SRODUL]DWLRQV� LQ� WKH� LQVWLWXWLRQDO� DFWLYLW\� RI � WKH�&LW\� &RXQFLO�� 7KLV� OHG� XV� WR�
DSSURDFK�WKH�DJJUDYDWLRQ�RI �WKHVH�LQWHUHVWV�LQ�WZR�KLVWRULFDO�PRPHQWV�LQ�WKH�5LEHLUmR�3UHWR·V�FLW\�
IRUPDWLRQ��,QLWLDOO\��GXULQJ�WKH�)LUVW�5HSXEOLF��FRPSDULQJ�WKH�VSHHFKHV�RI �0XQLFLSDO�0DQDJHUV�DQG�
WKH�:DWHU�&RPSDQ\·V�DFWLRQV��ZKLFK�FRQFHUQHG�WKH�LPSOHPHQWDWLRQ�RI �LWV�VXSSO\�QHWZRUN�DQG�WKH�
ODFN�RI �ZDWHU�UHVRXUFH�FULVLV��ZH�SXW�LQ�HYLGHQFH�WKH�XUEDQ�FRQFHSWLRQV�RI �6DWXUQLQR�GH�%ULWR��ZKR�
HYHQ�HODERUDWHG�D�UHSRUW�DERXW�WKH�ZDWHU�PDQDJHPHQW�LQ�WKH�FLW\��,Q�D�VXEVHTXHQW�SHULRG��IURP�WKH�
��V��UHJDUGLQJ�WKH�ZHDOWK\�RFFXSDWLRQ�RI �WKH�VRXWKHUQ�KLJKODQGV�RI �WKH�PXQLFLSDOLW\�ZH�FRQWUDSRVH�
UHSUHVHQWDWLRQV�RI �WKLV�RFFXSDWLRQ�ZLWK�HOHPHQWV�RI �WKH�0DVWHU�3ODQ�HODERUDWHG�E\�XUEDQ�SODQQHU�
-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�LQ�������$W�WKH�HQG�RI �WKHVH�WZR�SHULRGV��ZH�VDZ�WKH�FRQVROLGDWLRQ�RI �WZR�
DVSHFW�RI �WKH�FLW\·V�JURZWK�FKDUDFWHUL]HG�LQ�WKH�QRUWK�DV�WKH�WHUULWRU\�RI �IDFWRULHV�DQG�DIIRUGDEOH�
housing, and in the south as the space of  residential neighbourhoods and elitist commercial services. 
7KHUHE\��WKH�DLP�RI �WKLV�UHVHDUFK�ZDV�QRW�RQO\�WR�SRUWUDLW�WKH�PDWHULDO�VFHQDULR�RI �5LEHLUDR�3UHWR·V�
XUEDQ�FRQÀJXUDWLRQ��EXW�DOVR�WR�SRUWUDLW�LW�DV�WKH�UHVXOW�RI �SROLWLFDO��XUEDQ�DQG�ÀQDQFLDO�LQWHUHVWV�
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Introdução

Ao iniciar uma pesquisa sobre a história de Ribeirão Preto se coloca a tarefa de produzir uma 

narrativa em que se evidencie um novo olhar sobre a cidade. Muito já foi escrito sobre o passado dessa 

cidade entre memorialistas, historiadores e arquitetos, desde seu processo de formação,  notadamente pelo 

desenvolvimento econômico de seu período cafeeiro, até se chegar aos fatores que a dotaram de uma feição 

mais urbano-industrial na metade do século XX.  Todavia, como diria Bernard Lepetit (2001): “o passado 

não se conserva, mas constitui o objeto de uma reconstrução sempre recomeçada”1. O ofício do historiador 

possui uma dimensão autoral no tratamento dos acontecimentos históricos que lhe dá um aspecto sempre 

de inacabado.  Como mais uma vez diria Lepetit: “deus não refaz o mundo a cada dia, mas, de certa maneira, 

os historiadores o fazem”2.    

Diante disso partimos da ideia de que ser humano em sua natureza possui uma curiosidade intrínseca 

VREUH�RV�DFRQWHFLPHQWRV�SDVVDGRV��R�TXH�ID]�FRP�TXH�D�+LVWyULD��GHQWUR�GH�XP�FDPSR�FLHQWtÀFR��SRVVXD�

menos um caráter lógico-dedutivo, estando mais assentada sobre um modelo epistemológico indiciário. Algo 

TXH�VH�DÀUPD�QDV�FLrQFLDV�KXPDQDV�DR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;�FRP�DV�WUDQVSRVLo}HV�GH�PpWRGRV�LQYHVWLJDWLYRV�

das ciências médicas. e faz com que o conhecimento histórico se consolide essencialmente como um 

conhecimento perspectivo, não tendo portanto uma dimensão absoluta. De forma invariável, mesmo em 

meio a correntes estruturalistas, sempre dependeremos do olhar do historiador ao lermos sobre os temas de 

UHÁH[mR�TXH�VH�FRQVWLWXtUDP�QR�kPELWR�GD�KLVWyULD�GDV�FLGDGHV�H�GR�XUEDQLVPR���

 Nesse sentido, qual seria o interesse particular dessa dissertação ao extrair outras representações de 

uma realidade esquecida ou não enfocada de Ribeirão Preto? Por quais motivos realizar novas interrogações 

VREUH�SDVVDGR�GHVVD�FLGDGH"�3DUWLPRV�GH�GLYHUVRV�WHPDV�TXH�QmR�VmR�QRYRV�QD�KLVWRULRJUDÀD�GDV�FLGDGHV�

brasileiras e que já foram estudados em diversas áreas do conhecimento. Contudo, para não nos perdemos 

no caminho, ou melhor, para que a cada desvio possamos nos reencontrar; temos como pano de fundo 

dessa pesquisa a forma urbana que a cidade de Ribeirão Preto adquiriu ao longo da primeira metade do 

VpFXOR�;;��VHQGR�WDOYH]�R�OHJDGR�TXH�PDLV�VH�UHVVDOWD�QD�VXD�DWXDO�FRQÀJXUDomR�XUEDQD��

�6HJXQGR�0DUFHO�5RQFD\ROR������������

Las formas urbanas son el producto de la historia; en el término “ciudad”, más que um concepto 

ULJXURVR��VH�UHFRQHFH�OD�DFXPXODFLRQ�GH�XPD�VXPD�GH�H[SHULrQFLDV�KLVWyULFDV��(P�HVVH�VHQWLGR��HO�ÀQ�GH�

��/(3(7,7��%��$UTXLWHWXUD��*HRJUDÀD��+LVWyULD��8VRV�GH�(VFDOD��LQ��6DOJXHLUR��+��$��3RU�XPD�QRYD�KLVWyULD�XUEDQD��
2001. p. 223. 
2 Idem, p.225.
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OD�FLXGDG�SRGULD�VHU�VXVWLWXLGR�SRU�XPD�UHÁH[LyQ�JHQHUDO�VREUH�ODV�IRUPDV�HVSDFLDOHV�\�VX�UHODFLyQ�FRP�
las sociedades.  

A dissertação pretende abordar a história urbana de Ribeirão Preto no que diz respeito aos aspectos 

sociais e institucionais de sua construção material. Entretanto, procuramos investigar o desdobramento de 

tais arranjos institucionais no crescimento da cidade em dois momentos distintos no sentido de demonstrar 

HSLVyGLRV�FUXFLDLV�GH�VXD�FRQÀJXUDomR�HVSDFLDO��3RUWDQWR��QXP�UHFRUWH�GH�PpGLD�GXUDomR��QRV�VLWXDPRV�QRV�

decênios da primeira metade do século XX com as seguintes perguntas: quais teriam sido as implicações 

sanitárias na formação urbana de Ribeirão Preto em meio à  política da Primeira República? E, em seguida, 

Mi�DR�ÀQDO�GRV�SULPHLURV����DQRV�GR�VpFXOR�;;��FRPR�VH�GHVGREUD�HP�5LEHLUmR�3UHWR�D�HODERUDomR�H�D�

WUDPLWDomR�GR�VHX�SULPHLUR�SURMHWR�GH�3ODQR�'LUHWRU�Mi�VRE�XPD�QRYD�FRQÀJXUDomR�SROtWLFD�H�LQVWLWXFLRQDO"

A cidade de Ribeirão Preto, acompanhando os episódios remontados por essa pesquisa, se tornou 

ao longo desse período profundamente marcada por uma fronteira social e material entre os seus lados 

norte e sul. O norte do município se consolida como o território de produção  desde o ciclo cafeeiro. 

Situado numa região mais baixa da cidade os seus terrenos são ocupados   por sitiantes que abasteciam a 

cidade rica. O lado sul, ao contrário, se revestiu como um cenário burguês numa região mais alta onde foram 

instalados tradicionalmente os equipamentos salubres da cidade moderna. Em suma, enquanto de um lado 

o território das chácaras que abasteciam o núcleo urbano se transforma no espaço de moradias populares 

H�IiEULFDV��GH�RXWUR�DV�JOHEDV�DOWDV�VH�WRQDUDP��DR�ÀQDO�GD�PHWDGH�GR�VpFXOR�;;��R�OXJDU�GH�EDLUURV�PDLV�

abastados socialmente.  

A demonstração desse processo de formação urbana, entretanto, não é inédita e já foi evidenciada 

por alguns autores entre os quais destacamos: Adriana C. Silva (2007), que a apresenta principalmente através 

da constatação de que os bairros que se originaram do Núcleo Colonial Antônio Prado receberam durante 

a Primeira República os equipamentos considerados insalubres segundo a ideologia higiênica. Mesmo antes 

desse período, aponta a autora, ainda durante o Império, esta região se consolida como território popular 

com a demarcação dos terrenos nacionais devolutos para abrigar o núcleo colonial de imigrantes. 

Em meio à constituição de um território que abrigaria ricas fazendas, a criação do Núcleo Colonial 

HP� ����� LQWHJUD� R� SURMHWR� GR�*RYHUQR� ,PSHULDO� GH� À[DU�PmR� GH� REUD� HVWUDQJHLUD� MXQWR� DR� DYDQoR� GD�

DJULFXOWXUD� FDIHHLUD��$R�ÀQDO�GD� HVFUDYLGmR�� WDPEpP�FRP�D� LQWHQomR�GH�PRGLÀFDU� D� DSDUrQFLD� H�R�SHUÀO�

dos trabalhadores da região, o incentivo à imigração de estrangeiros é iniciado em Ribeirão Preto. Todavia, 

diante do temor das epidemias, as medidas do urbanismo sanitário realizaram o afastamento dos focos de 

contaminação e doenças despachando para o território do Núcleo tudo aquilo que era indesejável à cidade 

burguesa.     

Numa trajetória de pesquisa inversa, entre essas “duas cidades” separadas pelos leitos do córrego 

Retiro e Ribeirão Preto, Rodrigo Faria (2010) irá selecionar como objeto de pesquisa justamente a construção 

da cidade Entre Rios. O autor demostra como os discursos visuais da cidade viabilizaram a construção de 

um cenário urbano composto, basicamente, por palacetes, praças, teatros, calçadas e jardins. 

)DOWDYD�DSHQDV�GHOLPLWDU�TXDLV�iUHDV�GD�FLGDGH�VHULDP�EHQHÀFLDGDV��SDUD�TXHP�D�FLGDGH�VH�PRGHUQL]DULD��
H�SDUD�TXHP�R�SURJUHVVR�FRQWLQXDULD�VRPHQWH�XP�GHVHMR��PDWHULDOL]DGR�QR�ROKDU�EHVWLDOL]DGR�FRP�D�
GLYLVmR�GDTXHOH�DPELHQWH�XUEDQR�HP�´GXDV�FLGDGHVµ��XPD�LQWUD�ULRV��PRGHUQD��KLJLrQLFD�H�HPEHOH]DGD��
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outra, além-rios, desprovida das melhorias que acompanhavam esse trinômio da cidade burguesa 

(FARIA: 2010: 51).     

Na obra Ribeirão Preto, uma cidade em construção, o autor demonstra como aquele espaço da cidade 

absorve de forma privilegiada os melhoramentos e embelezamentos do ciclo urbanístico republicano. Tais 

PHOKRUDPHQWRV�XUEDQRV�LUmR�FRLQFLGLU�FRP�R�WUDoDGR�GD�WXEXODomR�GD�UHGH�GH�iJXD�H�HVJRWR�GHÀQLGR�QR�

projeto de abastecimento da Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo. Através de um saneamento 

restrito ao perímetro central de Ribeirão Preto desenhava-se um zoneamento social e urbano na cidade 

entre uma área protegida pelas águas dos rios, objeto de uma vida urbana ideal e outra, periférica, além das 

margens dos córregos, que seria ocupada por trabalhadores e fábricas.  

1R�WUDoDGR�HVWDEHOHFLGR�SHOR�SURMHWR�DSUHVHQWDGR�SHOD�&RPLVVmR�GH�6DQHDPHQWR��p�TXDVH�GHÀQLGD�XPD�
grande área central da cidade, como se no plano estivessem sendo traçados os limites considerados urbanos, 

ou o perímetro urbano da cidade. Para além dele, os mesmos problemas de falta de infraestrutura 

não foram considerados, e a população moradora desses localidades permaneceriam, portanto, sem as 

melhorias da área central (FARIA: 2010: 79)

Rodrigo Paziani (2004), em sua tese Construindo a Petit Paris, também irá demonstrar a divisão 

espacial da cidade, principalmente como consequência das ambiguidades da modernidade ribeirão-pretana. 

O autor se concentra nas intervenções urbanas capitaneadas pela Intendência Municipal do médico baiano 

-RDTXLP�0DFHGR�%LWWHQFRXUW��$�SUySULD�ÀJXUD�GHVVD�SHUVRQDJHP�p�VLJQLÀFDWLYD�GDV�FRQWUDGLo}HV�TXH�LUmR�

moldar o espaço urbano ribeirão-pretano. O médico-prefeito, atuando como um “Fausto Caipira”, emerge 

socialmente em meio aos progressos urbanos gerados pela riqueza do café. Dessa maneira ele irá pautar 

R� GLVFXUVR� FLYLOL]DGRU� GD� PRGHUQL]DomR� GHÀQLQGR� FRPR� SRORV� DQWDJ{QLFRV� D� FLGDGH�YLUWXGH� �� SRVLWLYD��

enaltecedora do progresso e da razão, e a cidade-vício - repleta de costumes e situações cotidianas tidas 

como arcaicas.  

3DUD�%LWWHQFRXUW�D�DÀUPDomR�GD�FLGDGH�YLUWXGH�SDVVDYD�SRU�XP�JHVWR�GH�FLYLOL]DU�H�UHIRUPDU�R�FRUDomR�
da cidade de seus moradores. Daí, as expectativas das elites ribeirão-pretanas em conceber a cidade 

FLYLOL]DGD� VHJXQGR�QRUPDV�GH� FRQGXWDV� LQVWLWXtGDV� SRU� OHL��$R�PHVPR� WHPSR�� HTXLSDU� R� FHQWUR� FRP�
serviços urbanos ou belos prédios tornavam-se estratégias de ocultamente da barbárie e de controle do 

poder público contra a cidade-vício (PAZIANI: 2004: 180).  

 Karla Sanches (2003), em sua pesquisa sobre a construção dos Códigos de Posturas e de outras 

Leis sobre a regulamentação do uso e ocupação do solo urbano de Ribeirão Preto,  também irá demonstrar 

como essa legislação urbanística antecessora das leis de zoneamento dos anos 1950 se acopla como um 

instrumento de planejamento urbano à determinação de interesses privados no crescimento da cidade. 

A legislação urbanística da Primeira República, e também a da Era Vargas, funcionou basicamente na 

medida dos interesses de grupos dominantes sobre os espaços da cidade, já que possuía uma dimensão de 

reequilibrio social bastante marginalizada. Através da análise dessa legislação, a autora demonstra como a 

criação da taxa de localização das indústrias situadas nas 1ª e 2ª Zonas - região central da cidade - evidencia a 

intenção da Câmara Municipal promover a locomoção das fábricas para a 3ª Zona de Ribeirão Preto - região 

norte.  A isenção da taxa de localização industrial às fábricas da 3ª Zona consolida àquele zoneamento social 

GD�FLGDGH��3RU�ÀP��D�DGRomR�GR�&yGLJR�GH�2EUDV�$UWKXU�6DER\D��HP�������FRQVDJUD�R�]RQHDPHQWR�XUEDQR�

de Ribeirão Preto segundo a tendência norte - sul.  

'LDQWH� GHVVD� KLVWRULRJUDÀD� ORFDO� SURFXUDPRV� QRV� VLWXDU� UHDOoDQGR� HVVD� IUDJPHQWDomR� XUEDQD�
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DGTXLULGD�HP�GRLV�FRQWH[WRV�KLVWyULFRV�HVSHFtÀFRV�GD�SURGXomR�GD�FLGDGH��8P�SULPHLUR�TXH�HQYROYHX�R�

tratamento das águas de abastecimento urbano, passando pela construção de sua rede de distribuição pela 

Empresa de Água e Esgotos de Ribeirão Preto. Nesse período, a atuação da Empresa no que concerne ao 

sistema de abastecimento acaba sendo contraposta pelos relatórios produzidos por engenheiros sanitaristas, 

sobretudo o de Saturnino de Brito que visita a cidade diante da polêmica sobre os mananciais em 1912. Já 

o segundo contexto histórico está relacionado à ocupação da parte alta da cidade, quando a despeito das 

GHOLPLWDo}HV�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR�GHÀQLGRV�SHOR�SURMHWR�GH�3ODQR�'LUHWRU� HP������Ki�XPD�HFORVmR�GH�

loteamentos imobiliários. Essa distensão da cidade pelos loteamentos acaba contrariando as prescrições 

do urbanista José de Oliveira Reis, que através de uma nova proposição de zoneamento pretendia mudar a 

forma da cidade. 

 Para melhor situá-los procuramos analisar os dois períodos sob os dilemas políticos enfrentados 

pelos dois urbanistas que passaram pela cidade. Dessa forma, inevitavelmente o recorte temporal se estende 

ao longo de toda a primeira metade do século XX, ressaltando sobretudo os dilemas que envolveram os 

dois engenheiros nos seus respectivos contextos históricos. Todavia, para a historicidade da pesquisa não se 

tornar excessiva, a narrativa se circunscreve a partir desse parâmetro de particularidade, qual seja – a história 

urbana de Ribeirão Preto e o diálogo com as leituras e concepções urbanísticas de Saturnino de Brito e José 

de Oliveira Reis.  

 Os documentos produzidos pelos engenheiros foram: i) a elaboração por Saturnino de Brito de um 

relatório sobre o abastecimento de água de Ribeirão Preto, quando no bojo das obras de melhoramentos e 

embelezamentos realizadas durante a Primeira República se construiu o sistema de abastecimento d’água. 

E no segundo momento: ii) a elaboração do projeto de Plano Diretor em 1945, quando em meio ao boom 

de loteamentos imobiliários na década de 1940, o urbanista José de Oliveira Reis argumenta contra o 

crescimento desenfreado da cidade.  

 A baliza da narrativa parte da seguinte premissa: invariavelmente os planos urbanos, independente 

de suas concepções e matrizes urbanísticas, necessitam atravessar uma dimensão política e institucional 

SDUD� VH� FRQFUHWL]DU� HP�PRGLÀFDo}HV�PDWHULDLV� QD� FLGDGH� RX�PHVPR� SDUD� VH� WUDQVIRUPDUHP� HP� OHLV� GH�

RUGHQDPHQWR�XUEDQR��&RPR�GLULD�0DUFHO�5RQFD\ROR�������������

El hecho político está presente por todos lados en la ciudad. La ciudad ejerce funciones políticas o 

DGPLQLVWUDWLYDV� FRQ� UHVSHFWR� D� XQ� WHUULWyULR� PiV� R� PHQRV� YDVWR�� SDUWLFLSD� HP� OD� RUJDQL]DFLyQ� GHO�
territorio, dirige además sus propios assuntos.

Perpassa, em ambos os recortes, tanto o que envolveu Saturnino de Brito no que toca às suas 

reformas de saneamento e higiene, quanto ao que envolveu José de Oliveira Reis no que se refere à especulação 

LPRELOLiULD�� DTXLOR� TXH� 3DXOR�&HVDU�*DUFH]�0DULQV� ������� GHÀQLX� FRPR� D� WHQWDWLYD� GH� LPSODQWDomR� QDV�

cidades brasileiras da fragmentação do tecido urbano, ou melhor, um projeto de repartição dos espaços 

da cidade adequado aos padrões burgueses de controle das diferenças sociais. Os urbanistas, em alguns 

trechos dos planos, são contrários a esse desenvolvimento fragmentado da cidade, porém, muitas vezes 

são absorvidos pelos interesses políticos e econômicos locais. Desse modo, procuramos abordar uma face 

dos dilemas e entraves da absorção de um novo modelo urbano forjado como expressão de uma vontade 

reformista das elites brasileiras. Ao passarem a habitar as cidades durante a primeira metade do século 
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;;��RV�JUXSRV�VRFLDLV�GRPLQDQWHV�LUmR�WHQVLRQDU�D�PRGLÀFDomR�GRV�FHQiULRV�XUEDQRV�DR�HQFRQWUR�GH�VXDV�

perspectivas ideológicas.   

A imagem utilizada na capa da dissertação é representativa desse nódulo da história de Ribeirão 

Preto - a construção do edifício Diederichsen, na década 1930, localiza-se justamente entre os dois períodos 

recortados pela dissertação, podendo bem servir de marco divisório dos dois momentos destacados neste 

trabalho. O prédio é erguido no lote antes ocupado pelo casarão de Joaquim da Cunha Diniz Junqueira. 

6XEVWLWXL��SRUWDQWR��D�DQWLJD�HGLÀFDomR�IHLWD�QRV�PROGHV�GRV�FyGLJRV�GH�FRQVWUXomR�UHSXEOLFDQRV�TXH�VHUYLD�

DR� LQÁXHQWH�SROtWLFR� ORFDO� SDUD� DUWLFXODU� VHXV� LQWHUHVVHV�QR�'LUHWyULR�0XQLFLSDO� GR�3DUWLGR�5HSXEOLFDQR�

Paulista. O Edifício Diederichsen simboliza nesse sentido um movimento de mudança do imaginário 

político republicano para outro mais próximo ao mundo urbano industrial, marcando a transição da Primeira 

República para a Era Vargas. 

Erguido em concreto armado, o edifício é inaugurado em 1938 como o mais alto da cidade com seis 

pavimentos distribuídos segundo a adoção de um programa moderno de diferentes usos. Dessa maneira, os 

inúmeros cômodos do casarão de Joaquim Diniz da Cunha Junqueira são substituídos pelos apartamentos de 

classe média, pelas salas comerciais e ainda por um cinema e um hotel. O prédio representa portanto o início 

da mudança de um espaço que deixará de ser composto por palacetes e sobrados ao redor de um jardim 

afrancesado para ser um lugar de passagem, o centro comercial de uma cidade maior e mais fragmentada.

Tendo esse processo de transformação da cidade de Ribeirão Preto como o objeto de 
pesquisa, a pretensão é remontar os episódios históricos do período em questão a partir do conceito 

Figura 1: construído na década de 1930, o Edifício Diederichsen simboliza uma transição da cidade. Fonte: APHRP.
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de história-problema.  Suporte metodológico levantado por autores de História Urbana da terceira 
geração da Escola dos Annales3, que propõe em seus trabalhos uma articulação entre a produção 
ou recriação dos espaços urbanos e os processos de remodelações institucionais realizados pelos 
interesses do grupos sociais que habitam as cidades. Nessa linha estão as pesquisas descritas por 
Bernard Lepetit que demonstram os sentidos das instituições no que se refere às práticas de seus 
atores sociais e, consequentemente, as implicações no espaço urbano dessa atuação.  Segundo tais 
trabalhos, a cidade dispõe de uma materialidade moldada por quem a ocupa, sendo redutora a 
abordagem que apenas realiza a descrição da transformação material separada da análise da atuação 
dos grupos urbanos para a compreensão de uma sociedade.  O espaço urbano é um local de 
contraste e de disposição valorativa dos homens e suas coisas, não tendo a cidade uma natureza 
própria, mas sendo resultado do social. Assim, pensar a correspondência entre as instituições sociais 
e a organização material urbana é importante para entender a construção do desenho urbano e da 
FRQÀJXUDomR�VRFLDO�GH�TXDOTXHU�FLGDGH����

 Incorporamos a noção de que os atores históricos atualizam os seus sistemas de 
representações para nos debruçarmos sobre os objetos desta pesquisa com duas chaves de 
entendimento: Instituições e Espaços. i) Instituições: procurando entender os seus sentidos sociais, 
as aptidões que elas possuem para modelar a sociedade. ii) Espaço: a cidade não apenas como um 
cenário de acontecimentos sociais e econômicos, mas como uma construção da sociedade.4 A cidade 
de Ribeirão Preto foi moldada, nos dois momentos históricos recortados por essa pesquisa, por 
um arranjo de posições (institucionais e espaciais) relativamente ocupadas pelos seus moradores. 
Num primeiro momento, as obras de melhoramentos e embelezamentos constroem uma “outra” 
cidade “moderna” e, de certa maneira, determina os lugares de cada uma de suas classes sociais. No 
segundo, se aprofunda tal divisão no bojo do crescimento da cidade e da formação de seus bairros. 

O conjunto dos recursos sociais disponíveis - posição espacial e apropriação institucional 
- molda um sistema urbano em Ribeirão Preto. Neste sentido, a presente dissertação, ao propor 
analisar o efeito de combinação - espaço e instituição - que não é necessariamente igualitário ou 
KDUP{QLFR��PDV�DSURSULDGR�SHOR�YDORU�TXH�SRVVXt�SDUD�LPSRVLomR�GH�XP�DUUDQMR�GHVLJXDO��MXVWLÀFD�
se por permitir uma investigação da história da cidade sob uma nova perspectiva. 

3RU� XP� RXWUR� ODGR�� D� MXVWLÀFDWLYD� GD� GLVVHUWDomR� WDPEpP� SDUWH� GD� SUHPLVVD� GH� TXH� R�
estatuto da História, como sugeriu Edgar de Decca (1991), se inicia justamente com a sua escrita, 

��2X�SHOD�KLVWRULRJUDÀD�TXH�%HUQDUG�/HSHWLW�GHVFUHYH�FRPR�XPD�HVSpFLH�GH�+LVWyULD�,PHGLDWD��TXH�WHULD�FRPHoDGR�
nos anos 1980 após o impacto do livro de Jean Claude Perrot, Genèse d’une ville moderne. Caen au XVIII siècle.  Os 
autores apontados por ele como pertencentes a essa geração são: Simona Cerutti, que estudou a eclosão de alianças e 
a institucionalização de grupos urbanos oriundos das corporações de ofício em Turim do século XVII; A. Farge e J. 
Ravel, num trabalho sobre o processo de desafeição a Monarquia francesa; e, Bernard Lepetit, numa obra sobre a noção 
de sistema urbano, ver  LEPETIT, B. A cidade moderna na França. Ensaio de História Imediata. in: SALGUEIRO, 
+��$���RUJ���3RU�XPD�QRYD�KLVWyULD�XUEDQD��('863��6mR�3DXOR��������6REUH�D�FODVVLÀFDomR�GRV�KLVWRULDGRUHV�GD�(VFROD�
dos Annales divididos em três gerações, ver Burke, Peter. A escola dos Annales (1929-1989). A revolução francesa da 
KLVWRULRJUDÀD�����(G���8QHVS��6mR�3DXOR��������8PD�GLVFXVVmR�VREUH�D�UHODWLYLGDGH�GD�SRVVLELOLGDGH�GHVVD�FDWHJRUL]DomR�
p�IHLWD�HP�/HSHWLW��%HUQDUG��/RV�$QQDOHV��KR\��,VWDSDODSD�����HQHUR�H�MXQLR�GH������
4 “A cidade em si, palco e personagem, produto e produtor, origem e resultado.” Lapa, José Roberto do Amaral. A 
cidade os cantos e os antros. Campinas, Ed. da Unicamp, 2008.
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dependendo portanto de todos os dilemas dessa narrativa.5 Assim, o próprio objeto de pesquisa 
deriva da demonstração do texto narrativo, ou seja, ele é aquilo que o historiador constrói em sua 
WUDPD�QXP�UHIHUHQFLDO�DUWLÀFLDO�GH�WHPSR��

Segundo Braudel (1992: 44): 

Todo trabalho histórico decompõe o tempo passado e escolhe as suas realidades cronológicas segundo 

preferências e exclusões mais ou menos conscientes. (...) Desta forma, existe hoje, a par da narração (ou 

do “recitativo”) tradicional, um recitativo da conjuntura que para estudar o divide em amplas seções.

A narrativa, como um artifício laboratorial do historiador, acaba sendo marcada por escolhas 
e pela estrutura do próprio texto. A sua historicidade se forma na medida dessa construção. Diante 
GR�HQTXDGUDPHQWR�QDUUDWLYR��SRUWDQWR��UHIRUoDPRV�XP�SUREOHPD�TXH�QmR�p�QRYR�QD�KLVWRULRJUDÀD�
das cidades e do urbanismo – isto é, os projetos e planos urbanísticos dependem, principalmente, 
no caso brasileiro, da tramitação em esferas políticas e institucionais para se materializar na cidade.  
Frente às clivagens entre o discurso e a materialidade urbana, Argan (1992) diria que o que impede 
a formação de cidades modernas seria uma oposição entre duas tendências: uma conservadora – 
a dos governantes – que enxerga os problemas em termos quantitativos, propondo soluções de 
compromissos ligados aos interesses da especulação imobiliária, e outra dos reformadores – a dos 
urbanistas – que enxergam os problemas em termos estruturais propondo soluções mais rigorosas. 

De modo que: 

$�KLVWyULD�GR�XUEDQLVPR�p��SRUWDQWR��D�KLVWyULD�GR�FRQÁLWR�HQWUH�XPD�FLrQFLD�YROWDGD�SDUD�R�LQWHUHVVH�GD�
FRPXQLGDGH�H�D�DOLDQoD�GRV�LQWHUHVVHV�H�SULYLOpJLRV�SULYDGRV��XPD�KLVWyULD�GH�SURJUDPDV�LUUHDOL]DGRV�H�
de intervenções parciais. Ainda hoje se pede aos urbanistas que façam propostas e projetos, mas o poder 

de decisão permanece com os políticos ou os burocratas. (ARGAN: 1993: 186) 

Dessa forma, procuramos costurar o diálogo entre duas peças ou planos urbanos como 
matrizes e discursos do pensamento urbanístico, e o seu trânsito pela Câmara Municipal de Ribeirão 
Preto enquanto esfera política-institucional de poder local. O circuito dessas ideias, debates e 
articulações políticas, resvala na construção de equipamentos urbanos - a rede de água e esgoto - e 
os espaços da cidade – os loteamentos residenciais da zona sul.   

Outros trabalhos essenciais a esta pesquisa foram aqueles que abordaram os processos 
de urbanização desde cidades que acabaram se tornando metrópoles até cidades médias, como 
atualmente Ribeirão Preto. Mas principalmente cidades que estiveram vinculadas ao principal 
FLUFXLWR�HFRQ{PLFR�FRPHUFLDO�GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��$VVLP��XPD�KLVWRULRJUiÀFD�VREUH�DV�FLGDGHV�
paulistas conectadas pelos trilhos das ferrovias serviu para levantar analogias entre cidade que 
atravessaram processos de modernização semelhantes. 

Essa rede urbana formada pelo circuito da economia cafeeira remete novamente a noção 

5 Depoimento feito ao grupo de arquitetos que se consolidava no primeiro Seminário de História da Cidade e 
GR�8UEDQLVPR��1HOH�VH�DVVXPLD�D� LPSRUWkQFLD�GR�FDPSR�GD�KLVWyULD�GLDQWH�GD�UHÁH[mR�VREUH�D�FLGDGH��R�XUEDQR�H�
R� XUEDQLVPR�� YHU�'(&&$��(�� GH��(VWDWXWR� GD�+LVWyULD��(VSDoR�	�'HEDWHV��&LGDGH� H�+LVWyULD�� Q����� ������(� HP�
PINHEIRO, E. P; GOMES. M. A. A. de. Retraçando percursos: o papel dos seminários de história e do urbanismo na 
constituição de um campo de estudos. In: PINHEIRO; E. P; GOMES. M. A. A. de. (org) A cidade como história. Os 
DUTXLWHWRV�H�D�KLVWRULRJUDÀD�GD�FLGDGH�H�GR�XUEDQLVPR��6DOYDGRU����������
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de sistema urbano levantada por Bernard Lepetit (2001) no que toca a ampliação dos transportes 
ferroviários e a transformação. Primeiro, de sua forma urbana, em que a cidade não se concebe 
mais sem a existência de um espaço que a circunda e de onde ela extrai a sua subsistência tanto 
material quanto humana. Segundo, a rede urbana ou à interdependência entre cidades conectadas 
pelos equipamentos que reforçam a estrutura de um território e, ao mesmo tempo, aceleram trocas, 
facilitam a difusão das inovações, uniformizam a área econômica e instauram outro funcionamento 
do espaço.    

�$�DERUGDJHP�VH� DVVHQWRX��QHVVH� VHQWLGR�� VRE�GXDV� HQWUDGDV�RX�FDPSRV�KLVWRULRJUiÀFRV�
HVSHFtÀFRV��2�SULPHLUR�VREUH�DV�WUDQVIRUPDo}HV�XUEDQDV�GD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�3UHWR�H�RV�SHUVRQDJHQV�
locais que atuaram politicamente nessa transformação, e o segundo sobre os urbanistas e o processo 
GH� LQVWLWXFLRQDOL]DomR� GHVVD� SURÀVVmR� QR� %UDVLO�� 'HQWUR� GDV� FRQWULEXLo}HV� KLVWRULRJUiÀFDV� QR�
âmbito dos Seminários de História da Cidade e do Urbanismo (SHCUs) levantamos alguns estudos 
VREUH�RV�GRLV�PRPHQWRV�GR�XUEDQLVPR�DVVRFLDGRV�jV�WUDMHWyULDV�SURÀVVLRQDLV�GH�6DWXUQLQR�GH�%ULWR�
e José de Oliveira Reis. 

A respeito da trajetória do engenheiro Saturnino de Brito utilizamos como baliza o trabalho 
de Carlos Roberto Monteiro de Andrade (1992) - A peste e o Plano: o urbanismo sanitarista do engenheiro 

Saturnino de Brito, que aborda os projetos de saneamento e extensão realizados pelo engenheiro para 
dezenas de cidades brasileiras ao longo de todo o período da Primeira República. Antecipando 
D� FKHJDGD� GR� XUEDQLVPR�PRGHUQR� QR� %UDVLO� SRU� ÀJXUDV� FRPR� /H� &RUEXVLHU�� $QGUDGH� �������
demonstra como Brito, desde a virada para o século XX vai deixando suas marcas na forma urbana 
de cidades como Vitória, Campinas, Santos, Recife e São Paulo. 

Diversas cidades entre as quais, particularmente, nos chamou a atenção Campinas, em que 
Brito formula o seu sistema de saneamento baseado nos canais a céu aberto corrigindo tanto a 
drenagem urbana quanto a melhoria da captação de água numa cidade que crescia e vinha sendo 
assolada anualmente por epidemias de febre amarela. Notamos uma situação semelhante em 
Ribeirão Preto, porém, seus desdobramentos históricos acabam dando outra feição aos seus canais 
e ao seu sistema de abastecimento d´água.  

Na obra de Andrade (1992) tomamos além do reconhecimento do diálogo entre os 
elementos da urbanística de Brito e o desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto algo que perpassou 
suas concepções administrativas e políticas em todas as cidades para as quais organizou planos 
de reformas urbanas. Nessas localidades, Brito sempre advogou contra o domínio de oligarquias 
na gestão do planejamento urbano municipal, fazendo referência a uma legislação urbanística 
que assegurasse a integralidade dos planos dando o tom da crítica aos interesses clientelistas das 
administrações municipais brasileiras.             

-i� VREUH� D� WUDMHWyULD� SURÀVVLRQDO� GH� -RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�� XWLOL]DPRV� FRPR� UHIHUrQFLD�R�
trabalho de Rodrigo Faria (2007), cincunscrito a um segundo período da história do urbanismo 
brasileiro. Persnogem da tese de Faria, o urbanista José de Oliveira Reis atua como funcionário da 
SUHIHLWXUD�GR�5LR�GH�-DQHLUR�HQWUH������H�������SULPHLUR�QD�FKHÀD�GD�&RPLVVmR�GR�3ODQR�GD�FLGDGH��
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e, posteriormente, na direção do seu Departamento de Urbanismo. Assim, sua formação ocorre 
junto ao processo de institucionalização do urbanismo nas administrações municipais brasileiras, 
sendo importante ao debate urbanístico no âmbito do Movimento Municipalista brasileiro. 

Nosso enfoque, nesse caso, recai inicialmente em alguns comentários de Oliveira Reis 
enquanto historiógrafo da cidade do Rio de Janeiro, momento de de sua vida em que registra 
opiniões sobre gestão de Antônio Prado Junior como positiva a institucionalização do urbanismo. 
Em seguida, nos concentramos na confecção do Plano Diretor de Ribeirão Preto e nas polêmicas 
entre a Prefeitura Municipal da cidade e a Comissão Especial do Plano formada pelos vereadores 
GH� VXD�&kPDUD�0XQLFLSDO�� 3RU� ÀP��2OLYHLUD�5HLV� DLQGD� GHL[D� QD� FLGDGH� DV� VXDV� FRQFHSo}HV� GH�
planejamento urbano por meio da palestra que profere aos vereadores – “O Urbanismo e a sua 

LQÁXrQFLD�QR�PXQLFtSLRµ.  

Estes dois trabalhos pertencem a um grupo de arquitetos que constituíram por meio da 
SHVTXLVD�VREUH�D�WUDMHWyULD�GH�SURÀVVLRQDLV�R�FDPSR�GH�HVWXGRV�VREUH�IRUPDomR�GR�SHQVDPHQWR�
urbanístico no Brasil. Assim, estão na linha do que se consolidou como uma rede de pesquisa 
VREUH�R�XUEDQLVPR�EUDVLOHLUR�HQWUH�R�SHUtRGR�GH������D������. Acompanhamos estes trabalhos 
sobre a modernização das cidades brasileiras no que concernem às ambiguidades e mazelas que as 
reformas urbanas geraram a partir de novas representações de cidade. Os Planos Urbanos modernos 
não dão conta de superar as diferenças sociais legadas pelas cidades do Brasil oitocentista,  de 
PRGR�TXH��QR� FDVR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�� DSHVDU�GD� FLGDGH�GHÀQLU�RV� VHXV�YHWRUHV�GH� FUHVFLPHQWR�
principalmente durante a primeira metade do século XX, as duas peças urbanísticas que abordamos 
DFRPSDQKDUDP��HP�FHUWD�PHGLGD��DV�QRYDV�FRQÀJXUDo}HV�GD�GHVLJXDOGDGH�VRFLDO�XUEDQD��2V�GRLV�
urbanistas - Saturnino de Brito e José de Oliveira Reis -  não dão conta de inverter a tendência de 
crescimento que acaba por fraturar a cidade de Ribeirão Preto em dois lados distintos.       

      Fontes

 A pesquisa documental se debruçou sobre materiais referentes à história da cidade de 
Ribeirão Preto coletados principalmente no acervo do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão 
Preto. Pesquisamos fontes produzidas pelos órgãos da municipalidade referentes aos desembargos 
de suas obras urbanas: as plantas e memoriais dos loteamentos residências na zona sul, os relatórios 
dos intendentes municipais, os balanços e pareceres referentes à construção das obras de saneamento 
da cidade, documentos dos fundos da Câmara Municipal e Intendência/Prefeitura Municipal. 

Este material foi constituído pelo poder público face à demanda social de serviços urbanos, 
e a documentação se agrupa no tópico Desenvolvimento Urbano e Rural, arrolando documentos 
referentes à habitação, meio ambiente, obras particulares, obras públicas, uso e ocupação do solo. 
Também foi utilizado o tópico Serviços Municipais, que possui documentos sobre abastecimento, 

��9HU�/(0(��0DULD�&ULVWLQD�GD�6LOYD��$�IRUPDomR�GR�SHQVDPHQWR�XUEDQtVWLFR�QR�%UDVLO�������������,Q�/HPH��0��&��GD�
6��8UEDQLVPR�QR�%UDVLO��������������6mR�3DXOR��6WXGLR�1REHO��)$8863��)83$0�������
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água e esgotos, cemitérios, recursos energéticos e limpeza pública. 

Os Relatórios dos intendentes/prefeitos apresentados à Câmara Municipal foram fontes 
gerais bastante utilizadas para compor a historicidade do que foi realizado na cidade durante a gestão 
de cada um dos administradores. A obrigatoriedade deste tipo de documento municipal surge com 
o advento republicano, o que permitiu o registro de informações básicas sobre o desenvolvimento 
material da cidade o que foi importante para o mapeamento que contemplou os objetivos da 
pesquisa.7 Nesse sentido, pesquisamos algumas Atas de sessões da Câmara Municipal pelo intuito 
de esmiuçar as nuances políticas dos episódios históricos abordados pela pesquisa. 

As fontes referentes aos trabalhos em Ribeirão Preto da Comissão de Saneamento do 
(VWDGR�GH�6mR�3DXOR��GD�TXDO�6DWXUQLQR�GH�%ULWR� IRL� LQWHJUDQWH�GXUDQWH�R�ÀQDO�GR� VpFXOR�;,;��
foram importantes para comparar as obras de saneamento da cidade aos modelos e tendências 
urbanísticas que vinham sendo realizadas por engenheiros sanitaristas contemporâneos a Brito. 
Esses relatórios de trabalhos da Comissão pertencem ao acervo do Arquivo do Estado de São 
Paulo, sendo constituídos por textos, plantas, mapas, desenhos e balanços referentes à história da 
cidade de Ribeirão Preto produzidos por atores sociais que transitaram pelo governo municipal, 
pela imprensa local, e pelo governo estadual. 

Numa abordagem metodológica dessas fontes procuramos seguir a linha de autores que se 
concentraram sobre as problemáticas da História das Instituições. Com foco na história da cidade de 
Ribeirão Preto procuramos sondar através delas o sentido que as instituições municipais assumiram 
no que se refere às práticas de seus atores sociais e as implicações espaciais e urbanas dessa atuação. 
$OJR� TXH� SUHVVXS{V� R� FUX]DPHQWR� GR� FRQWH~GR� ELEOLRJUiÀFR� FRP� RV� PDWHULDLV� GRFXPHQWDLV�
levantados. Os resultados obtidos desta interseção serviram para compor uma narrativa a respeito 
das hipóteses da dissertação. 

(P�UHODomR�jV�LQ~PHUDV�IRQWHV�LFRQRJUiÀFDV�GD�SHVTXLVD��SDUWLPRV�GD�REUD�GH�%RULV�.RVVR\�
�������SDUD�WRPDU�D�IRWRJUDÀD�FRPR�XP�UHVtGXR�GR�SDVVDGR�H��DVVLP��XPD�IRQWH�KLVWyULFD�WDPEpP�
sujeita ao olhar do historiador. Mesmo diante de seu impacto visual, ela não substitui a realidade, 
VHQGR�XPD�UHSUHVHQWDomR�GR�SDVVDGR��3URFXUDPRV�DERUGDU�DV�LPDJHQV�IRWRJUiÀFDV�QXPD�FRQGLomR�
semelhante a de outras fontes históricas, como uma segunda realidade, ou uma representação da 
UHDOLGDGH��$�IRWRJUDÀD��DVVLP�FRPR�RV�WH[WRV��WUD]� LQIRUPDo}HV�GH�XP�IUDJPHQWR�VHOHFLRQDGR�H�
organizado em virtude de intenções determinadas por um universo cultural, social e político.

$�XWLOL]DomR�GD�IRWRJUDÀD�QDV�FLrQFLDV�KLVWyULFDV�QR�LQLFLR�GR�VpFXOR�;;�VH�IXQGDPHQWDYD�
no paradigma de seu caráter de retratação exata da realidade, em que se presumia que as imagens 
seriam instrumentos que possibilitariam o registro real da história moderna. Todavia, a foto é em 
essência um inventário de informações de um determinado momento do passado, e seus conteúdos 
PRVWUDP�DVVXQWRV�FRQJHODGRV�SHOR�LQVWDQWH�IRWRJUiÀFR��$OJR��DOLiV��TXH�QmR�LPSHGH�HP�DEVROXWR�
D�SURFXUD�GH�VHXV�VLJQLÀFDGRV�PDLV�SURIXQGRV�GH�FRPR�VH�SURFHVVDP�DV�PDQLSXODo}HV�HP�YLUWXGH�
das intenções por trás de sua criação. A comunicação, verbal ou não, ilude e confunde, devendo 

��$+353��*XLD�$UTXLYR�+LVWyULFR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��5LEHLUmR�3UHWR��63��������
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sempre procurar perceber, numa atitude semelhante em relação às fontes textuais, o que está nas 
HQWUHOLQKDV�GH�FDGD�LPDJHP�LFRQRJUiÀFD���������������

$�IRWRJUDÀD�QRV�DSUHVHQWD�R�YLVtYHO��PDV�QRV�UHPHWH�DR�LPSRQGHUiYHO�GRV�IDWRV�GD�YLGD�KLVWyULFD�H�VRFLDO��
(KOSSOY: 2014: 24) 

�1R� FDVR� GR� UHFRUWH� GD� GLVVHUWDomR�� R� DGYHQWR� GD� IRWRJUDÀD� DFRPSDQKD� R� JUDQGH�
desenvolvimento técnico da Revolução Industrial se situando no bojo de diversas transformações 
econômicas, sociais e culturais que as novas invenções da indústria vão imprimir a história moderna. 
Diante dessa situação, após Ribeirão Preto ser conectada aos trilhos da ferrovia, ligando-se portanto 
aos grandes centros Europeus onde ocorria uma grande inversão de capitais na produção de 
equipamentos e matérias fotossensíveis, a realidade da cidade será bastante retratada por imagens 
que, muitas vezes, reproduziam um discurso visual de uma nova urbe moderna e republicana. 

�$�IRWRJUDÀD��QHVVH�FRQWH[WR��SDVVD�D�SRVVXLU�XP�SDSHO�IXQGDPHQWDO�HQTXDQWR�SRVVLELOLGDGH�
de informação e conhecimento. Podemos encontrar diversas imagens cuja representação da 
realidade se assemelha a ordem estabelecida pelos Códigos de Posturas, ou pelos discursos ufanistas 
dos intendentes municipais em relação ao progresso das obras urbanas e a transformação do antigo 
arraial numa cidade moderna. Contudo, diversas outras imagens retrataram as contradições daquela 
representação, mostrando outros usos de espaços privilegiados ou mesmo retratando a parte da 
cidade que deveria estar invisível ao cenário burguês. 

Capítulos

No primeiro capítulo da dissertação procuramos situar brevemente os urbanistas em meio 

$� H[SUHVVmR� FXOWXUDO� GRV� SRYRV� H[WHULRUL]DGD� DWUDYpV� GH� VHXV� FRVWXPHV��
habitação, monumentos, mitos e religiões, fatos sociais e políticos passou a ser 

gradativamente documentada pela Câmara. O registro das paisagens urbana 

e rural, a arquitetura das cidades, as obras de implantação das estradas de 

IHUUR��RV�FRQÁLWRV�DUPDGRV�H�DV�H[SHGLo}HV�FLHQWLÀFDV��D�SDU�GRV�FRQYHQFLRQDLV�
retratos de estúdio – gênero que provocou a mais expressiva demanda que 

D� IRWRJUDÀD� FRQKHFHX�GHVGH� VHX�DSDUHFLPHQWR� H�DR� ORQJR�GH� WRGD�D� VHJXQGD�
metade do século XIX, são alguns dos temas solicitados aos fotógrafos do 

passado (KASSOY: 2014: 30) 

Figura 2: crianças fotografadas em Ribeirão Preto. Fonte: APHRP.
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a política moderna brasileira durante a primeira metade do século XX. Para isso, partimos do 
problema levantado por Ângela de Castro Gomes (1998) sobre a dicotômica interpretação do 
dilema entre o público e o privado no Brasil. Segundo essa leitura, durante um período que vai 
desde o movimento municipalista dos anos de 1910 até a centralização tecnocrática dos anos de 
������DV�LQVWLWXLo}HV�SROtWLFDV�EUDVLOHLUDV�WHULDP�EDODQoDGR�IHLWR�XP�SrQGXOR�HQWUH��GH�XP�ODGR�R�
excesso de poder local e o domínio privado de oligarquias, e de outro, o abuso do poder público  
num arranjo de centralização estatal. Dessa maneira, procurando transpor essa divisão maniqueísta 
entre os dois polos sociais e institucionais, e partindo do pressuposto que ambos são permeados 
por vícios e virtudes, a intenção desse capítulo foi levantar alguns parâmetros de abordagem da 
penetração política de Saturnino de Brito e José de Oliveira Reis no sentido de escapar daquela 
dicotomia e averiguar o transito dos engenheiros em uma instituição municipal de poder.      

6DWXUQLQR�GH�%ULWR�HP�VXD�WUDMHWyULD�SURÀVVLRQDO�VHPSUH�SUHFRQL]RX�QRV�VHXV�SODQRV�XUEDQRV�
uma posição centralizadora, com intervenção estatal contra o regime de ODLVVH]�IDLUH característico 
do desenvolvimento das cidades brasileiras. Em seus relatórios aparecem críticas ao domínio de 
potentados locais que orbitavam as Câmaras Municipais em meio à ambígua presença de vereadores 
que eram ao mesmo tempo proprietários de terras, especuladores de terrenos e donos de empresas 
concessionárias de serviços urbanos.  José de Oliveira Reis também enfrentará esse dilema ao longo 
de sua trajetória pela institucionalização do urbanismo nas administrações municipais brasileiras, 
tendo que lidar com a política local no âmbito, por exemplo, de Comissões de Plano de cidades. 

 No segundo capítulo abordamos a construção privilegiada da cidade intra-rios com as 
REUDV�GH�PHOKRUDPHQWRV�H�HPEHOH]DPHQWRV�UHDOL]DGDV�GH�IRUPD�SULRULWiULD�QR�SHUtPHWUR�GHÀQLGR�
pelos canais do Retiro e Ribeirão Preto. A intenção foi ressaltar que a tubulação da rede d’água 
e esgoto também contribuiu para a consolidação desse espaço mais rico com a exclusividade do 
DEDVWHFLPHQWR�GRPpVWLFR�DLQGD�DR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��$�FRQVWUXomR�GD�UHGH�WDPEpP�VHUYH�SDUD�
a capitalização da Empresa de Água e Esgoto através do endividamento da Câmara Municipal, 
principalmente pela atuação de seu gerente Flávio de Mendonça Uchoa como procurador dos 
negócios da família Silva Prado em Ribeirão Preto. 

Já nas primeiras décadas do século XX, todavia, se iniciam as crises de falta d’água, o que 
faz com que a Câmara Municipal instaure uma Comissão Especial entre os seus vereadores para 
tratar do assunto. Nesta ocasião Saturnino de Brito é convidado para elaborar o seu relatório 
sobre o abastecimento de água em Ribeirão Preto, deixando na cidade os elementos de sua teoria 
urbanística. O engenheiro é enfático quanto à possibilidade de se aumentar o volume de captação 
das águas de rios, o que permitiria a ampliação da rede de abastecimento para os bairros periféricos 
da cidade, como a Vila Tibério e o Barracão, desprivilegiados pelas obras de embelezamentos e 
melhoramentos mais circunscritas ao perímetro central. 

Outro ponto essencial da urbanística de Brito apresentada na cidade foi a sua precursora visão 
ambientalista ao invocar a aplicação de Leis de Proteção de Mananciais. Legislação fundamental, 
segundo o engenheiro, para proteger os cursos d’água contra a atividade nociva, por exemplo, das 
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grandes azendas de café que estabeleciam colônias de imigrantes nas margens de córregos, além de 
GHUUXEDU�DV�VXDV�PDWDV�FLOLDUHV�SDUD�LPSODQWDomR�GH�FDIH]DLV��$R�ÀQDO��D�GHVSHLWR�GRV�DSRQWDPHQWRV�
de Brito, a administração dos serviços urbanos de águas, esgotos e energia se concentram em 
um monopólio exercido pala Empresa de Força e Luz de Ribeirão Preto. Algo que contrariava a 
concepção de Plano de Conjunto bastante defendida por Brito no que se refere à gestão urbana 
exercida pelo poder público.  

�2�WHUFHLUR�FDStWXOR��SRU�ÀP��UHPRQWD�DR�FRQWH[WR�KLVWyULFR�TXH�HQYROYH�D�SDVVDJHP�GR�
urbanista José de Oliveira Reis por Ribeirão Preto. Portanto, nesse trecho se buscou levantar outros 
traços da ocupação da cidade na sua vertente sul, numa região mais alta em relação aos bairros 
operários desprivilegiados pelos construtores do município. Assim, ainda durante a Primeira 
República, este espaço situado entre a Praça XV de Novembro e a Avenida Nove de Julho é 
favorecido com a implantação de equipamentos salubres como grupos escolares, praças arborizadas 
e clubes de recreação, o que favorece a composição de uma região dotada de belos edifícios.  Desse 
modo, quando José de Oliveira Reis é convidado pela Prefeitura Municipal para elaborar o seu 
Plano Diretor, já existia na década de 1940 uma oposição entre a zona norte, região baixa na 
vertente do Ribeirão Preto, ocupada por fábricas e moradias populares, e a zona sul, numa área 
mais alta, contrária aos ventos dominantes, que ia sendo progressivamente ocupada por famílias de 
classe alta.   

 Dessa maneira, procuramos abordar o diálogo do Plano Diretor de Oliveira Reis com 
o zoneamento social da cidade transparecido em leis, plantas e publicidade dos loteamentos na 
fronteira sul do município. O Plano procurou refrear o crescimento desorganizado da cidade 
propondo um zoneamento e o estabelecimento do limite da cidade, além disso ainda propunha uma 
ocupação mais harmônica dos leitos dos rios urbanos através da criação de parques lineares - os 
SDUNZD\V. Todavia, a despeito das proposições do urbanista, se assiste na cidade o desenvolvimento 
de uma situação que agravou ainda mais as suas fronteiras sociais e o adensamento urbano em áreas 
de mananciais. 





CAPÍTULO 1
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1.1 Dois pro!ssionais do urbanismo.

 Com o intuito de criar uma chave de entendimento que conecte os dois períodos de 
transformações urbanas do município de Ribeirão Preto recortados pela pesquisa. Sem perder 
de vista as particularidades históricas da cidade, procuramos situá-las através de uma abordagem 
KLVWRULRJUiÀFD� TXH� DEDUFDVVH� R� GLOHPD�SROtWLFR� GDV� LQVWLWXLo}HV�EUDVLOHLUDV� DR� ORQJR�GD�SULPHLUD�
metade do século XX. Na linha de Marcus André B. C. de Melo (1993) essa abordagem pode 
ser feita tomando as ambiguidades da trajetória do municipalismo nesse período. Segundo o 
autor, o municipalismo se constituiu como uma das construções discursivo-programáticas mais 
antigas e resilientes da cultura política brasileira, adquirindo o status de “leito de procusto” de 
diferentes vertentes ideológicas nacionais. O municipalismo teria servido desde a crítica dos liberais 
à centralização imperial do Segundo Reinado, passando pela defesa por mais autonomia municipal 
durante a Primeira República, até chegar aos desdobramentos institucionais do Estado Novo e 
da redemocratização, quando a partir da criação de órgãos federais, como a ABM e o IBAM , o 
municipalismo se converte num instrumento de racionalização da moderna política no país.

O municipalismo, através da história brasileira, informou ideológica e pragmaticamente 

SURMHWRV� IXQGDPHQWDLV�DVVRFLDGRV�j�PRGHUQL]DomR�GR�SDtV��'H�XPD�FUtWLFD�j�FHQWUDOL]DomR�SROtWLFD�H�
j�DXVrQFLD�GH�SDUWLFLSDomR�H�UHSUHVHQWDomR��HOH�VH�DVVRFLRX�j�FUtWLFD�DXWRULWiULD�PRGHUQL]DQWH�GH�FXQKR�
agrarista ao sistema sócio-político da República Velha que, no Estado Novo, enxergou no município o 

HVSDoR�SOHELVFLWiULR�H�SUp�SROtWLFR�SRU�H[FHOrQFLD��$WLQJLGR�R�DXJH�PRELOL]DWyULR�GH�VXD�WUDMHWyULD�GXUDQWH�
D� UHGHPRFUDWL]DomR� GR� SDtV� QD� GpFDGD� GH� ���� R�PXQLFLSDOLVPR� VH� ÀVVXUD� HP�XPD� YHUWHQWH� SROtWLFD�
representada pela criação da ABM e uma vertente tecnocrata associada ao IBAM. Na primeira dessas 

vertentes o municipalismo perde seu caráter militante e se transforma numa frente nacional de políticos 

provincianos. Na segunda, o municipalismo perde seu caráter militante e se transforma numa frente 

nacional de políticos provincianos.  (MELO: 1993: 11). 

Nesse sentido, como teria acontecido o movimento de institucionalização do urbanismo 
brasileiro nesse espectro dos dilemas entre a autonomia e a centralização das administrações 
municipais brasileiras? Nesse primeiro capítulo procuramos recortar algumas passagens históricas 
que envolveram os dois urbanistas escolhidos para o estudo no sentido de esclarecer suas posições 
no que toca a política nacional. Em outras palavras, qual foi o embasamento do republicanismo de 
Saturnino de Brito, expresso em cartas escritas a diferentes correspondentes? Algo que o fez pegar 
em armas para sustentar durante a Revolta da Armada a defesa do Governo de Floriano Peixoto 
na véspera da sucessão eleitoral? Do mesmo modo, o que teria alimentado o esforço de José de 
Oliveira Reis pela institucionalização do urbanismo brasileiro? Qual o sentido da elaboração de 
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suas críticas e elogios aos prefeitos e interventores do Distrito Federal? 
&RPR� DPSODPHQWH� GLVFXWLGR� QD� OLWHUDWXUD� HVSHFLDOL]DGD�� D� HPHUJrQFLD� GR� SODQHMDPHQWR�

urbano enquanto campo de intervenção do Estado esteve, num primeiro momento, associada a 

intervenções urbanísticas de remodelação urbana e a ideologias estéticas e de higiene em grandes cidades. 

Em um segundo momento, a estruturação desse campo de intervenção estatal está associada à questão 

GD�JHVWmR�XUEDQD��'H�PHQRU�YLVLELOLGDGH��H�WDOYH]�SRU�LVVR�PHQRV�FRQKHFLGD��D�PRGHUQL]DomR�GD�JHVWmR�
FRQVWLWXL�XPD�GLPHQVmR�FHQWUDO�GD�H[SDQVmR�GD�HVIHUD�S~EOLFD�²�YDOH�GL]HU��GD�FRQVWUXomR�GR�PRGHUQR�
(VWDGR�EUDVLOHLUR��2�SURMHWR�GH�PRGHUQL]DomR�GD�JHVWmR�PXQLFLSDO�WLQKD�FRPR�SDUDGLJPD�KLVWyULFR�D�
reforma municipal americana da Progressive Era (1900-1912). O projeto de reforma de gestão nos 

(8$�EXVFDYD�LVRODU�D�EXURFUDFLD�GRV�JRYHUQRV�ORFDLV�GD�LQÁXrQFLD�GDV�SROLWLFDO�PDFKLQHV��(QWUH�VXDV�
SULQFLSDLV� LQRYDo}HV�HVWi�D�FULDomR�GH�XP�H[HFXWLYR�PXQLFLSDO�WpFQLFR��R�FLW\�PDQDJHU�²�HP�OXJDU�GH�
um comitê de vereadores das machines. A reforma, portanto, buscava revolucionar a cultura política 

americana do século XIX, dominada, como a brasileira, por forte clientelismo e patronagem. A reforma 

foi fundamental na construção da esfera pública e da “capacidade de Estado” nos EUA. O caso 

brasileiro se diferencia do americano, porque a reforma administrativa nos EUA teve mais sucesso nos 

níveis estadual e municipal do que no federal. O projeto do DASP, como assinalado, se restringiu, em 

larga medida, à área federal (MELO:1993: 10)  

Ambos os engenheiros – Saturnino de Brito e José de Oliveira Reis - assumiram posições 
políticas que lidavam com esse moviemento pendular entre a cenralização fedral e o poder de 
oligarquias estaduais, como no caso do Partido Republicano Paulista, particularmente no apoio 
de Brito a candidatura de Prudente de Morais e, também no caso do Partido Democrático nos 
elogios de Oliveira Reis a família Prado.  A sucessão presidencial de 1894 esteve ameaçada na 
ocasião, tanto por correntes que defendiam uma Ditadura Militar, quanto pela revolta monarquista 
da marinha que pretendia a restauração de Gabinetes desapossados com o advento da República. 
José de Oliveira Reis elogia Antônio Prado Junior pela contratação do urbanista Alfred Agache em 
1928, durante a última gestão da Prefeitura do Distrito Federal nomeada por um presidente eleito 
pela máquina eleitoral da Política dos Governadores. 

Os dois urbanistas, portanto, elaboraram suas propostas de intervenções urbanas diante de 
leituras conjecturais da situação política federal. Ambos procuraram estabelecer um planejamento 
urbano segundo suas concepções e ideologias políticas, o que possibilita tratar as suas peças 
XUEDQtVWLFDV�FRPR�HOHPHQWRV�SDUD�XP�HQTXDGUDPHQWR�KLVWRULRJUiÀFR�GR�XUEDQLVPR��'H�DFRUGR�
com Christian Topalov (1991), a possibilidade de se abordar o que se produziu em urbanismo 
QXPD�SHUVSHFWLYD�KLVWRULRJUiÀFD�SDUWH�GD�FRQVWUXomR�GR�FRQWH[WR�KLVWyULFR�GRV�XUEDQLVWDV��

$�FDGD�pSRFD��RV�HVSHFLDOLVWDV�GD�FLGDGH�H�GR�WHUULWyULR�SRGHP��GH�IDWR��PRELOL]DU�VHP�ULVFR�
uma terminologia de ‘crise’ para enunciar a urgência de uma ‘questão urbana’ (TOPALOV: 1991: 

28)

Segundo Topalov (1991), a cidade já há um tempo se tornou objeto da ciência, o que não 
TXHU�GL]HU�TXH�R� HVSDoR�XUEDQR� WHQKD� VH�GHVHQYROYLGR� WDO� H�TXDO� VHXV�SURJQyVWLFRV� FLHQWtÀFRV��
Todavia, desde a segunda metade do século XVIII, para além de saberes parciais sobre sociedades 
XUEDQDV��YHP�VH�GHVHQYROYHQGR�XP�LQVWUXPHQWDO�FLHQWtÀFR�TXH� WRPD�D�FLGDGH�FRPR�XP�REMHWR�
global, ou como um sistema orgânico.  Portanto, o &LW\�6XUYH\ inglês, ou urbanisme francês, além 
do urbanismo brasileiro, estariam marcados pela procura de meios para remediar uma desordem 
aparente aos urbanistas. A relação entre a apreensão do real e a projeção de sua transformação 
seria o elemento constitutivo da disciplina urbanística e justamente o que permite a constituição 
da historicidade de suas fronteiras e variáveis, ou do tempo e do espaço de seus paradigmas e 
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LQVWUXPHQWRV��8PD�DERUGDJHP�KLVWRULRJUiÀFD�GRV�SODQRV�XUEDQRV�SHUPLWLULD�XPD�LGHQWLÀFDomR�GD�
aproximação entre ciência e ideologia, ou do lugar político e social dos urbanistas: 

Um modelo de sociedade (...) não é arbitrário e não depende de uma pura história das ideias. 

(OH�GHSHQGH�GD�KLVWyULD�VRFLDO�GH�VXD�SURGXomR��GH�VXDV�UHSUHVHQWDo}HV�FLHQWtÀFDV�H��HP�SDUWLFXODU��GD�
história do próprio mundo da ciência em si e de suas relações com a sociedade. É com esta hipótese que 

retorno a “ciência da cidade” e que gostaria de ao mesmo tempo lembrar nossas origens, a fonte de todas 

as nossas alegrias e de todos os nossos problemas (TOPALOV: 1991: 30). 

Os conceitos e a metodologia do planejamento urbano se constituíram como uma disciplina 
DXW{QRPD�� H� � QHVVH� SHUFXUVR� RV� IXQGDGRUHV� GR� XUEDQLVPR� VH� HPDQFLSDUDP� GH� VXDV� SURÀVV}HV�
de origem, as quais estavam subordinados por seus estatutos. Entretanto, essa emancipação não 
foi feita sem um desligamento estanque de suas formações originais, ou melhor, para esta nova 
GLVFLSOLQD�QmR�VHULD�VXÀFLHQWH�DSHQDV�XPD�OHJLWLPLGDGH�FLHQWtÀFD��PDV�WDPEpP�XPD�OHJLWLPLGDGH�
social que será disputada pelos urbanistas numa aproximação a grupos dominantes ou dentro de 
LQVWLWXLo}HV�HVWDWDLV��2�XUEDQLVPR�LUi�VH�DÀUPDU�GHQWUR�GR�HVFRSR�GRV�UHIRUPDGRUHV�VRFLDLV�TXH�
SURFXUDYDP�HVWDEHOHFHU�XPD�RUGHP�PHQRV�FRQÁLWXRVD�H�PDLV�SURGXWLYD��

Como enquadrar, portanto, a relação entre lugar social, leituras de crise, planos de uma 
nova ordem espacial e o desdobramento histórico da cidade? O município de Ribeirão Preto se 
torna o laboratório para tais questões. Em poucas décadas a cidade sofreu grandes transformações 
VRFLDLV��HFRQ{PLFDV�H�XUEDQDV��SDUWLQGR��DR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��GH�XPD�HFRQRPLD�GH�VXEVLVWrQFLD�
para a grande monocultura do café, e chegando ao meio do século XX a uma economia já bastante 
urbanizada e baseada num composto de indústria, comércio e serviços. Nesse período passariam 
pela cidade dois importantes personagens da história do urbanismo brasileiro. Quais as chaves de 
entendimento da política moderna brasileira que permitiria enxergar as leituras da cidade realizadas 
por aqueles dois urbanistas no momento em que enfrentaram os interesses de políticos locais?  

7RPDQGR�FRPR�SDUkPHWUR�0DUFHO�5RQFD\OR��������������
la gestión urbana no depende exclusivamente de la autoridad municipal, sino que recibe de 

PRGR�PiV�R�PHQRV�GLUHFWR��FRHUFLWLYR��LPSXOVRV�GHO�SRGHU�FHQWUDO��DFDVR�VyOR�SRU�PpGLR�GH�ODV�OH\HV��/D�
QRFLyQ�GH�SROtWLFD�XUEDQD�UH~QH�SXHV�ODV�RSFLRQHV�HIHFWXDGDV�SRU�OD�DXWRULGDG�ORFDO�\�ODV�LQFLWDFLRQHV�\�
UHFKD]RV�GH�ODV�DXWRULGDGHV�FHQWUDOHV��RUJDQL]DGDV�DV�YHFHV�HVWUDWHJLFDPHQWH�

Tal problemática, grosso modo, se associa ao nascimento do Estado Moderno num 
PRYLPHQWR�GH�DÀUPDomR�WHUULWRULDO�H�WXWHOD�EXURFUiWLFD�VREUH�D�FLGDGH�HQTXDQWR�XP�FRUSR�DXW{QRPR��
O Estado nesse percurso não suprime em absoluto a organização municipal, mas a absorve como 
um elemento de sua capilaridade reduzindo o seu campo de ação através da regulamentação de 
suas normas de funcionamento. No Brasil, entretanto, existia a singularidade apontada por Victor 
Nunes Leal (2012) sobre o poder das oligarquias locais ainda como resquício do patriarcado sobre 
o qual se instaurou o novo arranjo institucional do Estado Republicano. Nesse movimento, as 
intituições políticas da Primeira República, num percurso já conhecido, arregimentaram o velho 
poder do latifúndio para constituir a representatividade e organizar a capilaridade do novo regime.

Chegamos, assim, ao ponto que nos parece nuclear para conceituação do “coronelismo”: este 

sistema político é dominado por uma relação de compromisso entre o poder privado decadente e o poder 

público fortalecido. 

2�VLPSOHV�IDWR�GR�FRPSURPLVVR�SUHVXPH�FHUWR�JUDX�GH�IUDTXH]D�GH�DPERV�RV�ODGRV��WDPEpP��
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portanto, do poser público. Mas, na Primeira República - quando o termo “coronelismo” se incorporou 

ao vocabulário corrente para designar as particularidades da nossa política do interior -, o aparelhamento 

GR�(VWDGR�Mi�VH�DFKDYD�VXÀFLHQWHPHQWH�GHVHQYROYLGR��VDOYR�HP�FDVRV�HVSRUiGLFRV��SDUD�FRQWHU�TXDOTXHU�
rebeldia do poder privado. É preciso, pois, descobrir a espécie de debilidade que forçou o poder público a 

estabelecer o compromisso “coronelista” (LEAL: 2012: 252). 

1R�kPELWR�GD�KLVWyULD�GR�XUEDQLVPR��5RQFD\ROR��������OHPEUD�XP�PRYLPHQWR�GH�OHLV�TXH�
procuraram organizar o poder municipal, criando um jogo institucional de novas responsabilidades 
e prerrogativas, como: a Poor Law��QD�,QJODWHUUD��GHVLJQDQGR�D�ÀJXUD�GH�XP�H[HFXWLYR�PXQLFLSDO��
o Bürgmeister na Alemanha, criando um agente administrativo nomeado por um conselho, ou o 
manager nos EUA para governar as pequenas cidades. As instituições municipais tornam-se locos de 
diversas ações públicas geridas pelos Estados Nacionais e a sua função se multiplica acompanhando 
o aumento de responsabilidades relacionadas a serviços como água, gás, eletricidade, transportes, 
educação e medidas de controle e regulação sanitária.     

 Diante desse fenômeno, como teria ocorrido o trânsito político e institucional dos planos 
urbanos elaborados por Saturnino de Brito e José de Oliveira Reis para a Câmara Municipal de 
Ribeirão Preto? Como tais urbanistas circularam numa instituição local de poder frente ao dilema 
e as nuances da política moderna brasileira? Para abordar tais questões em vista da defesa pela 
centralização política de Saturnino de Brito e do trabalho institucional de José de Oliveira Reis, 
SURFXUDPRV� HVFDSDU� GD� LQWHUSUHWDomR�PDQLTXHtVWD� TXH� MXVWLÀFRX� DR� ORQJR� GHVVH� SHUtRGR� RX� R�
enfraquecimento do poder central, com o aumento da autonomia dos municípios, ou a atenuação 
do poder local, num movimento de centralização.

1.2 A política moderna brasileira.

�ÇQJHOD�GH�&DVWUR�*RPHV��������GHÀQH�R�GLOHPD�GD�SROtWLFD�PRGHUQD�EUDVLOHLUD�UHWRPDQGR�
uma imagem dicotômica retirada do texto “Política e Letras”, do crítico literário Alceu de Amoroso 
/LPD��R�7ULVWmR�GH�$WKD\GH��6HJXQGR�HVWD�LPDJHP��DR�ORQJR�GD�SULPHLUD�PHWDGH�GR�VpFXOR�;;��
GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD�������������j�'LWDGXUD�0LOLWDU���������SDVVDQGR�SHOR�(VWDGR�1RYR�������
������ H� SHOR�3HUtRGR�'HPRFUiWLFR� ������������� R� GRPtQLR� GDV� LQVWLWXLo}HV� SROtWLFDV� EUDVLOHLUDV�
teria balançado feito um pêndulo entre a autonomia municipal - domínio do poder privado - e a 
centralização federal - domínio do poder público. 

 Esse movimento institucional teria ocorrido, segundo a autora, em virtude de uma série de 
interpretações da realidade brasileira feitas numa chave dicotômica, opondo de maneira maniqueísta  
o bem público (poder central)  do mal privado (poder local). Tais interpretações de ideólogos 
clássicos do Brasil8 embasaram aquela oscilação através de projeções da falsa solução pela eliminação 
de um dos dois pólos de poder. Essas interpretações dicotômicas teriam se reproduzido desde o 
municipalismo de Tavares Bastos, nos anos 10, até a defesa de uma centralização tecnocrata, nos 
DQRV�����SRU�*ROEHU\�GH�&RXWR�H�6LOYD����

8 Como, por exemplo, Oliveira Viana em Populações meridionais do Brasil. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 
2005.   
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�$� LGHLD�GH�TXH�RV�JRYHUQRV�GHVOL]DP�SDUD�DUWLÀFLDOLVPRV�SROtWLFRV� WHULD� MXVWLÀFDGR� WRGDV�
essas mudanças institucionais dos regimes políticos da primeira metade do século XX. O resultado 
QD�SROLWLFD�QDFLRQDO�IRL�HWHUQR�FRQÁLWR�HQWUH�GXDV�IRUoDV�VRFLDLV��R�´FHVDULVPRµ�H�R�´FDXGLOKLVPRµ��
ou melhor, a longa disputa na história política brasileira entre a centralização por esferas federais 
FRQWUD�D�DXWRQRPLD�PXQLFLSDO���6HJXQGR�7ULVWmR�GH�$WKD\GH��HVWDULD�Dt�D�GLFRWRPLD�H�R�LPSDVVH�GD�
modernização política do país.   

'XUDQWH� D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD� HVWH�GLOHPD�HVWHYH� HQFDUQDGR�QD�ÀJXUD�GH�5XL�%DUERVD� H�
Pinheiro Machado. Rui Barbosa, como a imagem do homem inteligente, respeitadíssimo, mas 
que nunca obteve sucesso eleitoral, sendo uma espécie de paradigma do republicanismo teórico, 
admirado porém sem maquina eleitoral. Já Pinheiro Machado era o signo dos compromissos de 
caudilhos em meio às oligarquias estaduais, um homem que fazia os presidentes, notado mais pelas 
exímias capacidades de articulador político do que por suas explanações teóricas, sendo o símbolo 
do domínio político local sob o qual a Política dos Governadores teria construído a sua capilaridade. 

O Drama da República, conforme Alceu Amoroso Lima quer demonstrar, e numerosos outros pensadores 

VHXV�FRQWHPSRUkQHRV�H�VXFHVVRUHV�HQGRVVDUDP��HUD�R�GH�HVWDU�FDUDFWHUL]DGD�SRU�XPD�WHQVmR��DR�PHVPR�
tempo constitutiva da política nacional e desintegradoura de suas possibilidades de desenvolvimento nos 

marcos da modernidade ocidental. Ou seja, ela se situava na fronteira entre o público e o privado, sendo 

essa a sua principal marca e também o seu dilema, pois, como o texto magistralmente indica, o Brasil 

não era Rui ou Pinheiro, era Rui e Pinheiro (GOMES: 1998: 496).       

 A tragédia das instituições políticas brasileiras que a imagem remete constituiu o dilema da 
política nacional. Segundo Gomes (1998), essa situação se desdobra de outras formas e com outras 
faces ao longo de quase todo o século XX. Aquela leitura da realidade brasileira se constitui como o 
impasse de um processo de modernização que necessitava sempre ser disparado pela esfera estatal 
no sentido de atenuar o poder de oligarquias arraigadas ao domínio local.  

2�JUDQGH�GHVDÀR�D�VHU�HQIUHQWDGR�SHODV�QDo}HV�FRORQLDLV�H�´DWUDVDGDVµ�FRPR�R�%UDVLO��HQYROYLD�GXDV�
premissas. De um lado, o reconhecimento de um certo paradigma de política moderna, entendida como 

o mundo dos cidadãos racionais e dos procedimentos públicos impessoais, mundo existente de fato nos 

países desenvolvidos. De outro lado, a necessidade de compreensão de uma realidade social que com ele 

VH�FRQIURQWDYD��SRLV�VH�IXQGDYD�HP�SDGU}HV�GH�DXWRULGDGH�WUDGLFLRQDLV���SHUVRQDOL]DGD�H�HPRFLRQDO���TXH�
QmR�SRGLDP�VHU�LJQRUDGRV�H�PHQRVSUH]DGRV��VRE�D�SHQD�GH�WRWDO�LQVXFHVVR���*20(6������������

 Na raiz do diagnóstico estaria um conjunto de oposições: de um lado, o país representado 
pela sociedade rural exportadora, domínio descentralizado do poder patriarcal, clientelista e 
oligárquico, e de outro lado, um país otiundo de uma sociedade urbano-industrial, com raízes no 
poder centralizado do Estado, sob bases impessoais e racionais de uma burocracia técnica. Essa 
interpretação dualista da formação social brasileira seria a responsável pela avaliação dos males 
DGYLQGR�GD�IDOWD�GH�SRGHU�S~EOLFR�H�VREUD�GH�SRGHU�SULYDGR��HPSHUUDQGR�XPD�UHÁH[mR�GLDOpWLFD�HP�
que ambos os lados estariam penetrados por vícios e virtudes. 

As instituições políticas brasileiras não escaparam dessa ambiguidade e a modernização do 
país patinou na falsa solução da eliminação de um dos pólos. Na década 1930, durante o Estado 
Novo, sob a mesma leitura se promove uma inversão, contra o excesso de poder privado ataca-se o 
paradigma do Brasil liberal, e a arquitetura institucional de partidos e do parlamento são desmontados 
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SRU�XP�DUUDQMR�LGHROyJLFR��DXWRULWiULR�PRQWDGR�VREUH�D�ÀJXUD�SHUVRQDOLVWD�GH�XP�DQWLJR�FDXGLOKR��
A perversão da máquina oligárquica da Política dos Governadores durante a Primeira República 
WHULD�OHYDGR�DR�DWDTXH�DR�LQGLYtGXR�FLGDGmR��HOHPHQWR�GD�VREHUDQLD�GR�YRWR��QXP�DÁRUDPHQWR�GH�
correntes políticas e intelectuais que tomaram por base uma real impossibilidade de adaptação no 
Brasil do modelo de Estado Liberal.   

Os ideais da autoridade racional-legal e da economia urbano-industrial são mantidos como 
signos de uma sociedade moderna, porém os instrumentos operacionais e as instituições políticas 
da materialização daquele projeto de modernização sofrem mudanças substanciais e a arquitetura 
liberal defendida por Rui Barbosa é colocada abaixo. A ideia de uma equidade do individuo cidadão, 
portador de voto e opinião, passa a ser contestada por uma suposição da desigualdade natural dos 
seres humanos que não poderiam ser tratados da mesma forma perante a lei. As críticas acentuavam 
a importância da criação e fortalecimento de instituições estatais - órgãos e políticas públicas - 
como o mecanismo para o estabelecimento da modernidade no país. 

 Um dos mentores da proposta de um Estado autoritário e corporativo, Oliveira Vianna, 
publica em as Populações meridionais do Brasil as causas do “atraso” político do “Brasil real” como 
o domínio do poder privado.  A sociedade brasileira formada pelo ruralismo e pelo escravismo 
teria gerado um padrão de sociabilidade centrado na família e na autoridade pessoal do grande 
proprietário. Esta herança do domínio rural - o seu espírito de clã - emperrava segundo Vianna 
o desenvolvimento moderno brasileiro, pois qualquer associação que escapasse a família era 
tolhida. A falta de autoridade estatal sobre esse ambiente não teria gerado o espírito corporativo 
característico do ambiente urbano, para enfrentar essas tendências de sociabilidades enraizadas na 
terra era importante o poder central, metropolitano ou nacional, que agisse pelo desenvolvimento 
e pela proteção dos cidadãos. Uma inversão do Absolutismo como o único meio de construção de 
um Estado Moderno orientado por procedimentos racionais e burocráticos. 

Após os anos de 1930, encerrando a breve abertura da Constituição de 1934, tendo 
reprimido ambos os lados de movimentos radicais - do PCB à Ação Integralista - o grupo em torno 
de Getúlio Vargas amadurece, com o apoio de forças militares e o respaldo de concepções políticas 
H� LGHROyJLFDV��XPD�SURSRVWD�GH�(VWDGR�DXWRULWiULR�H�FRUSRUDWLYR�FRP�EDVH�QD�SHUVRQLÀFDomR�GD�
ÀJXUD�SROtWLFD�GR�FKHIH�GH�(VWDGR��$�IyUPXOD�SROtWLFD�GRV�LGHyORJRV�GR�(VWDGR�1RYR��QRYDPHQWH�
QXPD�FKDYH� �GLFRW{PLFD��SRVVXtD�R� LQWXLWR�GH� FRPEDWHU�RV� DUWLÀFLDOLVPRV�SROtWLFRV�GD�3ULPHLUD�
República. A premissa era desmanchar a arquitetura institucional republicana baseada na separação 
de poderes com a criação de um Estado forte e “democrático” mediante a revitalização do sistema 
presidencial de governo. O Estado seria um órgão de coordenação, direção e iniciativa da vida 
política, funcionando como instrumento estratégico da lei, da justiça e do desenvolvimento 
econômico e social.  

A nova democracia se fundaria numa negativa da sociedade baseada em dissensos e o 
Estado seria o organismo da unidade em diversos níveis institucionais, econômicos, sociais e 
políticos. Esse arranjo se assentaria em representações de bases diversas para a consolidação de um 
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Estado Moderno e nacionalista, sua capilaridade estaria nas especializações técnicas, com a criação 
de órgãos, departamentos e institutos que possuiriam o objetivo de absorver demandas sociais. Tais 
repartições seriam os novos meandros de um Estado corporativo baseado em sindicatos, conselhos 
WpFQLFRV��DXWDUTXLDV�H�WRGD�XPD�HVWUXWXUD�EXURFUiWLFD�H�SURÀVVLRQDO��

Projeto corporativo e fortalecimento do sistema presidencial de governo eram as duas pedras de toque de 

XP�LGHDO�GH�PRGHUQL]DomR�SROtWLFD�EUDVLOHLUD�TXH�UHLQYHQWDULD�DV�IURQWHLUDV�GD�GLFRWRPLD�HQWUH�S~EOLFR�
H�SULYDGR��SURPRYHQGR�´FRPELQDWyULDVµ�VRÀVWLFDGDV�H�SOHQDV�GH�DPELJXLGDGHV��$�FRPSOH[D�GLQkPLFD�
GHVVD�SURSRVWD�LULD�GHLWDU�UDt]HV�QD�´UHDOLGDGH�QDFLRQDOµ��FRQVHJXLQGR�SURGX]LU�VtPERORV�H�LGHLDV�TXH�
alcançaram um amplo compartilhamento junto à população e deixaram marcas profundas e duradouras 

na vida política do país (GOMES: 1998: 518)

2� XUEDQLVPR� FRPR� XP� LQVWUXPHQWR� FLHQWtÀFR� GH� FRQWUROH� GDV� FLGDGHV� HQWUDULD� FRPR�
uma das peças de estruturação de um Estado corporativo. A sua institucionalização em esferas 
GD�DGPLQLVWUDomR�S~EOLFD�VH�LQWHQVLÀFD�QD�(UD�9DUJDV�DFRPSDQKDQGR�XPD�QRYD�UHDOLGDGH�XUEDQR�
industrial que demandava uma reconstrução de saberes e práticas urbanísticas nas cidades brasileiras. 

Se no complexo processo de mudanças históricas, ideias e eventos sociais estão mutuamente emaranhados, 

SRGHPRV� DÀUPDU� TXH� QD� GpFDGD� GH� ����� R� QRYR� HVWiJLR� GD� UHDOLGDGH� XUEDQR�LQGXVWULDO� IRUoD� D�
“reconstrução” de saberes e de práticas urbanísticas instaladas nas cidades brasileiras. Ao longo 

GD� GpFDGD�� DV�PXGDQoDV� SURIXQGDV� QR� kPELWR� GD� HFRQRPLD�� GD� SROtWLFD�� GD� RUJDQL]DomR� VRFLDO�� GD�
administração pública, do desenvolvimento urbano terão um correspondente no campo do urbanismo 

(FELDMAN: 2010; 51)

Algo que já vinha sendo defendido por Saturnino de Brito em grande parte dos seus 
relatórios técnicos elaborados desde o início da Primeira República. A tônica dos argumentos 
políticos desse engenheiro sempre foi a de que as reformas sanitárias fossem realizadas sob a 
tutela de comissões estaduais de saneamento para que os planos não se fragmentassem sob ação 
perniciosa de oligarquias locais e fossem executados em seu conjunto abarcando a totalidade da 
cidade. 

Não exatamente como advertia Saturnino de Brtio, entretanto, a reestruturação da 
administração pública realizada por Getúlio Vargas terá correspondência no âmbito do urbanismo. 
Assim, novas instituições são criadas nesse processo de reaparelhamento estatal como no caso das 
Comissões de Planos ou Departamento de Urbanismos  vinculadas às administrações municipais, 
TXH�LUmR�HQYROYHU�GLYHUVRV�SURÀVVLRQDLV�QXP�WUDEDOKR�GH�DVVLVWrQFLD�WpFQLFD��QmR�Vy�GDV�FDSLWDLV�GH�
estados, mas também dos municípios do interior do país.  

6DUDK�)HOGPDQ��������H[HPSOLFDÀFD�HVVH�PRYLPHQWR�TXH�VH�FULVWDOL]D�QR�SHQVDPHQWR�GR�
professor da disciplina de urbanismo da Escola Politécnica de São Paulo, Luís Inácio  de Anhaia 
Mello. Segundo a autora, desde os anos 30 a teoria administrativa brasileira possuía o modelo 
GH�RUJDQL]DomR�QRUWH� DPHULFDQD�� SRUpP� HVSHFLÀFDPHQWH� HP������RFRUUH� XP� IRUWH�PRYLPHQWR�
de centralização do serviço público com a criação do Dasp - Departamento Administrativo do 
6HUYLoR�3~EOLFR���TXH�VRE�LQÁXrQFLD�GDV�&RPLVV}HV�GH�(ÀFrQFLD�GR�JRUYHUQR�+RRYHU��SDVVDULD�SRU�
agências locais para operar também nos estados e municípios. 

$V�LGHLDV�GHIHQGLGDV�SRU�$QKDLD�0HOOR�VH�LQVFUHYHP�QHVVH�PRYLPHQWR�PDLV�DPSOR�GH�PRGHUQL]DomR�GD�
DGPLQLVWUDomR�S~EOLFD�QR�%UDVLO��'HVGH�R�ÀQDO�GRV�DQRV�GH������Mi�GHIHQGLD�D�RUJDQ]DomR�DPHULFDQD�
para a gestão municipal, em geral, e para as questões de urbanismo, em particular, como veremos 

adiante. A ideia de desvincular as questões de urbanismo da política já está presente em seus textos do 
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anos de 1920 e 1930, quando defende a Comissão do Plano como orgão por excelência para as questões 

GH�XUEDQLVPR��0DV�RV�SULQFLSLRV�GD�RUJDQL]DomR�GR�'HSDUWDPHQWR�GH�8UEDQLVPR�FRQWLGRV�QR�'HFUHWR�
Lei 431 estão explicitados em dois textos escritos nos anos de 1940 (FELDMAN: 2005: 48) 

7RGDYLD�� DR� ÀQDO� GR� (VWDGR� 1RYR� VH� DVVLVWH� XP� QRYR� PRYLPHQWR� GHVFHQWUDOL]DQWH�
SURPRYLGR�SHOD�FDUWD�FRQVWLWXFLRQDO�GH�������$�SUHVHQoD�GH�XP�RUJmR�IHGHUDO�HP�LQVWkQFLDV��ORFDLV�
é inviabilizada pela campanha municipalista e aquele projeto modernizador será recoloccado sob 
a tutela do município. Dessa maneira, os primeiros orgão públicos particularmente pensados 
como o setor de urbanismo estarão sob a esfera das intituições municipais. Diante disso, Feldman 
(2005) destaca como característica desse início a não efetividade dos Planos Urbanos que acabaram 
marcados como “plano-discurso”. Porém, com o passar dos anos e a consolidação cada vez maior 
das instituições de urbanismo se verá a penetração dessa disciplina em esferas da administração 
S~EOLFD��R�TXH�QmR�DFRQWHFHUi�VHP�WHQV}HV�H�FRQÁLWRV�VRFLDLV��SDUWLFXODUPHQWH��HQWUH�RV�SURÀVVLRQDLV�
urbanistas e grupos dominantes ou as camadas populares atingidas pelas reformas.  

QDV�SULPHLUDV�GpFDGDV�GR�VpFXOR��RV�SODQRV�UHÁHWLDP�DV�FRQGLo}HV�GH�OLGHUDQoD�GDV�HOLWHV��FRP�R�XUEDQR��
para executar obras de seu interesse, atendendo as partes da cidade que lhes interessavam, e atendendo 

às necessidades de abrir frentes para os interesses imobiliários. Posteriormente, os planos, por abordarem 

¶PDLV� SUREOHPDV� GR� TXH� QRVVDV� HOLWHV� VHQWLDP�� TXHULDP� H� SRGLDP� UHVROYHU·�� SDVVDP� D� VH� FRQÀJXUDU�
unicamente como discurso (FELDMAN, 2005: 23)

1HVVH� FRQWH[WR� QDFLRQDO� GH� LQÁH[mR� GR� SHQVDPHQWR� XUEDQtVWLFR�� 5RGULJR� )DULD� �������
pincela a trajetória de José de Oliveira Reis irá atravessar como funcionário do urbanismo no Rio 
de Janeiro justamente o período do pêndulo em que movimento de centralização getulista será 
GHVPDQFKDGR�FRP�D�FRQVWLWXLomR�GH�������2OLYHLUD�5HLV��SRUWDQWR��GHQWUR�GD�GLVSXWD�SROtWLFD�SHOD�
construção institucional dos setores de urbanismo nas administrações municipais brasileiras, se 
torna um dos protagonistas no processo em que a disciplina deixa de ser um campo de formação 
FRPSOHPHQWDU�SDUD�VH�WRUQDU�XP�FDPSR�SURÀVVLRQDO�VLQJXODU��

Dessa maneira, segundo aquela abordagem levantada por Ângela de Castro Gomes (1998), 
qual teria sido o percurso de Saturnino de Brito e José de Oliveira Reis no drama da política moderna 
brasileira? Quais teriam sido os dilemas enfrentados no âmbito de uma administração municipal 
brasileira? Primeiro por Brito, ao ser contratado para incorporar os trabalhos da Comissão sobre 
Abastecimento d’Água da Câmara Municipal de Ribeirão Preto em 1912, e posteriormente por José 
de Oliveira Reis quando é convidado em 1945 para elaborar o Plano Diretor da cidade, além de 
colaborar com os trabalhos da Comissão Especial do Plano do município.  

&KULVWLDQ�7RSDORY��������DSRQWD�TXH�TXDQGR�R�REMHWR�H�D�SUiWLFD�GHVVHV�SURÀVVLRQDLV�GR�
urbanismo abrangem a cidade como uma totalidade, a aplicação de seus Planos Urbanos de forma 
integral acaba em choque com interesses particulares sobre o domínio de uma territorialidade: 

Mesmo que a maior parte deles seja prudente na delimitação de suas estratégias cognitivas, em função 

GRV�OLPLWHV�À[DGRV�SHODV�GHPDQGDV�GH�VXD�EDVH�VRFLDO��HOHV�VmR�LQHYLWDYHOPHQWH�FRQGX]LGRV�D�HQWUDU�HP�
FRQÁLWR�FRP�FHUWRV�LQWHUHVVHV�HP�MRJR��LQFOXVLYH�RV�HFRQ{PLFRV�²�SRU�H[HPSOR��XPD�SDUWH�GRV�SURSULHWiULRV�
imobiliários rentistas ou as companhias de serviços urbanos (TOPALOV: 1991: 30).

Desse modo, quais seriam as vicissitudes desse processo de institucionalização do 
urbanismo frente à administração municipal de Ribeirão Preto como o lócus das ambiguidades do 
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processo de modernização nacional? A relação entre estes novos especialistas do espaço urbano e 
D�WXWHOD�LQVWLWXFLRQDO�GD�FLGDGH�RFRUUHX�QXPD�RVFLODomR�HQWUH�D�DXWRQRPLD�GRV�SURÀVVLRQDLV�FRP�
uma posição crítica aos poderes locais instituídos e ao desenvolvimento desorganizado da cidade, e 
a apropriação pelos políticos locais de fragmentos dos planos e relatórios dos urbanistas, dotando 
decisões enviesadas pelos interesses oligárquicos com as etiquetas e carimbos de credibilidade que 
os nomes dos urbanistas conferiam.               

1.3 Plano de Conjunto contra o domínio patriarcal?

No âmbito da defesa dos Planos de Conjunto, Saturnino de Brito sistematiza os aspectos 
políticos de seu urbanismo no segundo capitulo do livro Notes sur le tracé sanitaire de villes , cuja 
tradução seria &RPSHWrQFLD�DGPLQLVWUDWLYD�H�WpFQLFD�SDUD�RUJDQL]DU�H�H[HFXWDU�RV�SODQRV�GH�FRQMXQWRV�²�OHJLVODomR�
necessária. Neste capítulo, Brito irá explicitar a preconização da intervenção estatal contra o regime de 
ODLVVH]�IDLUH característico do desenvolvimento das cidades. Sob esse regime de liberalidade, segundo 
o urbanista, o crescimento da cidade era ditado pelos interesses particulares dos especuladores de 
terrenos e dos empreendedores imobiliários. As suas críticas visavam, portanto, atacar os interesses 
citadinos locais de proprietários de terras ou promotores imobiliários que gravitavam em torno das 
Câmaras Municipais do interior do país.   

A posição de Brito além de claramente intervencionista, era também centralizadora e em 
certo sentido antidemocrática na medida em que as eleições eram dominadas pelos cacifes políticos 
locais. Naquele segundo capítulo de notes sur le tracé Sanitaire des Villes��R�HQJHQKHLUR�FKHJD�D�DÀUPDU�
que “o administrador municipal eleito é sempre e em todo lugar um comandante que obedece aos 
desejos daqueles que ele é designado comandar: os grandes eleitores”. (BRITO apud ANDRADE: 
1992: 231). Ou seja, Brito se referia ao fato das eleições, durante a Primeira República, estarem 
determinadas pelo voto de cabresto, estabelecendo uma situação de compromisso entre os 
Intendentes/Prefeitos e a representação dos interesses de potentados locais pelos vereadores das 
Câmaras Municipais.       

Desse modo, Brito expressa sua posição contrária à incompetência dos poderes locais para 
executar os Planos de Conjunto, o saneamento e a aplicação das leis que assegurassem a higiene 
pública das cidades. Precavido de que não bastaria a elaboração do Plano Urbanístico para a sua 
implementação, ele discorre sobre a legislação como um meio de garantir o desenvolvimento 
RUJkQLFR�GDV�FLGDGHV��QHXWUDOL]DQGR�D�Pi�LQÁXrQFLD�GH�ROLJDUTXLDV�ORFDLV�SDUD�DVVHJXUDU�R�LQWHUHVVH�
coletivo e a segurança pública.  A legislação deveria, assim: 

a) Estabelecer um programa para os estudos dos planos de conjunto para a formação, a extensão e 

o saneamento (água potável, esgotos, transformação dos quarteirões insalubres, etc.) das cidades, e para 

VXD�UHDOL]DomR�SUiWLFD��
b) Tonar obrigatório esses estudos e a execução progressiva dos planos aprovados:

F�� 'HVLJQDU�RV�SRGHUHV�FRPSHWHQWHV�SDUD�ID]HU�UHDOL]DU�HVVHV�HVWXGRV��SDUD�RV�DSURYDU�RX�PRGLÀFDU�H�
SDUD�H[HFXWDU�RV�SURMHWRV��GHWHUPLQDU�RV�SUD]RV�SDUD�UHYLVmR�GRV�SODQRV�H�R�FDPLQKR�D�VHJXLU�QHVVH�FDVR��
d) Garantir a execução dos projetos (extensão das cidades, água potável, esgotos, transformação 

dos quarteirões insalubres, etc.), conciliando os interesses dos proprietários e os interesses públicos e 
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descartando as intervenções prejudiciais dos governados e dos governantes (BRITO: 1944: 72 apud 

ANDRADE: 1992: 232)    

Muito dessas concepções sobre legislação urbana são formuladas durante os embates que 
Brito travava com os interesses locais, como por exemplo, ao realizar os seus trabalhos em Santos, 
por volta de 1905. Mais tarde, ele as sistematiza no Le Tracé, momento em que faz referência 
ao livro de M. Eug. Couturaud, Guide Pratique pour la Reconstruction, l’Extension, l’Aménageement et 

l’Embellissement des Villes,  de onde extraí as diretrizes da Loi Cornudet, aprovada na França, no dia 1 
de junho de 1915, e que passa a regulamentar os planos de ordenação, embelezamento e extensão 
GDV�FLGDGHV�IUDQFHVDV��$R�WUDQVFUHYHU�LQWHJUDOPHQWH�D�OHL��%ULWR�SURFXUD�GHPRQVWUDU�D�VXD�ÀOLDomR�D�
tradição intervencionista e centralizadora do Estado francês no que tange a legislação urbanística. 

A lei, regulamentando a marcha administrativa das expropriações do ponto de vista moderno – 

VDQHDPHQWR�� FUHVFLPHQWR�� HPEHOH]DPHQWR�� HWF��²�GHYH� HVWDEHOHFHU�D� IyUPXOD�SUiWLFD� H� HTXLWDWLYD�SDUD�
FRQFLOLDU�R�LQWHUHVVH�SXEOLFR��H[SURSULDomR�D�ORQJR�SUD]R��H�R�LQWHUHVVH�LPHGLDWR�GRV�SURSULHWiULRV��PDV�
ela deve também afastar as perturbações provenientes da intervenção da política local e dos especuladores 

de terrenos e de imóveis (BRITO: 1944: 87 apud ANDRADE: 1992: 234)  

'XUDQWH�D�WUDMHWyULD�SURÀVVLRQDO�GH�6DWXUQLQR�GH�%ULWR�LUi�DSDUHFHU�HP�GLYHUVDV�SDOHVWUDV��
relatórios e planos essa defesa pelos Planos de Conjunto contra o domínio patriarcal dos municípios.  
6HX�GLVFXUVR�QR�&RQJUHVVR�GH�3UHIHLWRV�0XQLFLSDLV�GH�3HUQDPEXFR�HP������GLUi�R�VHJXLQWH��

É de vantagem que os mais importantes serviços municipais sejam compreendidos em um programa 

JHUDO��UDFLRQDOPHQWH�RUJDQL]DGR��GH�PRGR�D�VH�HVWDEHOHFHU�D�KDUPRQLD�HQWUH�RV�HOHPHQWRV�H�D�VH�JDUDQWLU�
a continuidade na execução, independentemente das competições políticas locais e dos interesses pessoais. 

O programa geral da administração municipal será completado pelos planos de conjunto relativos aos 

grupos de serviços distintos. (BRITO: 1944: 161)

 Em virtude de seu positivismo, Brito preconizará a administração centralizada, 
principalmente sob o nível estatal. Essas posições políticas possuíam relação com os seus laços 
de parentesco, além de sua formação como engenheiro politécnico e a sua trajetória política e 
SURÀVVLRQDO�SHOR�LQWHULRU�GR�SDtV��2ULXQGR�GH�XPD�ROLJDUTXLD�TXH�SURFXUDUD�VH�PRGHUQL]DU��%ULWR��
QDVFHX�HP������QD�)D]HQGD�9HOKD��IUHJXHVLD�GH�6mR�*RQoDOR�SHUWHQFHQWH�DR�PXQLFtSLR�GH�&DPSRV�
QR�YDOH�GR�3DUDtED�ÁXPLQHQVH��2�VHX�SDL��TXH�QmR�FKHJRX�D�FRQFOXLU�R�FXUVR�GH�HQJHQKDULD�HP�
3RUWXJDO��VH�WRUQDUD�XP�SUyVSHUR�ID]HQGHLUR�TXH�DR�ÀQDO�GD�GpFDGD�GH������HQYLDUD�VHX�ÀOKR�D�
(VFROD�3ROLWpFQLFD�GR�5LR�GH�-DQHLUR��DRQGH��DRV����DQRV��HVWH�LULD�HVFUHYHU�RV�VHXV�SULPHLURV�ÁHUWHV�
ÀORVyÀFRV�FRP�DV�REUDV�GH�0RQWHVTXLHX��'HVFDUWHV�H�$XJXVWR�&RPWH��

�(P�D�́ 7HRULD�/yJLFD�GD�$VVLPLODomRµ�%ULWR�GHPRQVWUD�R�LQLFLR�GH�VXD�ÀOLDomR�DR�3RVLWLYLVPR�
e a sua crença num movimento pela ordem como algo transformador da realidade social: 

Já não são, as leis sociológicas, leis imutáveis em sua permanência constante com as leis cosmológicas, 

urge convergir todos os esforços para conseguir sobre o espírito público a unidade de pensamento, dar-lhe 

D�IRUoD�TXH�IDoD�D�QRYD�OHL�GH�RUGHP��SDUD��GHVHQYROYHQGR�D�SURJUHGLU�PRUDO��ÀORVyÀFD�H�SROLWLFDPHQWH�
(ALVARENGA: 1979: 25-27).

$SyV�D�IRUPDWXUD�QD�(VFROD�3ROLWpFQLFD��SRU�LQÁXrQFLD�QD�&RUWH�GR�&RQVHOKHLUR�7RPiV�-RVp�
Coelho de Almeida, que havia fundado o Colégio Militar no município de Campos, Saturnino de 
Brito parte para uma série de trabalhos entre 1888 a 1892 na construção de estradas ferroviárias em 
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estados do Nordeste, passando pelo Ceará, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A 
SDUWLU�GH�HQWmR�%ULWR�FRPHoD�D�HVFUHYHU�VHXV�UHODWyULRV�TXH�ÀFDUDP�FRQKHFLGRV�SRU�H[WUDSRODUHP�
os limites estritamente técnicos dos problemas urbanos e sociais que abordava.

No relatório sobre o prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité se vê sua leitura do 
comportamento humano ao atravessar o Sertão do Cariri no Ceará: 

e�SREUH� D� ]RQD� DWUDYHVVDGD� >H@� VRIUHQGR� DWUR]PHQWH� HP� FDGD� VHFD� >VH� Yr@� WUDEDOKDGRUHV� WRUQDGRV�
FDGD�YH]�PDLV� LQGROHQWHV�SHOD�SHUGD�DFXPXODGD�GH� HVSHUDQoDV� �������3HQVR�PHVPR�TXH� RV� UHVXOWDGRV�
duplamente negativos decorrentes do desfavor com que são tratados por uma providência rancorosa e 

injusta, a qual atribuem a inconstância das estações, e os resultados surpreendentes ocasionados pela  

favor largamente dispensado nos bons invernos, tornaram o trabalhador cearense muito diferente do 

homem de lavoura do Sul, onde o trabalho é assíduo durante o curso completo do ano e onde pouco tempo 

sobra para efusões preguiçosas (BRITO; 1944:206)

Ao voltar do Nordeste, Brito encerra suas atividades como engenheiro ferroviário e após 
um contrato com a Câmara Municipal de Piracicaba, onde residia o político constituinte paulista 
3UXGHQWH�GH�0RUDLV��LQLFLD�R�OHYDQWDPHQWR�WRSRJUiÀFR�GD�FLGDGH�SDUD�D�LQVWDODomR�GH�XPD�UHGH�GH�
esgotos, inaugurando sua série de trabalhos referentes à engenharia sanitária. Entretanto, essa etapa 
é interrompida pelo seu alistamento em defesa ao governo 
de Marechal Floriano Peixoto, que estava sendo atacado 
durante o ano de 1893 por tentativas de restauração 
monarquistas de setores descontentes da Marinha que 
haviam perdido gabinetes de Estado com o advento do 
governo republicano. Brito irá servir como chefe de peça 
de artilharia em defesa da barra da Baía de Guanabara 
contra o fogo do encouraçado revoltoso Aquidaban.

Gomes (2002) descreve os primeiros anos da 
República como um período marcado por muitas disputas 
políticas, em que não se opunham apenas monarquistas e 
republicanos, como no caso da Revolta da Armada, mas 
também os próprios republicanos que se dividiam entre o 
novo desenho institucional e o funcionamento do regime. 
&DVWUR��������LUi�GL]HU�TXH�XPD�YH]�DVVHQWDGD�j�SRHLUD�GR�JROSH�PLOLWDU�GH�������R�'HFUHWR�Q�����TXH�
instituía um Governo Provisório, encarregava o governo de Marechal Deodoro das medidas políticas 
administrativas necessárias à conclusão da Assembleia Constituinte.  A composição dos políticos 
da Assembleia dos Estados Unidos do Brasil iria aumentar as correntes que se arregimentavam 
em torno das proposições federalistas, aumentando a autonomia política das antigas províncias e 
municípios:

Com a nova designação Estados Unidos do Brasil, caía por terra uma longa experiência politico-

institucional advinda do Império, cuja base era a crença na ação salvadora do poder central como agente 

da ordem e protetor da liberdade da população contra a ação dos poderes locais (...). Grupos políticos 

de diferentes regiões, notadamente do Centro-Sul, passaram a considerar o poder central monárquico 

o principal responsável pelo estrangulamento econômico e político do país. Consequentemente, viam 

nas proposições federalistas a fórmula ideal para se afastar daquele sócio dispendioso e autoritário 

Figura 3. Fonte: (ALVARENGA, 1979)
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(CASTRO: 2002: 35). 

Os membros da Constituinte se dividiam, segundo Castro (2002), em três correntes. A 
primeira dos deputados ligados ao Governo Provisório, que tinham como principal porta-voz Rui 
Barbosa, e defendiam a existência de um poder central com importantes atribuições, sendo por 
isso denominada de “unionistas”.  Já o segundo grupo radicalizava a ideia de descentralização, 
restringindo o poder central em proveito da proeminência dos estados. O líder dessa bancada era o 
gaúcho Júlio de Castilhos, tendo ao seu redor diversos políticos positivistas que haviam integrado 
os movimentos abolicionistas e republicanos, também fervorosos defensores do Estado laico. Por 
ÀP��R� WHUFHLUR�JUXSR��TXH�DWXRX�QD�PHGLDomR�HQWUH�RV�XQLRQLVWDV�H�RV�XOWUDIHGHUDOLVWDV��SRVVXtD�
lideranças políticas regionais como Prudente de Morais, que presidia a Assembleia, sendo o grupo 
que acaba encaminhando os embates na confecção de um texto constitucional de composição, com 
destacada atuação desses parlamentares moderados do terceiro grupo que se reuniram em torno 
dos políticos paulistas.          

 No início de 1894 quando Saturnino de Brito dá baixa do combate contra a Revolta da 
Armada e se retira do Batalhão Benjamin Constant, ele deixa duas cartas em que se entreveem as 
suas orientações políticas e sociológicas naquele momento de consolidação da Primeira República. 
Na primeira carta, com um tom de posição pública, Brito alega que seu alistamento num dos 
batalhões patrióticos que se formaram em defesa do governo de Floriano Peixoto se fazia pela 
JDUDQWLD� GD� DSOLFDomR� GD� QRYD�&RQVWLWXLomR�)HGHUDO� HODERUDGD� HP� ������$� ÀP�GH� FRQVROLGDU� R�
regime republicano, então com três anos de existência, Brito advoga pela formação de um governo 
civil presidido por Prudente de Moraes, um dos deputados republicanos paulistas que, junto a 
Campos Sales, lideraram a mediação dos embates entre os “unionistas” e os “ultrafederalistas” na 
Assembleia Constituinte.   

Todos sabem como o Sr. Prudente de Morais cooperou para que em um meio político tão heterogêneo se 

conseguisse a votação da nossa Constituição. Todos admiraram como em uma assembleia que lembrava 

D�DUFD� GH�1Rp� �H[SUHVVmR� IHOL]� GH� XP� YHOKR� H� KRQUDGR� SDWULRWD�� R�6U��7HL[HLUD� GH�0HOOR��� RQGH� D�
extravagância dos nomes acentuava concretamente a extravagância das opiniões, todos admiraram como 

HP�WDO�PHLR�D�YRQWDGH�FDOPD��UHÁHWLGD�H�HQpUJLFD�GR�6U��3UXGHQWH�GH�0RUDHV�FRQVHJXLX�R�UHVSHLWR�H�D�
obediência aos reclamos dos interesses da Pátria. Daí resultou que o nome do digno patriota surgisse 

FRPR�R�~QLFR�FDSD]�GH�ID]HU�IUHQWH�j�FDQGLGDWXUD�GR�*HQHUDO�'HRGRUR��5HFHDYD�VH�HQWmR�R�SUHGRPtQLR�
GD�LQÁXrQFLD�PLOLWDU��TXDQGR�R�KiELWR�GH�PDQGR�DXWRULWiULR�Mi�HVWDYD�VHUYLQGR�GH�EDVWLGRU�DRV�PLQLVWURV��
SHUPLWLQGR�TXH��HQTXDQWR�JR]DVVHP�GD�FRQÀDQoD�VXSUHPD��HOHV�H�VHXV�DPLJRV�D�H[SORUDVVHP�WRUSHPHQWH�
em proveito próprio (BRITO: 1944: 24) 

 Segundo José Murilo de Carvalho (1989), durante a proclamação da República, o Rio de 
Janeiro - de onde Brito escrevia suas cartas - havia se tornado a arena dos destinos nacionais em 
jogo: o cenário de greves, fechamentos de jornais e de uma revolta de quartel. Durante o governo de 
Floriano Peixoto, diante das clivagens e posicionamentos de diversas classes sociais, os presidentes 
militares, numa tentativa de tomar as rédeas da situação, promovem de maneira violenta deportações 
H�HQFDUFHUDPHQWRV�GH�HOHPHQWRV�TXH�SURPRYLDP�RV�FRQÁLWRV��H[SXOVDQGR�HVWUDQJHLURV�DFXVDGRV�
de anarquismo, e encarcerando populares, como capoeiras, na Casa de Detenção. A campanha de 
Saturnino de Brito pela eleição presidencial do republicano paulista Prudente de Morais se fazia, 
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portanto, pelo intuito de se assegurar uma transição política que respeitasse a Constituição Federal, 
mas que também garantisse que o poder do regime não se dispersasse pelas oligarquias locais: 

Eleição Presidencial

Carta dirigida a amigos e bons republicanos
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1894

Entre os diversos candidatos que se apresentam ou que são apresentados, salienta-se o Sr. Prudente José 

de Moraes Barros. Atendendo a que o momento atual, quer nas trincheiras, quer nas urnas eleitorais, é 

de ação e não de discursos, permitimo-nos a liberdade de nos dispensarmos de quaisquer referenciais aos 

candidatos que são indicados por grupos em minoria, uns consultando simpatias individuais de chefes 

SROtWLFRV�GDV�ORFDOLGDGHV��RXWURV�LQVLQXDQGR�QRPHV�FRP�R�ÀP�FODUR�GH�H[SORUDUHP�D�WROD�LQJHQXLGDGH�GH�
PXLWRV�HOHLWRUHV�H��DVVLP��ID]HQGR�FUHU�TXH�H[LVWH�QR�HOHLWRUDGR�JUDQGH�GLYHUJrQFLD�GH�VHQWLPHQWRV�H�GH�
GHVHMRV��7DO�GLYHUJrQFLD�VHULD�PHUDPHQWH�ÀFWtFLD�H�WDQWR�PDLRU�VH�DFXVDULD�TXDQWR�PDLRU�R�QXPHUR�GH�
candidatos, pois que o compadresco politiqueiro teria então objetivos vários a atender (BRITO: 1944: 

22).   

�1D� VHJXQGD� FDUWD� GH� 6DWXUQLQR� GH� %ULWR�� DSDUHFHP� VXDV� UHÁH[}HV� PDLV� SDUWLFXODUHV��
oriundas de sua correspondência com um amigo ou parente, em que expõe suas ideias sociais 
H� SROtWLFDV� ÀOLDGDV� DR�3RVLWLYLVPR�� 6H� QD� SULPHLUD� FDUWD� GHFODUD� DSRLR� j� HOHLomR� GH�3UXGHQWH� GH�
Morais, nesta segunda ele demonstra ceticismo quanto ao sistema eleitoral. Tal incredulidade a 
respeito da democracia tem origem em sua crença na doutrina de Auguste Comte, segundo a 
qual o desenvolvimento ou a evolução política e social estariam previstas em etapas. Desse modo, 
transparece que o apoio de Brito a eleição presidencial era apenas conjectural, pois ele não era 
avesso à ideia da implantação de uma Ditadura Republicana como etapa necessária a um período 
de transição que conciliaria liberdade com autoridade. A partir desse raciocínio evolutivo, Brito 
se isenta da incoerência do fato dele próprio não ser um eleitor naquele momento da Revolta da 
Armada, mas ainda assim aconselhar os eleitores a votarem no candidato Prudente de Morais. 

 Em 1893, com a esquadra revoltosa ameaçando a Capital Federal, Brito considerava 
importante que todos os republicanos, dos democratas aos ditatorialistas, se reunissem em torno 
da defesa da Constituição Federal de 1891. A salvação do país estaria na salvaguarda da suprema 
lei, defendida neste momento por uma união desinteressada dos republicanos. A sua preocupação 
essencial, portanto, era assegurar o dispositivo constitucional da eleição presidencial posto em 
questão pela Revolta. Brito se eximia das ambiguidades mais profundas em se alinhar aos partidos 
políticos daquele momento, não se ocupando das eleições de deputados e senadores.  

$VVLP�SRGHUiV�PHOKRU�DMXL]DU�GR�TXH�VRX�HP�SROtWLFD��QmR�PH�SUHQGHQGR�D�SDUWLGRV�H�VLP�D�SULQFtSLRV�
H�Vy�WULEXWDQGR�R�PHX�IUDFR�DSRLR�DRV�LQGLYtGXRV�SDUD�UHDOL]DomR�GH�DWRV�TXH�IUDQFDPHQWH�LQWHUHVVHP�j�
garantia da ordem material e da liberdade espiritual em nossa Pátria (...) o momento excepcional em 

nossa vida política, reclama a aplicação de esforços sinérgicos, tanto nos pontos de combate como nas 

XUQDV�SDUD�VDWLVIDomR�GR�GLVSRVLWLYR�FRQVWLWXFLRQDO�HP�TXHVWmR�������DR�0DUHFKDO�)ORULDQR�ÀFDUi�D�JOyULD�
do patriotismo esclarecido com que se tem havido trabalhado para a consolidação da República sob um 

governo civil (...) a seriedade do seu governo é incontestável e o último dos seus atos, deixando que as 

eleições corressem com a máxima liberdade, sem os costumados roubos de votos e trapaças degradantes, 

PXLWD�KRQUD�ID]�D�TXHP�VH�FRQVWLWXL�XPD�H[FHomR���%5,72�����������

�1HVVH�VHQWLGR��p�SRVVtYHO�YLVOXPEUDU�TXH�D�ÀGHOLGDGH�GH�6DWXUQLQR�GH�%ULWR�DR�JRYHUQR�
de Marechal Floriano Peixoto e a sua campanha por uma transição política respaldada pela 
Constituição se explica pelo receio de uma vitória da oposição heterogênea na eleição presidencial, 
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R�TXH�VLJQLÀFDULD�GHVYLRV�QD�GRXWULQD�SRVLWLYD�H�IDOWD�GH�RUWRGR[LD�SROtWLFD��2�UHJLPH�VH�GLVSHUVDULD�
pelos rincões de poder oligarca sem a tutela de indivíduos rígidos em seus princípios, sem os 
KRPHQV�UHWLÀFDGRV�GH�HVStULWR�SURJUHVVLVWD�H�QDFLRQDOLVWD�TXH�QmR�WLYHVVHP�DPELo}HV�SHUVRQDOLVWDV��

 Brito desconsidera a possibilidade de uma política feita sob o voto das massas, provavelmente 
se referindo a anseios de trabalhadores socialistas e anarquistas presentes no Rio de Janeiro. Ademais, 
desconsidera também a possibilidade da política em meio às articulações partidárias, o que para ele 
VLJQLÀFDULD�QDTXHOH�PRPHQWR�D�SHQHWUDomR�GRV�LQWHUHVVHV�GH�SRWHQWDGRV�ORFDLV�QR�JRYHUQR�IHGHUDO������

2�r[LWR�GD�HOHLomR�SUHVLGHQFLDO�IRL�DFLPD�GD�H[SHFWDWLYD�GRV�JRYHUQLVWDV�H�IH]�j�PLVHUiYHO�RSRVLomR�D�PDLV�
IRUPDO�FRQGHQDomR��UHÀUR�PH�j�JHQWH�GR�WUDSR�EUDQFR�H�D�VHXV�SDUWLGiULRV�TXH�HP�WHUUD�FRYDUGHPHQWH�VH�
limitam ao apoio platônico e à guerra pela vil mentira) Agora dir-te-ei francamente qual a impressão 

que me causou o teu procedimento abstendo-te de votar, embora de acordo com o que disse minha carta 

política e com a indicação do nome do Sr. Prudente de Morais (...)

1º o sistema eleitoral se baseia sobre o poder concreto do número; as maiorias decidem a questão (já 

mostrei que isso de nada vale, mas agora, no argumentar, coloco-me sob o ponto de vista dos que 

SUHFRQL]DP�R�VLVWHPD��
2º os Estados que anteriormente e posteriormente aos dois dias em que tiveram lugar as eleições, se 

DFKDYDP�HP�HVWDGR�GH�VtWLR��FRQVWLWXHP�PLQRULD�H�HVVD�p�LQVLJQLÀFDQWH�VH�DWHQGHUPRV�D�TXH�HP�PXLWRV�
(VWDGRV�D�VXVSHQVmR�GH�JDUDQWLDV�FRQVWLWXFLRQDLV�VH�UHGX]LD�jV�FDSLWDLV��ORJR��D�SURSDJDQGD�D�IDYRU�GH�
FDQGLGDWRV�RSRVLFLRQLVWDV��SRGHU�VH�LD�ID]HU�DEHUWDPHQWH�SHORV�SHULyGLFRV�GR�LQWHULRU�TXH�GmR�FXUVR�jV�
infâmias e mentiras dos boateiros e transcrevem os boletins dos revoltosos;

���D�&RQVWLWXLomR�QmR�SUHYLX�R�FDVR�H[FHSFLRQDO�HP�TXH�QRV�DFKDPRV�H�QmR�GL]�GXUDQWH�TXDQWRV�GLDV�
DQWHV�GD�HOHLomR�p�QHFHVViULR�TXH�R�SDtV�LQWHLUR�JR]H�GDV�OLEHUGDGHV�FRQVWLWXFLRQDLV�GRV�WHPSRV�QRUPDLV��
ORJR�p�OHJDO��p�FRQVWLWXFLRQDO��R�DWR�GR�*RYHUQR�VXVSHQGHQGR�R�HVWDGR�GH�VtWLR�SDUD�TXH�IRVVHP�UHDOL]DGDV�
DV� HOHLo}HV� H� GXUDQWH� R� WHPSR�PDLV� TXH� QHFHVViULR� SDUD� WDO� UHDOL]DomR�� ,QFRQVWLWXFLRQDO� VHULD� DGLDU��
FRQWUDULDQGR�OHWUD�H[SUHVVD��DV�HOHLo}HV��SRLV�TXH�R�GLD�VH�DFKD�À[DGR��QmR�DGPLWLQGR�VREUH�SUHWH[WR�
algum prorrogação;

4º supondo que em questão de tal monta sirva de argumento o afastamento das urnas a que se acham 

condenados os presos políticos, lembrarei que em maior número são os governistas que não puderam votar 

por se acharem em seus postos de guerra ou em comissões resultantes da revolta. (ALVARENGA: 

1979: 46) 

O movimento republicano havia aglutinado intelectuais de diferentes matizes como os 
antigos militantes do movimento abolicionista, como José do Patrocínio e escritores como Olavo 
Bilac, além de um gama de outros pensadores. O apoio ao Governo Provisório se ancorava numa 
áurea de alianças políticas que se perderam com as sedições, além dos militares se arvorando ao 
poder. Tanto o governo de Deodoro da Fonseca quanto o de Floriano Peixoto são marcados pela 
ação moralista de autoridades públicas, como o chefe de polícia perseguindo populares, reprimindo 
jogos de apostas, o entrudo e a tudo o que representaria uma subversão da ordem moral. Assim, 
a grande popularidade no início da república esteve, ao contrário, com o Imperador e a Princesa 
Isabel, como se observou na festa no Paço Imperial pela ocasião do aniversário de D. Pedro II, 
com uma grande quantidade de negros e a presença de um príncipe Obá para saudar o Imperador. 

Os apoios políticos de Saturnino de Brito possuíam, nesse sentindo, o mesmo objetivo dos 
republicanos que queriam enterrar a monarquia. Sob um regime político composto por homens 
GH�HQYHUJDGXUD�FLHQWtÀFD�HVWDULD�JDUDQWLGD�D�DWXDomR�LQVWLWXFLRQDO�GH�HQJHQKHLURV�VDQLWDULVWDV�HP�
esferas estatais de poder. Porém, o fato de os republicanos não possuírem grande adesão social 
naquele momento era um problema central ao novo regime que necessitava da organização de um 
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novo pacto de poder que substituísse o arranjo político imperial. 

Ao longo de toda a primeira década da República se enfrentará essa crise institucional e 
política representada pelos motins, sedições e manifestações populares tanto na capital federal 
quanto em antigas províncias que aspiravam por maior autonomia como na Revolução Federalista. 
Logo, porém, os setores econômicos mais poderosos da nação, que lidavam com a exportação 
de café e pretendiam a manutenção de um país unido, se impuseram a tarefa de neutralizar o que 
vinha acontecendo na capital federal e em alguns estados separatistas. Esse grupo retira os militares 
do poder com a eleição de Prudente de Morais, o que diminui o peso da participação popular na 
política, além de iniciar um processo de cooptação de oligarquias estaduais.  

 Contrariando as intenções de Saturnino de Brito de neutralizar o poder dessas oligarquias 
locais através da centralização estatal, como por exemplo no fortalecimento das Comissões de 
Saneamento. Campos Sales, o segundo presidente civil da República irá compor um arranjo político 
nacional através da capilaridade do poder dos cacifes políticos nos municípios. Assim, o domínio 
local, tão criticado por Saturnino de Brito em seus relatórios, entra no arcabouço institucional do 
Estado Nacional através de uma estrutura de apoio dos Partidos Republicanos estaduais. 

 Após 1898, durante as primeiras décadas do século XX, se verá nos relatórios produzidos 
pelo engenheiro, como no caso do Abastecimento D´água de Ribeirão Preto, inúmeras críticas sobre 
o arranjo da Política dos Governadores elaborado por aqueles primeiros presidentes paulistas 
que Brito havia apoiado durante a Assembleia Constituinte. Ao longo de toda a República Velha, 
Saturnino de Brito irá se referir inúmeras vezes ao poder das oligarquias locais como nefasta ao 
desenvolvimento de Planos Urbanos que abrangessem a cidade como um todo. 

1.4 Plano Diretor politicamente neutro? 

José de Oliveira Reis, que irá elaborar uma peça urbanística para Ribeirão Preto, também teve 
que lidar com as nuances do poder político oligárquico, não só na esfera da Câmara Municipal da 
FLGDGH��PDV�DR�ORQJR�GH�WRGD�D�VXD�WUDMHWyULD�SURÀVVLRQDO�SHODV�HVIHUDV�LQVWLWXFLRQDLV�GR�XUEDQLVPR�
brasileiro. A sua carreira se insere num outro contexto político e econômico, principalmente durante 
a Era Vargas, quando o país atravessava um período de desenvolvimento urbano e industrial 
sob um processo de centralização estatal.9 Vemos Oliveira Reis às voltas com as administrações 
municipais, adotando posturas semelhantes às de Anhaia Mello num movimento pela modernização 
GD�DGPLQLVWUDomR�S~EOLFD�QR�SDtV��SULQFLSDOPHQWH�SRU� LQÁXrQFLD�GH� WHRULDV�QRUWH�DPHULFDQDV�� DR�
defender a desvinculação das questões do urbanismo da política local.

De certo modo, há uma lógica no planejamento municipal condicionado a prescrição constitucional que 

estabelece a autonomia do município. E, ainda que assim não fosse, bastava à conceituação do município 

GHÀQLGD�SHOD�´&DUWD�GRV�0XQLFtSLRVµ�TXH�GL]��

9 Ver RESENDE, V.; Ribeiro, F. de A. A arquitetura e o urbanismo modernos no Distrito Federal, escolha ou 
FRQVHTXrQFLD� QD� (UD� 9DUJDV"� 6HPLQiULR� '2&20212�� �YHUVmR� RQOLQH�� DFHVVDGR� HP� ������������ KWWS���ZZZ�
docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/004.pdf).
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´2�PXQLFtSLR�p�R�XP�JUXSR�QDWXUDO�GD�VRFLHGDGH��FRQVWLWXtGR�SRU�XP�FRQMXQWR�GH�IDPtOLDV�H�RUJDQL]DGR�
como unidade política primária”

A ideia do planejamento de área inicia-se por essa “unidade política primaria” e se amplia por toda 

uma região. (REIS, 1955: 3)      

Essa atuação ocorre no âmbito da defesa das Comissões de Plano da Cidade e dos 
Departamentos de Urbanismo como órgãos por excelência das questões de urbanismo, da 
mesma forma que propunham alguns autores norte-americanos. Era imprescindível aos órgãos 
de planejamento urbano, segundo os estadunidenses, uma total autonomia das instituições de 
poder do executivo e legislativo, constituindo o que Anhaia Mello chamava de o quarto poder da 
administração municipal.10 Nesse sentido, é possível enxergar na elaboração do projeto do Plano 
Diretor de Ribeirão Preto de 1945 e na palestra proferida por José de Oliveira Reis na Câmara 
Municipal da cidade, a visão de planejamento desse urbanista fundada no entendimento do que 
)HOGPDQ��������GHÀQH�DWUDYpV�GD�OHLWXUD�GRV�WH[WRV�GH�$QKDLD�0HOOR��

 “planejamento, como qualquer técnica, é politicamente neutro; há um processo, pois, que deve 

ser seguido por todos, para acertar”. Está visão de planejamento que procura imprimir ao setor de 

XUEDQLVPR��TXH�SDUWH�GH�VROXo}HV�WpFQLFDV�H�UDFLRQDLV��GLYRUFLDGDV�GRV�FRQÁLWRV�VRFLDLV��GHQRWD�XPD�YLVmR�
tecnocrática para resolução dos problemas urbanos. Ou seja, denota a crença de que um corpo de técnicos 

com validade universal, independentes dos sistemas político e social local, se aplicadas corretamente, têm 

o poder de atender ao interesse público, mais que qualquer outro mecanismo. (FELDMAN: 2005: 

49) 

José de Oliveira Reis, apesar de egresso do curso de engenharia civil da Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro, possuía, sem dúvida, contato com as publicações de Anhaia Mello, enquanto este 
HUD�WLWXODU�GD�FDGHLUD�GH�XUEDQLVPR�QD�3ROLWpFQLFD�GH�6mR�3DXOR�GHVGH�D�GpFDGD�ÀQDO�GD�3ULPHLUD�
República nos anos de 1920. Apesar de Anhaia Mello considerar o urbanismo como uma ciência 
WpFQLFD�H�SRUWDQWR��SROLWLFDPHQWH�QHXWUD��DV�VXDV�YLQFXODo}HV�SROtWLFDV�WLYHUDP�XP�SHVR�VLJQLÀFDWLYR�
para a penetração de suas ideias e concepções de organização no setor de urbanismo paulistano. 
$QKDLD�0HOOR�SHUWHQFLD�DR�3DUWLGR�'HPRFUiWLFR��3'���TXH�KDYLD�VLGR�IXQGDGR�QR�DQR�GH�������HP�
São Paulo, pelo patriarca da família Prado e ex-prefeito dessa cidade, Antônio Prado. 

2� 3DUWLGR� 'HPRFUiWLFR� DJUHJDYD� ÀJXUDV� GD� HOLWH� SDXOLVWDQD� TXH� SHUWHQFLDP� D� FDPSRV�
SURÀVVLRQDLV�PDLV�OLJDGRV�D�EXUJXHVLD�OLEHUDO��SRVVXLQGR�DVVLP�R�REMHWLYR�GH�TXHEUDU�D�KHJHPRQLD�
do Partido Republicano Paulista (PRP), ainda bastante dominado por fazendeiros de oligarquias 
rurais.  A partir dos anos de 1930, o PD se associa ao movimento de incorporação do planejamento 
como função de governo, tendo integrado a Aliança Liberal de apoio à candidatura de Getúlio 
Vargas contra o candidato do PRP, Júlio Prestes, que sairia vencedor das eleições presidenciais. 

Desse modo, o trânsito político institucional de Anhaia Mello se dá durante a Era Vargas, 
como prefeito em 1931, ainda no Governo Provisório, e como secretário do estado de São Paulo, 
durante o Estado Novo. As suas ideias e concepções de urbanismo na administração municipal 
paulistana, consequentemente, são absorvidas em virtude da presença de Abrão Ribeiro, membro 

10 Ver o primeiro capítulo do livro de FELDMAN, S. Planejamento e Zoneamento, São Paulo (1947-1972). São Paulo: 
Edusp/Fapesp, 2005.
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do PD, prefeito em 1945, e do arquiteto Christiano Stockler, também como prefeito em 1947, 
momento da criação do Departamento de Urbanismo. A proximidade de Jânio Quadros ao 
municipalismo também facilita, posteriormente, a penetração das propostas de Anhaia Mello em 
diversos momentos da administração municipal paulistana.11         

Dessa forma, apesar da bandeira sobre os Planos Diretores politicamente neutros, 
os contatos políticos de Oliveira Reis, num movimento semelhante ao de Anhaia Mello, serão 
fundamentais para a sua carreira e a penetração de suas ideias no âmbito da administração pública.  
A formação de José de Oliveira Reis enquanto urbanista, segundo Rodrigo Faria (2007), também 
ocorrerá principalmente nesse percurso da institucionalização do urbanismo pelas administrações 
PXQLFLSDLV�EUDVLOHLUDV�DSyV�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��$�VXD�WUDMHWyULD�SURÀVVLRQDO�VH� LQLFLD�HP�������
durante a Era Vargas, ao ingressar como engenheiro na administração municipal por concurso 
público realizado na gestão de Pedro Ernesto. Essa gestão é decisiva para estruturação da Comissão 
GR�3ODQR�GD�&LGDGH��LQVWDODGD�SHOR�SUHIHLWR�+HQULTXH�'RGVZRUWK��Mi�GXUDQWH�R�(VWDGR�1RYR��H�TXH�
VHUi�FKHÀDGD�SRU�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV��

Desse modo, durante um período de recrudescimento da autonomia municipal durante o 
Estado Novo com a nomeação pela esfera federal aos cargos de prefeitos, a relação entre José de 
2OLYHLUD�5HLV�H�+HQULTXH�'RGVZRUWK�VHUi�FUXFLDO�SDUD�D�H[LVWrQFLD�GD�&RPLVVmR�GR�3ODQR�GD�&LGDGH��

5HODomR�GH�FHQWUDOL]DomR�DPSOLDGD�QR�5LR�GH�MDQHLUR��SRU�VHU�VHGH�GDV�GXDV�LQVWkQFLDV�DGPLQLVWUDWLYDV�
S~EOLFDV�� D�8QLmR� H� R�0XQLFtSLR�� FXMD� UHVXOWDQWH� EHQHÀFLDYD� D�&RPLVVmR� GR�3ODQR� GD�&LGDGH� QD�
elaboração de um plano urbano e de obras para Capital Federal, que estava sob sua responsabilidade. 

2�EHQHÀFLR�HVWDYD�DUWLFXODGR�MXVWDPHQWH�DR�SURFHVVR�SROtWLFR�GH�QRPHDomR�GR�SUHIHLWR��QR�FDVR�+HQULTXH�
Dodsworth, partidário e amparado do pelo Estado Novo, que legitimava e garantia a autonomia da 

&RPLVVmR�GR�3ODQR�GD�&LGDGH��VHPSUH�MXVWLÀFDGD�QR�FDPSR�GD�WpFQLFD��,QWHUHVVDGDPHQWH�GHÀQLGD�FRPR�
neutra, distanciada do campo político-partidário (FARIA: 2007: 161)

Ao longo desses anos, numa articulação entre a Comissão do Plano da Cidade e a Secretaria 
de Viação e Obras Públicas, representada por Edison Passos, Oliveira Reis consegue importantes 
encaminhamentos no campo administrativo para as realizações urbanísticas. Em 1941 organizará 
no Rio de Janeiro o I Congresso Brasileiro de Urbanismo, e depois ainda participa da transformação 
da Comissão do Plano da Cidade em Departamento de Urbanismo da Capital Federal em 1945, já 
na prefeitura de Filadelfo de Barros Azevedo.12

Neste ano, José de Oliveira Reis é convidado a elaborar o Plano Diretor de Ribeirão Preto, 
tendo ainda de voltar ao município em 1955, em virtude da criação na Câmara Municipal da cidade 
de sua Comissão Especial do Plano Diretor, ocasião em que profere a palestra “O urbanismo e sua 
LQÁXrQFLD�QR�PXQLFtSLRµ��$VVLP��RV�SRVLFLRQDPHQWRV�SROtWLFRV�GH�2OLYHLUD�5HLV�VmR�IXQGDPHQWDLV�
SDUD�D�VXD�WUDMHWyULD�SURÀVVLRQDO��R�TXH�LQGLFD�R�PRWLYR�GH�DOJXPDV�GH�VXDV�RSLQL}HV�HODERUDGDV�

���9HU�)HOGPDQ��2S�FLW��S�����
���6REUH�D�WUDMHWyULD�SURÀVVLRQDO�GH�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�HQWUH�R�XUEDQLVPR�H�D�SROLWLFD�QR�5LR�GH�-DQHLUR��SULQFLSDOPHQWH��
TXDQGR�RFXSRX� D� FKHÀD�GD�&RPLVVmR�GR�3ODQR�GD�&LGDGH� H�R�'HSDUWDPHQWR�GH�8UEDQLVPR�GXUDQWH� D� JHVWmR�GR�
,QWHUYHQWRU�+HQULTXH�'RGVZRUWK�YHU�R�SULPHLUR�H�R�VHJXQGR�FDStWXOR�GD�WHVH�GH�)$5,$��5��6��GH��-RVp�GH�2OLYHLUD�
5HLV��XUEDQLVWD�HP�FRQVWUXomR��XPD�WUDMHWyULD�SURÀVVLRQDO�QR�SURFHVVR�GH�LQVWLWXFLRQDOL]DomR�GR�XUEDQLVPR�QR�%UDVLO�
������������������7HVH��GRXWRUDGR���8QLFDPS��,)&+��&DPSLQDV�������
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HP� UHPHPRUDomR� D� UHVSHLWR� GRV� DQRV� ÀQDLV� GD� 3ULPHLUD� 5HS~EOLFD��1HVVD� RFDVLmR�� 5HLV� UHDOoD�
a importância da gestão municipal de Antonio Prado Junior para o urbanismo, principalmente 
em função de ter contratado o urbanista francês Alfred Agache para a elaboração do Plano de 

5HPRGHODomR��([WHQVmR�H�(PEHOH]DPHQWR�GR�5LR�GH�-DQHLUR�13
 

$SHVDU�GH�VXD�ÀOLDomR�jV�FRQFHSo}HV�GH�$QKDLD�0HOOR�D�UHVSHLWR�GR�XUEDQLVPR�FRPR�XPD�
ciência técnica e politicamente neutra, o que José de Oliveira Reis na realidade realiza ao rememorar 
a evolução do urbanismo em cada uma das gestões administrativas do Rio de Janeiro é a construção 
de uma narrativa que evidencia os prefeitos que, segundo ele, contribuíram para a formação de uma 
“cultura urbanística”.  E, particularmente, aqueles que favoreceram a estruturação da Comissão do 
Plano da Cidade em torno da discussão sobre o Plano de Alfred Agache e posteriormente durante 
o Estado Novo na gestão do interventor federal. Dessa forma, numa linha evolutiva, Oliveira Reis 
DSRQWD�TXH�D�IHUPHQWDomR�GDTXHOH�GHEDWH�VH�LQLFLD�QD�JHVWmR�GH�$QWRQLR�3UDGR�-XQLRU��������������
H�VH�UHDFHQGHUi�GXUDQWH�D�SUHIHLWXUD�GH�+HQULTXH�'RGVZRUWK�������������TXDQGR�R�XUEDQLVWD�VH�
torna o chefe da Comissão do Plano da Cidade.  

$VVLP�� Ki� R� FRPHQWiULR� GH�2OLYHLUD� 5HLV� VREUH� R� ÀOKR� GR� FRQVHOKHLUR�$QWRQLR� 3UDGR��
SDWULDUFD�GD�IDPtOLD�3UDGR�H�IXQGDGRU�GR�3DUWLGR�'HPRFUiWLFR�HP�������

 Antônio Prado Junior, paulista, oriundo de tradicional família (...) foi o Prefeito do Distrito 

)HGHUDO�HVFROKLGR�SHOR�SUHVLGHQWH�:DVVKLQJWRQ�/XLV�3HUHLUD�GH�6RXVD��+RPHP�YLDMDGR��GH�ERP�JRVWR��
SUHVWLJLDGR� SHOR� 3UHVLGHQWH�� SRGH� UHDOL]DU� XPD�$GPLQLVWUDomR� GRWDGD� GH� ERP� VHQVR� H� GLQDPLVPR��
Uma de suas mais notáveis iniciativas foi a de entregar a Alfred Agache, o estudo do primeiro plano 

GH�5HPRGHODomR��([WHQVmR�H�(PEHOH]DPHQWR�GD�&LGDGH��REUD�GH�XP�JUXSR�GH�WpFQLFRV�HVWUDQJHLURV�
HVSHFLDOL]DGRV�� 'HVVH� HVIRUoR� UHVXOWRX� R� 3ODQR� $JDFKH�� FXMD� SURMHomR� H� LPSRUWkQFLD� DWp� KRMH� VmR�
reconhecidos. O livro, dele resultante, representou o primeiro estudo sério dos problemas urbanísticos da 

FLGDGH��YLVDQGR�RULHQWDU�VHX�FUHVFLPHQWR�QRUPDO��VLVWHPDWL]DQGR�VXD�H[SDQVmR�QDWXUDO��PHWRGL]DQGR�
VXD�YLGD�FROHWLYD�H�RUJDQL]DQGR�D�DGPLQLVWUDWLYDPHQWH�SDUD�DWHQGHU�VXDV�QHFHVVLGDGHV�IXWXUDV��(IHLWR�
importante do Plano Agache foi o de alertar os engenheiros e arquitetos municipais e despertar interesse 

QRV�PHLRV�SURÀVVLRQDLV�SHODV�TXHVW}HV�GH�XUEDQLVPR��DODUJDQGR�OKHV�D�YLVmR�SDUD�DOpP�GRV�OLPLWHV�GRV�
problemas de ordem local e atraindo para os mesmos a atenção dos munícipes (REIS: 1965 apud 

FARIA: 2007: 17)

 Nos elogios aos trabalhos realizados à gestão de Antônio Prado Junior transparece, portanto, 
D�VXD�ÀOLDomR�DRV�SROtWLFRV� LPSRUWDQWHV�SDUD�R�SURFHVVR�GH� LQVWLWXFLRQDOL]DomR�GR�XUEDQLVPR�QD�
HVIHUD�GDV�DGPLQLVWUDo}HV�PXQLFLSDLV�EUDVLOHLUDV��(OH�SUySULR�SDUWLFLSD�SURÀVVLRQDOPHQWH�GD�FULDomR�
das Diretorias de Obras Públicas, das Comissões de Plano da Cidade e do Departamento de 
Urbanismo do Distrito Federal. Todavia, seus comentários demonstram também as nuances e 
DPELJXLGDGH�GHVVH�SURFHVVR�GH�LQVWLWXFLRQDOL]DomR�UHDOL]DGR�HP�PHLR�j�SROtWLFD�ROLJiUTXLFD�GR�ÀQDO�
da Primeira República. Oliveira Reis apoia um político de uma oligarquia dissidente da Política dos 
Governadores liderada pelo PRP, percebendo que a institucionalização do urbanismo integraria 
a plataforma de partidos políticos mais arraigados ao mundo urbano como no caso do Partido 
Democrático.   

13 Estas rememorações são os seguintes trabalhos que estão citados na tese de doutorado de Rodrigo Faria (2007): “As 
DGPLQLVWUDo}HV�PXQLFLSDLV�H�R�GHVHQYROYLPHQWR�XUEDQRµ���������H�´2V�SUHIHLWRV�GR�5LR�GH�-DQHLUR�FRPR�&DSLWDO�GD�
5HS~EOLFD�GH������D�����µ���������YHU�)$5,$��5��6��GH��2S��&LW�
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 O Plano do urbanista Alfred Agache seria então contratado pelo prefeito nomeado pelo 
último presidente eleito na esteira de poder da Política dos Governadores. Washington Luís havia 
nomeado Antônio Prado Junior como prefeito do Distrito Federal numa tentativa de reconciliação 
com o seu pai, já octogenário, em virtude das desavenças que o levara a fundar o reformista Partido 
Democrático. Antônio Prado Junior, por sua vez, como prefeito, de forma semelhante ao que seu 
pai havia feito em São Paulo, dirige sua atenção à modernização física e ao embelezamento urbano 
do Rio de Janeiro. 

 Dessa maneira, é curioso notar que o urbanista José de Oliveira Reis assim como Anhaia 
0HOOR�VH�DSUR[LPD�GR�3DUWLGR�'HPRFUiWLFR�DR�ÀQDO�GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��YHQGR�R�FRPR�XPD�
plataforma de modernização que escapasse da política oligárquica dos partidos republicanos. O 
PDQLIHVWR� GR�3'�� HVFULWR� SRU�$QW{QLR�3UDGR��PHQFLRQDYD� D� IDOWD� GH� SDUWLGRV� VLJQLÀFDWLYRV� H� D�
FRQVHTXHQWH�ÁXWXDomR�GRV�QHJyFLRV�QDFLRQDLV��$V�IUDXGHV�HOHLWRUDLV�OHYDUDP�DOJXQV�PHPEURV�GR�
Partido Democrático a comporem alianças com outras dissidências estaduais, como no caso do 
Partido Libertador no Rio Grande do Sul, que antecede a Aliança Liberal que leva Getúlio Vargas 
ao poder em 1930.14 

 Já os elogios a Washington Luís passavam pela posição deste político a favor do 
municipalismo na Assembleia Constituinte de 1905 e, posteriormente, ao longo de sua trajetória 
SHORV�3RGHUHV�([HFXWLYR�H�/HJLVODWLYR��$SHVDU�GH�WHU�QDVFLGR�QR�HVWDGR�ÁXPLQHQVH��:DVKLQJWRQ�
Luís faz sua carreira política no estado de São Paulo, onde atua como deputado estadual, prefeito 
da capital, governador do estado e, após o seu mandato no senado, como presidente da República 
do PRP eleito com larga vantagem sobre seus opositores. 

 A nomeação de Antônio Prado Junior à prefeitura do Distrito Federal também possui 
relação com a aproximação de ambos durante suas trajetórias políticas pelo estado Paulista. Antônio 
Prado Junior era conhecido pela ousadia de ter viajado junto a Albert Santos Dumont no balão 
Lutéce pelos arredores de Paris. Ambas as famílias, Prado e Dumont, possuíam companhias de 
fazendas de café na região de Ribeirão Preto, cidade bastante próxima a Batatais, onde Washington 
Luís havia iniciado sua carreira como advogado. Algo curioso na relação entre Washington Luís e 
Antônio Prado Junior era a coincidência pelo entusiasmo aos veículos automotores e estradas de 
rodagem. Washington Luís foi ao longo de sua trajetória política um dos principais patrocinadores 
de congressos e associações pelo desenvolvimento da malha rodoviária paulista, posição que 
também era defendida Antônio Prado Junior em suas referências ao desenvolvimento dos Estados 
Unidos, o que por sua vez os aproximavam também de Anhaia Mello.    

Antônio Prado Junior protagoniza a primeira travessia automobilística entre a capital 
paulista e a cidade de Santos com o veículo francês Motobloc. Em 1908, possivelmente, o futuro 
presidente da República o encontra na Grande Corrida realizada em São Paulo pelos integrantes 
do Automóvel Club da cidade. Na época, Washington Luís era Secretário de Justiça e Segurança 
Pública, o que o permitiu reivindicar a realização da corrida junto ao prefeito municipal Barão 

14 Ver LEVI, D. A família Prado. 1977 p. 304.
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Raimundo Duprat. Os colegas do secretário realizavam as reuniões do Automóvel Club na casa 
de outro integrante da família, Martinico Prado, no antigo Largo do Rosário e devem ter sido 
calorosamente cumprimentados pelo prefeito e secretário no banquete de confraternização da 
primeira prova automobilística da América do Sul.    

Segundo Faria (2007), as rememorações de José de Oliveira Reis a respeito da contração 
de Agache pelo prefeito Antônio Prado Junior compõem uma construção discursiva em relação 
à institucionalização do urbanismo na administração pública brasileira. Dessa forma, o urbanista 
UHFRQVWUyL� RV� SHUVRQDJHQV� VHJXQGR� D� VXD� LQWHQomR� GH� SRVLFLRQi�ORV� HQTXDQWR� ÀJXUDV� SROtWLFDV�
importantes para a consolidação daquela disciplina em esferas estatais: 

� $QW{QLR�3UDGR�-XQLRU��VHP�SRVVXLU�TXDOTXHU�WtWXOR�SURÀVVLRQDO��VHP�VHU�HQJHQKHLUR��IRL��HQWUHWDQWR��
XP�GRV�PDLRUHV�SUHIHLWRV�GD�FLGDGH�GR�5LR�GH�-DQHLUR��RULXQGR�GH�WUDGLFLRQDO� IDPtOLD�SDXOLVWD��ÀOKR�
do velho e conceituado Conselheiro Antônio Prado era apenas dedicado à vida particular e social nos 

FOXEHV�HVSRUWLYRV�GH�6mR�3DXOR��+RPHP�YLDMDGR��GH�ERP�JRVWR��GLQkPLFR��DPLJR�SHVVRDO�GR�3UHVLGHQWH�
GD�5HS~EOLFD�� HVWH� R� IRL� EXVFDU�� FRPR� HOHPHQWR� GH� FRQÀDQoD�� SDUD� GLULJLU� RV� GHVWLQRV� GD� FDSLWDO� GD�
UHS~EOLFD�GXUDQWH�VHX�TXDGULrQLR��)RL�XPD�IHOL]�HVFROKD��SRLV�VHP�WtWXORV�H�VHP�SUHFRQFHLWRV�WpFQLFRV��
IH]�XPD�DGPLQLVWUDomR�GRWDGD�GH�ERP�VHQVR�H�FRP�XPD�LQYXOJDU�GLVSRVLomR�SDUD�R�WUDEDOKR��3UDGR�
-XQLRU��SHOD�DWXDomR�QmR�GHVPHUHFHX�D�FRQÀDQoD�QHOH�GHSRVLWDGD�SHOR�3UHVLGHQWH�GD�5HS~EOLFD��������$R�
período mais ou menos tranquilo, equilibrado da administração Alaor Prata, sucedeu a deoutro prefeito 

de características dinâmicas incansável trabalhador, revolvendo tudo, agitando problemas e deixando 

marcado, de modo indelével, a sua passagem pela prefeitura do Distrito Federal. (...) O Governo 

0XQLFLSDO� QmR� GHL[D� GH� VHU� XP� UHÁH[R� GR� JRYHUQR� IHGHUDO��$� DXVWHULGDGH� H� VHULHGDGH� GR� JRYHUQR�
:DVKLQJWRQ�/XtV��UHSURGX]LD�VH�QD�DGPLQLVWUDomR�GD�SUHIHLWXUD��DWUDYpV�GD�DWXDomR�GR�SUHIHLWR�3UDGR�
Junior, cuja personalidade marcante e austeridade no trato dos negócios publicados eram bem uma 

continuação do Presidente da Republica. . (REIS: 1965: 89 apud FARIA: 2007: 21)

Reis também era oriundo da região de Ribeirão Preto. Filho de um menos próspero produtor 
de café, conhecia os integrantes da tradicional família paulista em virtude da presença das celebres 
fazendas na região de Ribeirão Preto – São Martinho e Guatapará. Curiosos são os comentários 
positivos de Saturnino de Brito em relação aos progressos da administração de Antônio Prado 
no que se refere à continuidade das ações de reformas na prefeitura da cidade de São Paulo. No 
estudo que o engenheiro realiza sobre o abastecimento d’água da capital paulista, contemporâneo 
ao período do governo municipal do conselheiro, também aparecerá opiniões favoráveis à família 
Prado em virtude de sua dissidência a Política dos Governadores: 

 Na capital do Estado de S. Paulo o prefeito tem sido eleito, mas, por excepção, o bom senso e 

o patriotismo tem escolhido, independentemente do Governo, durante quatriennios sucessivos, o sr. dr. 

$QWRQLR�3UDGR��KRPHP�VXSHULRU��DIDVWDGR�GD�SROtWLFD��3RU�IHOL]�DFDVR�VH�WHP�WLGR�FRPSHWrQFLD�GR�HOHLWR�
H�D�FRQWLQXLGDGH�QD�DGPLQLVWUDomR��R�SRYR�HYLWRX�R�SHULJR�GR�V\VWHPD�HOHLWRUDO��ID]HQGR�ERD�HVFROKD��HOOH�
mesmo. (BRITO: 1912: 309) 

 Tanto Saturnino de Brito quanto José de Oliveira Reis se aproximam de Antônio Prado 
em função do seu papel como crítico aos partidos republicanos estaduais. Para o conselheiro do 
Partido Democrático os Partidos Republicanos seriam simples agrupamentos de políticos sem uma 
plataforma nacional e modernizante. Uma plataforma política que Getúlio Vargas tentará absorver 
DSyV�D�PRUWH�GH�$QW{QLR�3UDGR��HP�������TXDQGR�DTXHOH�SURFXURX�IRUWLÀFDU�R�HL[R�5LR�*UDQGH�GR�
Sul - São Paulo através das ideias políticas cafeeiras que vinham sendo ignoradas pelos políticos do 
PRP.
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Nesse sentido, para ambos os engenheiros – Saturnino de Brito e José de Oliveira Reis 
– a condição de existência do urbanismo enquanto uma ciência autônoma dependia de sua 
independência da política praticada, principalmente no âmbito do poder das oligarquias estaduais 
da Primeira República. Segundo Darrell Levi (1977), durante os anos em que Antônio Prado fora 
prefeito de São Paulo, entre 1889-1910, se revelou o seu desinteresse pela política republicana, 
relutando em aceitar o novo jogo clientelístico das indicações do PRP, estando mais inclinado à 
restauração da estabilidade política monárquica: 

 O que Antônio Prado parecia querer era uma República que tendesse à suposta estabilidade da 

Monarquia. Em particular, achava o tempo de mandato do presidente muito curto: um novo presidente 

gastava o primeiro ano estabelecendo sua política; o segundo servia ao inicio de sua implementação; 

o terceiro era ocupado pela preparação para próxima eleição; e o quarto ano, presumivelmente, era 

ocupado com as eleições mesmas (LEVI: 1977: 297)   

A prefeitura da cidade de São Paulo era um cargo menor que Antônio Prado ocupava 
procurando evitar as alianças políticas para candidaturas maiores. A sua gestão no município, 
WRGDYLD��VLJQLÀFRX�D�DPELJXLGDGH�GH�XPD�ÀJXUD�GR�$QWLJR�5HJLPH�OLGHUDU�XP�JRYHUQR�SURJUHVVLVWD�
numa atmosfera de desenvolvimento material. As referências de Brito a Antônio Prado, e mesmo as 
de José de Oliveira Reis em relação a essa família, estão associadas à notoriedade que ele adquiriu ao 
levar para administração pública as técnicas comerciais que haviam conquistado nos seus prósperos 
negócios particulares.

 Seu programa diário como prefeito consistia em rápidas visitas às obras municipais, ao curtume 

da Água Branca, à vidraria Santa Marina, ao Banco do Comércio e Indústria, e à Paulista. Um de 

seus primeiros projetos foi supervisionar a pavimentação das principais ruas da cidade. A 7 de maio 

de 1900, inaugurou pessoalmente a primeira linha de tróleis elétricos da cidade, dirigindo o primeiro 

FDUUR�GR�ODUJR�6mR�%HQWR��QR�FHQWUR�GD�FLGDGH��DWp�R�ÀP�GD�$ODPHGD�%DUmR�GH�/LPHLUD��RQGH�ÀFDYD�
VXD�PDQVmR�� D� FKiFDUD� GR�&DUYDOKR��$QWRQLR� WDPEpP� SURPRYHX� R� QHFHVVLWDGR� HPEHOH]DPHQWR� GRV�
parques e praças da cidade, e a praça da República permanece ainda hoje como um dos marcos de sua 

administração. (LEVI: 1977: 298) 

As aproximações de Brito e Oliveira Reis aos prefeitos municipais da família Prado estavam 
vinculadas a distinções que os integrantes da família haviam recebido como uma elite modernizada 
GH� JHVWRUHV� HÀFLHQWHV� H� HQpUJLFRV�� (OHV� DFRPSDQKDYDP�� GHVVD� IRUPD�� D� RSLQLmR� GR� SUySULR�
engenheiro da cidade de São Paulo, Victor da Silva Freire, que assim a expressa no caso da vigorosa 
UHSUHVVmR�j�JUHYH�QD�&LD��3DXOLVWD�GH�9LDV�)pUUHDV�H�)OXYLDLV��HP�������TXDQGR�$QW{QLR�3UDGR�IRL�
HORJLDGR�SRU�ÀJXUDV�GR�establishment�SDXOLVWDQR�SHOD�ÀUPH]D�FRQWUD�D�´DQDUTXLDµ�WUDEDOKLVWD��$VVLP��
Brito e Oliveira Reis associam a um modelo administrativo desvinculado tanto da politicagem das 
ROLJDUTXLDV�TXDQWR�GDV�PDQLIHVWDo}HV�GDV�PDVVDV��SURFXUDQGR�HVWDEHOHFHU�XP�HVWDWXWR�FLHQWtÀFR�H�
institucional “politicamente neutro” ao planejamento urbano.

Portanto, quais os ideais dos autores urbanistas ao realizarem os seus trabalhos no âmbito 
GDV� FLGDGHV� SHODV� TXDLV� SDVVDUDP� H�� HVSHFLÀFDPHQWH�� TXDQWR� DRV� SODQRV� TXH� HODERUDUDP� SDUD�
Ribeirão Preto.15? Mas, quais seriam as clivagens ou diálogos, neste caso particular, entre os planos 

���&RQVLGHUDQGR�TXH�QmR�H[LVWLX�XP�SODQR�HVSHFLÀFDPHQWH�HODERUDGR�SRU�6DWXUQLQR�GH�%ULWR�SDUD�5LEHLUmR�3UHWR��
com exceção de um parecer emitido em 1912 sobre a situação da rede de água e esgoto da cidade. Brito integrou como 
HQJHQKHLUR�FKHIH�R����'LVWULWR�GD�&RPLVVmR�GH�6DQHDPHQWR�GR�(VWDGR�GH�6mR�3DXOR��RQGH�HODERURX�XP�SODQR�SDUD�
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ou concepções urbanísticas e a história da cidade de Ribeirão Preto no período que abrange as duas 
elaborações?

cidade de Campinas, modelo no âmbito da Comissão e das cidades do interior paulista. A sua trajetória pelo interior 
paulista é fundamental para a elaboração de sua concepção sobre a necessidade de Planos de Conjuntos, inclusive, com 
o sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto como um dos elementos centrais do que Brito considerava como 
o Conjunto das obras para a cidade.   



CAPÍTULO 2
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A ocupAção dA bAciA hidrográficA do ribeirão preto

��

2.1 A ocupação da bacia hidrográ!ca do Ribeirão Preto.

 Com o objetivo de  levantar alguns aspectos formação da cidade de Ribeirão Preto ao 
longo da segunda metade do século XIX, sobretudo, para colocá-los diante das polêmicas  que 
envolveram Saturnino de Brito, é importante remontar ainda que de maneira breve o processo 
de ocupação do território do Nordeste Paulista onde a cidade está situada. Este é o momento da 
constituição das principais famílias que irão disputar a política republicana local, principalmente em 
torno da construção material da cidade.  

Ao passarmos pela polêmica sobre a crise de falta d’água, quando o serviço já era administrado 
pela Empresa de Água e Esgotos, pertencente à família Prado, contrapomos a opinião de alguns 
engenheiros sanitaristas, como Saturnino de Brito, frente à gestão das águas que era praticada 
no município. O destaque à noção de Plano de Conjunto defendida pelo engenheiro�� se tornou 
importante para relativizar a formação do monopólio dos serviços urbanos realizado pela Empresa 
de Força e Luz de Ribeirão Preto. O crescimento urbano de Ribeirão Preto pode ser acompanhado, 
dessa forma, pela apropriação de seus recursos hídricos, contrapondo as particularidades históricas 
do tratamento e controle de suas águas frente ao nascimento e a consolidação da urbanística 
moderna. 

�$�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�3UHWR�HVWi�DVVHQWDGD�HP�PHLR�j�SHTXHQD�EDFLD�KLGURJUiÀFD�GR�ULEHLUmR�
Preto17, que nasce numa área mais alta numa região que pertencia à antiga fazenda de café do 
agricultor positivista Luiz Pereira Barreto, cruzando toda a extensão da cidade até desaguar no 
rio Pardo, ao norte do município. A criação de freguesias e vilas nessa região bastante desabitada 
durante os séculos XVI e XVII ocorre, posteriormente, no mesmo rumo da trilha do Anhanguera, 
o bandeirante que havia aberto esse caminho às Minas Gerais: 

 Desde o ano de 1655, o território cortado pela trilha ligando a cidade de São Paulo às terras 

GRV� tQGLRV�*RLD]HV� SHUWHQFHX� DR� HQWmR�PXQLFtSLR� GH� -XQGLDt��(P������� VXD� SRUomR�1RUWH� SDVVRX�
para a jurisdição da recém-criada vila de Moji mirim. (...) Essa Antiga circunscrição administrativa, 

���%5,72��6��/H�WUDFp�VDQLWDLUH�GH�OD�YLOOH��2EUDV�&RPSOHWDV��5LR�GH�-DQHLUR��,PSUHQVD�1DFLRQDO�������
17 O córrego Ribeirão Preto nasce no centro da cidade de Cravinhos, cerca de 800 metros acima do nível do mar, 
desce cortando o município de Ribeirão Preto, passando pela região central da cidade aproximadamente a 540 metros 
de altitude, e deságua no rio Pardo já na divisa com o município de Jardinópolis a 500 metros de altitude. A bacia do 
Ribeirão Preto é a principal bacia da cidade, porém outras duas cortam o município de Ribeirão Preto, a do córrego 
das Palmeiras e a do córrego do Esgoto.
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SRU�VXD�YH]��VRIUHX�XPD�SULPHLUD�IUDJPHQWDomR�DR�VHU�FULDGD�D�YLOD�GH�)UDQFD��HP�������2�VHJXQGR�
desmembramento ocorreu apenas em 1841, quando da instalação da vila de Casa Branca. Desta, 

QDVFHX�6mR�6LPmR��GDWDGD�KLVWRULFDPHQWH�GH�������+LVWRULFDPHQWH��5LEHLUmR�3UHWR�SRGH�VHU�FRQVLGHUDGR�
um município novo dentro da área descrita, pois foi desmembrado de São Simão em 1871. Esses 

municípios e os demais a que deram origem foram sendo criados à medida em que a ocupação se 

DGHQVDYD��%$&(//$5�	�%526&+,������������������

A formação do arraial de onde se elevaria a freguesia de São Sebastião do Ribeirão Preto 
VH� LQLFLD� SRU� YROWD� GH� ������ QHVVH� WHUULWyULR� GUHQDGR� SHOD� EDFLD� KLGURJUiÀFD� GR� ULEHLUmR� 3UHWR��
numa região que a princípio abrangia ainda outras pequenas bacias posteriormente desmembradas 
como territórios de novas cidades. A doação de terrenos ao Patrimônio Religioso da Igreja de 
modo a garantir a legitimidade do assentamento e da posse da terra dos fazendeiros do entorno é, 
inicialmente, o que desperta o desenvolvimento da cidade ao redor do largo da Matriz, no cume de 
XPD�UHJLmR�SUy[LPD�j�FRQÁXrQFLD�GR�ULEHLUmR�3UHWR�FRP�R�FyUUHJR�GR�5HWLUR�6DXGRVR18. 

� $R�PHVPR�WHPSR��D�WHUUD�GR�VDQWR�TXH�p�D�PDWUL]�GD�RUJDQL]DomR�XUEDQD�WUDQVIRUPD�VH�HP�
HOHPHQWR�GH�FRPSURYDomR�XWLOL]DGR�DPL~GH�QRV�OLWtJLRV�VREUH�SRVVHV�UXUDLV��SULQFLSDOPHQWH�QDV�ID]HQGDV�
da Barra do Retiro e do Retiro - ampla extensão territorial compartilhada por posseiros que engrossaram 

as levas mineiras sobre as bacias do Pardo e do Mogi-Guaçu, no inicio do século XIX (GARCIA, 

2013:33)  

As construções dos edifícios, inicialmente implantados na retícula organizada pela Fábrica 
da  Matriz, irão ao longo do século XX se expandir em direção aos principais córregos que compõem 
D�EDFLD�KLGURJUiÀFD�GD�FLGDGH�²�FyUUHJR�6HUUDULD��FyUUHJR�/RXUHDQR��FyUUHJR�GR�7DQTXLQKR�H�R�
FyUUHJR�GDV�3DOPHLUDV��$R�ÀQDO�GR�VpFXOR�;;��ERD�SDUWH�GD�H[WHQVmR�GHVVHV�ULRV�GHQWUR�GR�HVSDoR�
urbano terá uma densa ocupação de suas várzeas e margens (MAPA 1).

Com a abolição do sistema de mercês realizado pela Coroa Imperial durante o processo de 
LQGHSHQGrQFLD��HP�������VH�LQWHQVLÀFD�D�DSURSULDomR�GH�WHUUDV�DWUDYpV�GR�DSRVVDPHQWR�GH�UHJL}HV�
muito extensas sob o domínio de poucas sesmarias. A ocupação desse território de Ribeirão Preto 
UHPRQWD��QRWDGDPHQWH��DR�SURFHVVR�GH�À[DomR�GH�SRYRDGRUHV�PLQHLURV�QR�1RUGHVWH�3DXOLVWD�TXH�
regressavam da antiga frente de expansão valendo-se do apossamento de terras que haviam sido 
abertas pelas bandeiras no caminho de tropas de muares em direção às Minas Gerais e ao Goiás.19 

$�EDL[D�GHQVLGDGH�GHPRJUiÀFD�H�D�DXVrQFLD�TXDVH�FRPSOHWD�GH�WLWXODomR�SHUPLWLUDP�DRV�
entrantes mineiros a constituição de grandes propriedades rurais voltadas ao mercado interno de 
abastecimento.20� $V� GHPDUFDo}HV� GDV� ID]HQGDV� DFRPSDQKDYDP� HVVH� ÁX[R�PLJUDWyULR� YLQGR� GR�
interior do país, e chegam a ocupar, durante a primeira metade do século XIX, grande parte do 
território à margem direta do rio Pardo, se estendendo à montante do rio Preto no sentido do 
maciço de sua nascente. 

18 Um trabalho que aborda a constituição e o processo de urbanização do Patrimônio Religioso de Ribeirão Preto 
demonstrando através de litígios judiciais a origem de um mercado de terras urbanas nesta cidade é GARCIA, V. E. Do 
Santo? Ou de quem ... Ribeirão Preto: gênese da cidade mercadoria. Tese de Doutorado. São Carlos:IAU/USP, 2013.
19 BACELLAR, C. de A. Uma rede fundiária em transição. in: BACELAR, C. de A. P. & BRIOSCHI, L. R. (orgs) Na 
estrada do anhanguera: uma visão regional da história paulista. São Paulo: Humanitas, FFLCH/USP, 1999.
20 Uma ocupação do solo em grandes extensões de áreas ociosas que podiam ser cedidas a outros sem prejuízo 
HFRQ{PLFR�DR�GRDGRU��VHQGR�D�VLWXDomR�IXQGLiULD�JHUDGRUD�GD�ÀJXUD�GRV�KRPHQV�OLYUHV��RV�DJUHJDGRV�H�FRPSDGUHV��YHU�
FRANCO, M. S. de C. Homens livres na ordem escravocrata. 4.ed. Unesp, São Paulo, 1997.
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$RV�SRVVHLURV�HUD�IXQGDPHQWDO�R�DSURYHLWDPHQWR�GDV�SHTXHQDV�EDFLDV�KLGURJUiÀFDV�FRPR�
QRUWHDGRUDV�GRV�OLPLWHV�GH�VXDV�SURSULHGDGHV��GHÀQLGDV��SULQFLSDOPHQWH��SHODV�OLQKDV�GRV�WRSRV�GH�
morros e dos leitos de córregos. Além disso, o acesso aos cursos d´água era imprescindível para o 
funcionamento dessas fazendas de criação, podendo a falta d´água forçar a venda das terras e até 
mesmo a dissolução da fazenda.

Lucila Reis Brioschi (1999) aponta que, apesar dos campos que margeiam os vales do Mogi-
Guaçu e o ribeirão da Onça serem conhecidos desde 1760, a ocupação da margem esquerda do 
rio Pardo ainda irá tardar em virtude da presença da densa cobertura vegetal – as grandes manchas 
GH�WHUUD�UR[D�H�D�ERD�RIHUWD�KtGULFD�SHUPLWLUDP�R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�IRUPDo}HV�ÁRUHVWDLV�FRP�
iUYRUHV�GH�JUDQGH�SRUWH�H� ULFD�ELRGLYHUVLGDGH��7DLV�ÁRUHVWDV�HUDP�XP�HPSHFLOKR�SDUD�FULDGRUHV�
de gado e lavradores de roças de subsistência que ainda não possuíam recursos técnicos para a 
derrubada e conservação dos solos férteis. 

 Encontrando essa ocupação rala ao sul do rio Pardo, alguns descendentes dos paulistas povoadores 
do Caminho de Goiás e novos entrantes mineiros cruzaram esse rio e apossaram terras na sua margem 
esquerda, por volta de 1811. Entre eles encontrava-se Dias Campos português que chegou ao Sertão 
do rio Pardo depois de sua passagem pelas Minas Gerais, onde constituiu família. Possuía terras na 
fazenda Boa Vista (atual Nuporanga) e fazenda Ilha (atual Jardinópolis) e foi o primeiro posseiro das 
terras que hoje formam o município de Ribeirão Preto. Por não ter registrado a posse, perdeu-a para 
os irmãos Mateus e Manoel José dos Reis. Mateus José dos Reis, descendente de antigos povoadores do 
Caminho do Goiás, em 1829 declarou possuir 120 cabeças de gado na margem do rio Pardo. Ele e 
VHXV�ÀOKRV�WrP�RV�QRPHV�OLJDGRV�j�IXQGDomR�GD�YLOD�GH�5LEHLUmR�3UHWR�H�DV�GLVSXWDV�TXH�RFRUUHUDP�SRU�
ocasião da doação do patrimônio para a devoção da capela de São Sebastião, em meados do século XIX 
(BRIOSCHI: 1999: 65).

Posteriormente, o ribeirão Preto aparece como a linha vertente da demarcação efetuada 
pelos herdeiros da fazenda Laureano na comarca de São Simão. Tudo quanto vertia no sentido 
GR�ULEHLUmR�SHUWHQFHULD�j� ID]HQGD�� UHÁHWLQGR�R�HVIRUoR�SDUD� LQYHQWDULDU�SHORV�FDUWyULRV�GDV�YLODV�
da região a demarcação da propriedade21. Não é mera coincidência que as demarcações dessas 
glebas dessem importâncias aos córregos, no fundo dos vales, e aos campos e cerrados, rumo à 
vertente. A necessidade de pastos naturais ditava o rumo da ocupação, e as gerações de herdeiros 
se arranchavam onde existisse a presença de água. 

Algumas famílias foram mais bem sucedidas em evitar a desagregação territorial através dos 
casamentos consanguíneos, como no caso especial da família Junqueira, que após a conquista de 
enormes extensões de terras logrou por alianças matrimonias uma fragmentação dessas posses no 
interior de um círculo familiar fechado. 

 Talvez o maior grupo familiar de origem mineira estabelecido na região tenha sido o Junqueira. 
Durante a segunda década do século XIX, seis casais de netos do patriarca constituíram a primeira 
geração da família no Nordeste de São Paulo (BRIOSCHI: 1999: 67) 

A valorização do café no mercado internacional, porém, promove a especulação fundiária 
dessas terras apossadas, e essa dinâmica de ocupação muda, a partir da década 1870, com a 

21 A corrida pelos registros de propriedades, após a Lei de Terras, integra o projeto de substituição da escravatura 
enquanto garantia das operações de créditos aos fazendeiros. Um aprofundamento da valorização da terra como 
mercadoria, além das mudanças da estrutura fundiária no Nordeste Paulista com a chegada do ciclo cafeeiro é visto em 
BACELLAR, C. de A. op. cit. pp. 93-105.   
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subida de cafeicultores do vale do Paraíba, onde os solos se esgotavam. O Nordeste Paulista, 
numa conjuntura favorável a expansão de cafezais, será reocupado por outros tipos de fazendas 
associadas a um patamar técnico mais elevado no contexto internacional da Segunda Revolução 
Industrial. Dois empreendedores, o agrônomo Luís Pereira Barreto e Martinho Prado Junior, se 
tornam emblemáticos dessa dinâmica de ocupação em virtude das expedições pelo Interior Paulista 
que realizavam com a publicação dos resultados positivos das análises de terra coletada.   

 A presença dos mineiros e a sua preponderância na população do Nordeste Paulista durou 
enquanto o gado e a agricultura do excedente dominaram a economia regional. Com a introdução e 
expansão da cafeicultura, os paulistas novamente voltam ocupar a região, desta vez acompanhados por 
ÁXPLQHQVHV�RULJLQiULRV�GR�YDOH�GR�3DUDtED�H�SHORV�LPLJUDQWHV�HXURSHXV��GHQWUH�RV�TXDLV�GHVWDFDUDP�VH�RV�
italianos (BRIOSCHI: 1999: 76)  

O desenvolvimento ferroviário, partindo de Campinas rumo ao oeste da província, encurta 
o trajeto até o porto de Santos, até então feito em tropas de mula. Essa situação permite a ampliação 
do espaço agrário àquela lavoura de exportação sobre o maciço do ribeirão Preto, principal eixo de 
RFRUUrQFLD�GH�WHUUDV�UR[DV��2�UHOHYR�VXDYH�H�DV�GXDV�HVWDo}HV�EHP�GHÀQLGDV�GH�FKXYDV�H�VHFDV��DOpP�
da grande reserva de terras férteis, até então predominantemente cobertas pelas matas de maior 
porte e sob o domínio de títulos precários, atrai o capital cafeeiro num processo de concentração 
fundiária e formação de companhias agrícolas. 

 A aquisição de pequenas áreas de terra por compra possibilitou o ressurgimento das grandes 
propriedades, especialmente por parte daqueles que detinham capitais próprios ou acesso aos de terceiros. 
Não raro, os recursos para compra originaram-se de estrangeiros, como no caso de Francisco Schmidt, 
ÀQDQFLDGD� SHOD� FDVD� LPSRUWDGRUD� DOHPm� 7KHRGRU� :LOOH�� 2� FDSLWDO� HVWUDQJHLUR� WDPEpP� DGTXLULX�
propriedade em Ribeirão Preto e região, a exemplo da Companhia Agrícola Fazenda Dumont e a São 
Paulo Coffe States pelos ingleses (MARCONDES; OLIVEIRA: 2013: 270).  

No espigão que divide as bacias do rio Pardo e Mogi-Guaçu, onde nasce o ribeirão Preto, as 
duas correntes migratórias irão se encontrar provocando o choque entre povoadores mais antigos 
(caso da família Junqueira) e os mais novos (como a família Silva Prado). Os celebres relatos de 
Martinho Prado Jr22, nesse sentido, possuíam o objetivo de pressionar os antigos povoadores à 
YHQGD�GH�VXDV�WHUUDV�D�ÀP�GH�VH�UHIXJLDUHP�QR�VHUWmR��QXP�SURFHVVR�HP�TXH�LUi�FRQVWLWXLU�D�VXD�
famosa fazenda Guatapará em 1877. 

Todavia, apesar da entrada desses novos fazendeiros cafeicultores, os mineiros mantiveram 
uma preponderância numérica e, muitas vezes, a hegemonia econômica e política na sociedade 
ORFDO�DWp�R�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��RX�DLQGD�GXUDQWH�DV�SULPHLUDV�GpFDGDV�UHSXEOLFDQDV��FRPR�QR�FDVR�
de Joaquim Diniz Junqueira no Diretório Municipal do PRP em Ribeirão Preto. No processo de 
WRPDGD�GHVVH�HVSDoR��RV�FDIHLFXOWRUHV�SDXOLVWDV�H�ÁXPLQHQVHV� LUmR�VHPSUH�DSUHVHQWDU�XPD�YLVmR�
sobre o arcaísmo das condições materiais e dos costumes desses povoadores mais antigos. Martinho 
Prado Jr, representante da modernização da sociedade paulista, comentava sempre o atraso em que 

22 Os capítulos publicados no jornal A província de São Paulo, contando as proezas de sua viagem por uma paisagem 
vista diante da vertente do ribeirão Preto, em São Simão, serviram de chamariz para outros investidores na cafeicultura. 
Os antigos lavradores que não se mantiveram na terra acabaram cumprindo a tarefa da abertura de fazendas de café 
posteriormente absorvidas pelos agricultores com mais capital. Esses relatos são abordados em FARIA. R. dos S.. 
Ribeirão Preto, uma cidade em construção, 2010; e em BACELLAR, C. de A. op. cit.
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viviam esses mineiros moradores das terras paulistas: 

 Seus recursos estão como que paralisados e muitos anos serão ainda precisos para que suas 
colheitas possam atingir um elevado algarismo. Tanto mais quanto os seus habitantes acham-se possuídos 
de extremado amos pelas terras incultas, possuem milhares de alqueires, não querem vendê-los, antes 
desejariam compras mais (PRADO JR apud BRIOSCHI: 1999: 88).

Sob o olhar dos cafeicultores, associados a uma nova etapa do processo de acumulação 
capitalista, os mineiros representavam o entrave à expansão de novas formas de produção de 
riquezas. Os novos fazendeiros de café se vinculavam a uma economia agrícola cada vez mais atrelada 
ao mundo urbano e industrial sem, entretanto, perderem os laços que emanavam da propriedade da 
terra agrícola e do mundo rural. Como aponta Garcia (2013), a expansão dessa frente pioneira pela 
região da Mogiana é possibilitada por uma organização jurídico-cartorial apta a assegurar os títulos 
de propriedades de grandes fazendas antes ocupadas por posseiros. Esse “negócio” de formação 
de fazendas novas deriva dos desdobramentos da legislação fundiária inaugurada pela lei de terras 
regulamentada em 1854 e organizada por decretos governamentais emitidos ao longo do século 
;,;��

A marcha para o oeste, segundo uma perspectiva seguida por Garcia (2013), além de ser 
motivada pelos lucros da exportação cafeeira durante a substituição do trabalho escravo, é realizada 
num processo de reapropriação territorial e valorização fundiária rural e urbana. As mudanças 
jurídicas de domínio geraram um lastro documental e hipotecário dando segurança a um mercado 

Figuras 4 e 5: A abertura das terras roxas cobertas por grandes matas e a formação de fazendas de café (ao lado). A imagem abaixo 
mostra os terreiros da celebre Fazenda Guatapará com os trabalhos de secagem sendo realizados sob a vigília de capatazes. A 
PiTXLQD�IRWRJUiÀFD�Mi�UHDOL]DYD�QHVVH�PRPHQWR�D�FDSWDomR�GDV�WUDQVIRUPDo}HV�GD�UHJLmR�FRP�R�LQWXLWR�GH�SXEOLFD�ODV�HP�MRUQDLV�
da capital. Fonte: APHRP. 
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de crédito que não mais necessitava se assentar no escravo como capital de custeio. Marcondes 
e Oliveira (2013) demonstram esse movimento através de uma análise da substituição dos ativos 
deixados de herança nos inventários post-mortem, em que os escravos e as manufaturas importadas, 
como bens valiosos, dão lugar ao longo do tempo às propriedades de terras. 

O mapa 2 apresenta o resultado dessa ocupação do Nordeste Paulista pelas fazendas de café 
GXUDQWH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��8PD�UHJLmR�TXH�ÀFRX�FRQKHFLGD��DSyV�D�FKHJDGD�GD�OLQKD�IHUURYLiULD��
como a zona da Alta Mogiana, sendo possível enxergar os ramais em direção às fazendas realizando 
o escoamento do café. A Estrada de Ferro Mogiana, fundada em 1872, partia de Campinas visando 
atender a toda essa região. Em 1875 ela já havia alcançado Mojimirim e Amparo, sendo inaugurada, 
em 1878, a linha até Casa Branca conforme o contrato com o governo da Província de São Paulo.
Em 1880, a companhia garante a concessão para estender os trilhos até Ribeirão Preto, e o ramal 
entre São Simão e Ribeirão Preto é construído buscando se aproximar da margem direita do rio 
Mogi-Guaçu, onde se encontravam os maiores produtores de café, com destaque para os Silva 
Prado, Francisco Maximiano Junqueira, Companhia Dumont e Silveira do Val. Estes construíram, 
posteriormente, as estradas “cata-café”, com 12 ramais recolhendo o produto até alguma estação 
da linha principal.  Esse processo é descrito por Nestor Goulart Reis Filho (2000: 97) da seguinte 
forma:

 A vantagem do sistema ferroviário e de navegação, convergindo para os grandes portos, terminou 
por reforçar extraordinariamente a polarização em torno dessas cidades, cuja população se expandiu 
com intensidade, promovendo novamente a estagnação das vilas litorâneas, junto aos pequenos portos. 
No caso do estado de São Paulo, como no de Minas Gerais, os entroncamentos ferroviários foram se 
estabelecer serra acima, promovendo a expansão da capital da província e de Campinas, em função do 
monopólio estabelecido pela São Paulo Railway. 

'XUDQWH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��HVVD�IUHQWH�GH�H[SDQVmR�DOWHUD�SURIXQGDPHQWH�D�ÀVLRQRPLD�
do campo, quase apagando os traços da economia anterior. Apesar das oscilações do preço do 
FDIp�HP�YLUWXGH�GH�VXSHUSURGXomR��D�ODYRXUD�FDIHHLUD�VRIUHUi�LQWHUUXSomR�DSHQDV�DR�ÀQDO�GD�GpFDGD�
de 1920, quando a crise mundial derruba o café brasileiro no mercado internacional. Todavia, 
os novos desbravadores não se restringiram apenas à agricultura, explorando também os novos 
serviços urbanos, como no caso da criação da Empresa de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, 
com a derivação dos negócios para empresas de serviços urbanos num período subsequente a 
consolidação das fazendas de café.

 Se, por um lado, os fenômenos da industrialização e da urbanização nos centro hegemônicos 
HXURSHXV�GHÀQLDP�RV�HPEOHPDV�GD�PRGHUQLGDGH�²�UD]mR��SURJUHVVR��YHORFLGDGH�²�SRU�RXWUR��JUDQGHV�
PDVVDV�GH�SHVVRDV�TXH�VH�GHVORFDYDP�jV�FLGDGHV�FDSLWDLV�GR�VpFXOR�;,;��3DULV�H�/RQGUHV��HQIUHQWDYDP�
DV�QRYDV�SDLVDJHQV�H�DV�VHQVDo}HV�GH�FKRTXH�H�DWXUGLPHQWR�²�PXOWLGmR��VROLGmR��SREUH]D��LOXVmR�²�TXH�
produziram um movimento dinâmico de homens pela Europa afora em busca de melhores condições de 
vida. 

 De certa forma, o surgimento de cidades pelo interior paulista esteve marcado pela fúria Barbara 
desses homens e mulheres que vieram para regiões de plantio de café em busca de riquezas e sucesso 
pessoal (PAZIANI: 2004: 6)

No caso da Família Prado, é curioso notar que não os encontraremos posteriormente 
exercendo papéis de protagonismo político na Câmara Municipal. O poder da família na cidade é 
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exercido praticamente apenas pela atuação de Flávio de Mendonça Uchoa à frente de seus negócios 
como um dos principais empresários locais. Essa marginalidade política dos Prado nos meandros 
do Diretório Municipal do PRP, ou na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, é algo que remete ao 
TXH�p�DSRQWDGR�SRU�'DUUHO�/HYL��������D�UHVSHLWR�GD�VRPEUD�SROtWLFD�TXH�FREULX�D�IDPtOLD�DR�ÀQDO�GD�
monarquia.  Desse modo, veremos o desdobramento de um desses episódios associado à atuação 
da Empresa de Força e Luz de Ribeirão Preto. 
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0DSD����1HVVD�UHSUHVHQWDomR�PDSRJUiÀFD��SRVVLYHOPHQWH��GR�ÀQDO�GR�ÀQDO�GR�FLFOR�FDIHHLUR��YHPRV�FRPR�DV�ID]HQGDV�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR�IRUDP�Mi�
bastante repartidas em virtude da atuação dos especuladores de terras que irão futuramente explorar um negócio que se constitui com a repartição das 
glebas em loteamentos imobiliários. A zona norte do município já se encontrava bem mais estendida do que os outros lados da cidade.  Fonte: APHRP.
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2.2  A cidade entre rios.

O encontro daquelas duas levas migratórias, marcada, inicialmente, por disputas em torno 
da terra, também se dará no âmbito dos terrenos e negócios estabelecidos no espaço urbano. Algo 
que pode ser observado nas disputas entre as Casas Comissárias - Penteado & Dumont; Junqueira 
&LD��([SRUWDGRUD�H��:KLWDNHU��%RQÀP�	�&LD���VREUH�R�GRPtQLR�GR�FRPpUFLR�GH�H[SRUWDomR�GR�
FDIp��0DV�VH�HYLGHQFLD��VREUHWXGR��QRV�FRQÁLWRV�SHOR�FRPDQGR�GD�SROtWLFD�ROLJiUTXLFD�GH�5LEHLUmR�
Preto, o que deu origem à formação de grupos políticos rivais na disputa pelo controle da máquina 
administrativa do município. 

Garcia (2013) aponta como se aprofundam no espaço urbano as disputas e a corrida 
pela regulamentação do domínio jurídico para garantir crédito imobiliário, algo que acontece 
particularmente com os terrenos situados dentro cidade, tendo em vista que seria custoso aos 
credores dos fazendeiros insolventes assumirem as terras das propriedades rurais, já que o crédito 
se vinculava ao café enquanto uma mercadoria que garantia o rendimento. Assim, o crescimento 
XUEDQR��WDQWR�GH�LQIUDHVWUXWXUD�H�HGLÀFDo}HV�TXDQWR�GHPRJUiÀFR��FRP�D�FKHJDGD�GH�XPD�PDVVD�
de trabalhadores imigrantes, consolida o dispositivo de crédito na cidade através de um lastro 
hipotecário vinculado às propriedades na área urbana. 

Isto ocorre num contexto de transformações históricas ligadas ao aumento da produção 
cafeeira na pauta de exportações brasileiras, o que culmina no domínio político e econômico do 
estado de São Paulo sobre o resto do país.  A expansão das plantações de café sobre o território 
paulista promove também o nascimento de diversas cidades, que por estarem conectadas ao 
mercado europeu pelos trilhos das ferrovias incorporam também novos padrões de sociabilidade 
e de urbanização. 

Paziani (2005) diria: 

� 1D�WRUUHQWH�GH�PXGDQoDV� WpFQLFR�FLHQWtÀFDV�JOREDLV� H�GH�UHRUGHQDPHQWR�SROtWLFR� H� LQVWLWXFLRQDO�
no país, as pequenas e achatadas vilas de Barretos, Franca, Araraquara, Mococa, entre outras, 
que, durante o Império, passaram quase incólumes pelo governo monárquico, viram-se integradas a 
uma sôfrega modernidade no decorrer da Primeira República, atreladas ao universo rural e agrícola, 
representado pelos lucros e pelos espólios da expansão cafeeira (PAZIANI: 2005: 179).  

 A cidade de Ribeirão Preto se insere durante a Primeira República num quadro de relações 
mais amplo em virtude do processo de alargamento do sistema capitalista com o advento da 
Segunda Revolução Industrial. Esse fenômeno da globalização da economia capitalista, que ao 
ORQJR�GR�VpFXOR�;,;�VH�FRQVROLGD�H�VH�HVWHQGH�SDUD�GLYHUVDV�UHJL}HV�GR�SODQHWD��PRGLÀFD�GH�PDQHLUD�
profunda a sociabilidade desses lugares. O capitalismo dessa fase se torna internacional não apenas 
de forma econômica, mas também de forma cultural, alterando modos de vida. Nessa etapa do 
capitalismo se desenvolve, por exemplo, a eletricidade e os derivados do petróleo, possibilitando 
novos campos de exploração industrial, como os altos fornos, a metalurgia e as indústrias químicas, 
o que gera uma nova gama de produtos que mudaram bastante o cotidiano das pessoas.

2�ÁX[R� LQWHQVR�GH�PXGDQoDV�� DWLQJLQGR� WRGRV� RV�QtYHLV� GD� H[SHULrQFLD� VRFLDO��TXH� VH� FRQFHQWURX�GH�
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ÀQV�GR�VpFXOR�;,;�DWp�FHUFD�GH�PHDGRV�GR�;;��(VWLPXODGDV��VREUHWXGR��SRU�XP�QRYR�GLQDPLVPR�QR�
contexto da economia internacional, essas mudanças irão afetar desde a ordem e as hierarquias sociais 
até as noções de tempo e espaço das pessoas, seus modos de perceber os objetos ao seu redor, de reagir aos 
estímulos luminosos, a maneira de organizar suas afeições e de sentir a proximidade ou o alheamento 
de outros seres humano. (SEVCENKO: 1998: 7)

Nesse desenrolar surgiram, segundo Sevcenko (1998), os veículos automotores, os 
WUDQVDWOkQWLFRV�� RV� DYL}HV�� R� WHOpJUDIR�� R� WHOHIRQH�� D� LOXPLQDomR� HOpWULFD�� D� IRWRJUDÀD�� R� FLQHPD��
a radiodifusão, os arranha-céus, o sistema metroviário e outra série de novos objetos. Tais 
transformações ocorreram de forma central entre as cidades da Europa e dos Estados Unidos, 
SRUpP�D�PDUFD�GD�5HYROXomR�&LHQWtÀFR�7HFQROyJLFD� IRL� D� H[SDQVmR�GH�XPD�XQLGDGH� JOREDO� GR�
PHUFDGR� FDSLWDOLVWD��$VVLP�� VH� D� SULPHLUD� LQGXVWULDOL]DomR�PRGLÀFD� OXJDUHV� FRP� VXDV� IiEULFDV� H�
máquinas, a segunda gera gigantescos complexos industriais espalhando ainda mais suas mercadorias 
pelo mundo. 

Durante a Primeira República, portanto, se tem um aumento da construção de edifícios no 
interior do Patrimônio da Fábrica de Ribeirão Preto, algo que é acompanhado pelo seu crescimento 
populacional23. A população do município salta de 5 mil habitantes em 1873, para 70 mil em 
1920. Contudo, em 1912 o território do município ainda era ocupado por 319 propriedades rurais, 
sendo os dois destinos dos imigrantes estrangeiros: as colônias das fazendas de café e os bairros 
suburbanos que se desenvolviam na zona norte da cidade. 

6HJXQGR�.DUOD�6DQFKHV� ��������R� FUHVFLPHQWR�GHPRJUiÀFR�GR� LQLFLR�GR� VpFXOR�;;�HP�
Ribeirão Preto chega a ultrapassar em alguns anos a taxa de 300%, o que acelera o desenvolvimento 
XUEDQR�H�DR�PHVPR�WHPSR�R�FRQWUROH�SHOD�,QWHQGrQFLD�0XQLFLSDO�GDV�UHJUDV�GH�HGLÀFDo}HV��&RPR�
a maioria dos investimentos urbanos são realizados na região central da cidade, a sua valorização 

23 O vilarejo precário até 1889, ainda sem um espaço próprio para a Câmara Municipal, se transforma com os 
LQYHVWLPHQWRV�HP�REUDV�GH�LQIUDHVWUXWXUD�H��DR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��R�DJORPHUDGR�GH�UXDV�PDO�FDOoDGDV�UHFHEH�RV�SULPHLURV�
edifícios como a Cadeia Pública, o Mercado Municipal e o Matadouro. Importante para o crescimento populacional é 
também a criação do Núcleo Colonial Senador Antonio Prado na zona norte da cidade, um empreendimento realizado 
SHOD�6RFLHGDGH�3URPRWRUD�GD�,PLJUDomR�MXQWR�DR�0LQLVWpULR�GD�$JULFXOWXUD�SRU�LQÁXHQFLD�GD�IDPtOLD�6LOYD�3UDGR���

Figura 6 e 7: O automóvel movido à combustão interna, um dos novos inventos da 2ª Revolução Industrial chega à Ribeirão Preto. 
Acima, possivelmente um Ford Model T, que nessa época ainda eram usados mais como símbolos de requinte e notabilidade do que 
SURSULDPHQWH�FRPR�PHLRV�GH�WUDQVSRUWH�LQGLYLGXDO�PDVVLÀFDGR��)RQWH��$3+53���
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p� UHÁHWLGD�� SULQFLSDOPHQWH�� QD� FREUDQoD� GR� ,PSRVWR� 3UHGLDO� H� GH�9LDomR�� 6HJXQGR� D� DXWRUD�� R�
vereador Francisco Schmidt, integrante da Comissão de Obras da Câmara, chega a estabelecer a 
PXOWD�GH����PLO�UpLV�DRV�SURSULHWiULRV�GH�WHUUHQRV�TXH�QmR�SRVVXtVVHP�PXURV�H�RXWUDV�HGLÀFDo}HV�
de tijolos no interior de lotes do perímetro central da cidade.  Com a utilização de novos materiais e 
técnicas construtivas nesse ambiente urbano de vias calçadas, iluminação e rede de águas e esgotos, 
o valor do Imposto Predial e de Viação contribui para a exclusão do perímetro central das casas de 
habitação operárias, fábricas e indústrias.

6HJXQGR�5RGULJR�)DULD���������R�SHUtRGR�GH�HGLÀFDo}HV�UHDOL]DGDV�GXUDQWH�D�UHSXEOLFD�SRGH�
ser demarcado simbolicamente pela inauguração do Teatro Carlos Gomes, em 1895, e encerrado 
com a conclusão do Teatro D. Pedro II em 1930. Durante esse período se inauguram uma série de 
obras e posturas urbanas que privilegiaram o centro da cidade como alvo de uma transformação 
burguesa. Isto é reconhecido nas mudanças do antigo largo da Matriz, uma década após a contrução 
da estação ferroviária a antiga Igreja de taípa é demolida. Logo o largo deixa de ser um espaço 
cênico de uso sagrado, com toda sua popularidade em dias festivos, para se tornar um espaço de 
uso recreativo e comercial, mais restrito às classes privilegiadas.24

Num trecho do relatório do Intendente Municipal Joaquim Macedo Bittencourt, aparece o 
seguinte sobre essa região da cidade: 

� -$5',16�38%/,&26�²�5LEHLUmR�3UHWR�QmR�WLQKD�DWp������XP�MDUGLP�S~EOLFR��'DYD�VH��
é certo, este nome a uns amontoados de terra, na Praça 15 de Novembro, que se chamavam canteiros, 
dispostos sem arte e plantados de gramma que, por falta de trato e de água, raramente verdejava, apezar 
de manter sempre a municipalidade uma turma de trabalhadores encarregados da sua conservação.
  Com esta mesma turma, um pouco augmentada, desmanchou-se na quase totalidade o que havia, 
ID]HQGR�VH�XP�ERQLWR�-DUGLP��GH� WDEROHLURV�UDVRV��EHP�GLVSRVWRV��SODQWDGRV�GH�JUDPD��GH�ÁRUHV�H�GH�
pequenas árvores de ornamentação.
 Num trecho deste jardim não se fez alteração alguma: rebaixaram-se apenas os canteiros para 
PHOKRU� FRQVHUYDomR� GD� JUDPPD� H� GDV� SODQWDV�� ÀFDQGR�� SRUpP�� FRP� R�PHVPR� WUDoDGR� H� DV�PHVPDV�
grandes árvores que nelle tinham sido plantadas. Quis-se assim prestar uma justa homenagem ao 
ilustre cidadão que o fez, o Dr. Augusto Ribeiro de Loyola, talentoso advogado que aqui residiu muitos 

24 FARIA, Rodrigo dos Santos. Ribeirão Preto, uma cidade em construção: o discurso da higiene, beleza e disciplina 
na modernização Entre Rios (1895-1930) (2010).

)LJXUD����'DGRV�GHPRJUiÀFRV�DSUHVHQWDGR�QR�UHODWyULR�GR�,QWHQGHQWH�0XQLFLSDO�GH�������D�SRSXODomR�GR�PXQLFtSLR�GH�5LEHLUmR�
Preto era de 52.910 habitantes; 48.266 considerados Brancos; 2.695 Pretos; 1.956 pardos; o total de estrangeiros no município era 
de 33.199, sendo a maioria de imigrantes italianos 27.765. Fonte: APHRP.
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annos, prestando sempre o seu concurso a tudo que dizia respeito ao progresso e ao engrandecimento 
deste município. (BITTENCOURT: 1920: 20)

 Os usos populares das praças públicas, principalmente dessa praça central da cidade, ícone 
da busca da “modernidade”, são restringidos nos Códigos de Posturas, o que expressa o desejo de 
segregar os incômodos gerados pelos populares. No titulo IV do Código de Posturas de 1902, que 
tratava dos costumes públicos, comodidade dos habitantes e dos divertimentos, se tem nos seus 
artigos 224 e 228 o seguinte: 

 Ninguém poderá estar nas ruas, praças e outros lugares públicos senão decentemente vestido sob 
pena de multa de 20$000 e ser recolhido a prisão por 24 horas (...) é proibido gritar, salvo para pedir 
socorro, e bem assim fazer alarido, cantar pelas ruas ou lugares públicos e por qualquer modo perturbar 
o sossego público. Os infratores incorreram cada um na multa de 20$000 e serão detidos por 24 horas, 
caso não obedeçam a intimação (CÓDIGO DE POSTURAS: 1902: 88-89)

Essa distinção de costumes e comportamentos estabelecida pelo Código de Posturas no 
espaço central da cidade também irá se ampliar para feição arquitetônica das casas a partir da 
criação da repartição de obras do município em 1911.  Embora ainda não existisse um rigoroso 
]RQHDPHQWR�DSURYDGR�HP�OHL�SHOD�&kPDUD�0XQLFLSDO��D�ÀVFDOL]DomR�GDV�SODQWDV�GDV�REUDV�S~EOLFDV�
e particulares é realizada pelo engenheiro municipal Antonio Soares Romeo acompanhando a 
tendência de crescimento fragmentado entre os bairros populares e o centro da cidade.  Os projetos 
que deveriam passar pela aprovação do engenheiro foram avaliados segundo uma divisão da cidade 
em circunscrições diferentes, estabelecendo para cada uma um padrão de casas obrigatórias que 
deveria guiar as construções dos empreiteiros. 

OBRAS PUBLICAS
 A Camara não tinha repartição de obras quando assumimos a direcção do município. Fora, 
annos antes, suprimido o cargo de engenheiro municipal e as obras que aqui se faziam, quer publicas 
TXHU�SDUWLFXODUHV�QmR�HUDP�VXEPHWWLGDV�D�GHYLGD�ÀVFDOLVDomR��HQWUHJXHV�DTXHOODV�D�HPSUHLWHLURV��QHP�
sempre escruppulosos, e estas ao livre arbítrio dos proprietários, que raramente observavam as disposições 
do Código de Postura. 
 Coincidiu esta falta na administração pública com o grande desenvolvimento que tiveram os bairros 
Villa Tiberio e do Barracão, preferidos para residência dos operários e das classes menos favorecidas da 
sorte, onde foram construídas muitas casas, que alli ainda se encontram fora do alinhamento das ruas, 
EDL[DV��VHP�YHQWLODomR�H�VHP�OX]���DV�TXDHV�Vy�OHQWD�H�GLIÀFLOPHQWH�SRGHUmR�VHU�UHFRQVWUXtGDV��SRU�IDOWD�
de recursos de seus donos. 
� 1R�FHQWUR�GD�FLGDGH��HPERUD�QmR�IRVVH�WmR�JUDQGH�R�DEXVR��HGLÀFDUDP�VH�WDPEpP�SUpGLRV�HP�PiV�
condições de hygiene, com material de péssima qualidade e sem architectura. 
 Se bem que, nesse tempo, a municipalidade não tivesse feito obras, não deixou todavia de soffrer 
as consequências da desorganização de tão importante serviço, pois que foram de todo perdida as não 
pequenas importâncias que despendeu em reparo dos prédios municipais (BITTENCOURT: 1920: 
28-29)

Dessa forma, enquanto que se asseguraram os bons padrões arquitetônicos no centro da 
cidade através de reparos, demolições e reconstruções de edifícios com o acompanhamento do 
HQJHQKHLUR�PXQLFLSDO��DV�HGLÀFDo}HV�QRV�EDLUURV�RSHUiULRV�GD�9LOD�7LEpULR�H�GR�%DUUDFmR�DFDEDP�
permanecendo a cargo de seus proprietários, que possuíam menos recursos para efetivar tais 
reformas. A delimitação de vetores urbanos de expansão e crescimento chega a ser, segundo Karla 
Sanches (2003), alvo de um planejamento da Câmara Municipal, que a operava através de isenções 
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de impostos no sentido de incentivar as construções em novas ruas abertas e terrenos particulares. 
A autora apresenta uma resolução que transparece esse zoneamento social na cidade, segundo 
o livro de registro da Câmara, o projeto de lei de Antonio Uchoa Filho estabelecia a isenção de 
impostos e quaisquer emolumentos no período de três anos para a construção de casas até o 
valor de 8 mil réis que se situassem nos bairros além dos ribeirões Preto e Retiro. O teto de 8 mil 
réis delimitava, portanto, o padrão das moradias que se constituiriam nessa região da cidade, que 
apesar de pequenas deveriam ainda remeter as plantas e o orçamento da obra para o engenheiro 
municipal, que avaliaria seus aspectos estéticos e harmoniosos.  

� 'HÀQL�VH�� SRUWDQWR�� XPD� SROtWLFD� XUEDQD� TXH�� QD� FRQVFLrQFLD� GDV� VXDV� LQWHQo}HV� FODUDPHQWH�
delimitadoras de uma cidade salubre, interna ao perímetro dos córregos, transfere para as áreas 
periféricas todo o ônus que esta urbanização sanitária produz. Nos mais afastados locais do Município, 
próximo ao Barracão dos Imigrantes e outras áreas, como aquelas delimitadas pelo Núcleo Colonial 
$QW{QLR�3UDGR��HVWDULDP�VHQGR�HGLÀFDGRV�HTXLSDPHQWRV�TXH�QmR�FRUUHVSRQGLDP�DRV�GHVHMRV�GD�EXUJXHVLD�
cafeeira, responsável pela modernização da cidade. Representação do indesejável, tais construções e 
VHUYLoRV�XUEDQRV�GHYHULDP�ORFDOL]DU�VH�SUy[LPR�jTXHOHV�FXMR�FRQYtYLR�VRFLDO�WDPEpP�HUD�LQGHVHMiYHO��H��
mais que isso, um perigo. Assim, aos imigrantes e trabalhadores, pobres em geral, matadouros, hospitais 
e cemitérios. Ao nobre burguês urbanizado, teatros, palacetes, praças e vitrines (FARIA: 2010: 90).  

Todavia, apesar das taxativas dos Códigos de Posturas no sentido de assegurar a limpeza 
e a higiene do espaço central da cidade, promovendo inclusive a incorporação de um imaginário 
referente à salubridade na cabeça de alguns cidadãos. Diversos hábitos antigos não são abandonados, 
mesmo sob toda a vigilância dos Inspetores de Polícia e em meio aos equipamentos de limpeza. 
Uma nota matinal no jornal A cidade de um domingo do mês de junho de 1911 transparece esse 

)LJXUD����D�3UDoD�;9�GH�1RYHPEUR��HP�SULPHLUR�SODQR��R�HVSDoR�GR�DQWLJR�ODUJR�GD�0DWUL]��H�DR�IXQGR�D�IDFKDGD�GD�UXD�*HQHUDO�
Osório, uma das ruas do quadrilátero central a receber a tubulação da rede de água e esgoto. Importante notar o efeito dos Códigos 
de Posturas sobre a forma de caminhar nesse ambiente privilegiado da cidade.   Fonte: APHRP
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embate entre antigos hábitos arraigados e os novos paradigmas de costumes aspirados por cidadãos 
que vislumbravam uma nova ordem condizente com os discursos de uma cidade republicana limpa 
e esterilizada.    

A carta do leitor do jornal constrói a seguinte cena na rua General Osório: 
NOTAS ALEGRES

� &RPR� XP� SRVWH� GH� OX]� HOHFWULFD�� ÀQFDGR� QD� HVTXLQD�� SHUPDQHFLD�� QXPD� DWWLWXGH� FXULRVD� XP�
jovem, acompanhando com o olhar, toda a extensão da rua, num leve volver do corpo, assim como se usa 
militarmente dizer nos exercícios da Linha de Tiro: uma oitava á direita.
� $R�Yr�OR��ÀTXHL�FXULRVR�WDPEpP��HOOH�DGPLUDYD�VH�GR�TXH�YLD�H�GR�TXH�HX�LJQRUDYD��H�HX�WLQKD�
vontade, uma vontade doida de conhecer os seus pensamentos.
� 3RU�ÀP�QmR�UHVLVWL�
 - O meu amigo admirava se de que?
 - Si acha que eu me admiro de alguma cousa, vou dizer: Eram 5 horas da tarde, hontem quando 
estive neste mesmo ponto em que me vê. Lançava os olhares por toda esta rua (era a rua General 
Ozorio) e foi com grande revolta d’alma que presenciei o pouco zêlo que têm com a hygiene e a limpeza 
SXEOLFD� HVWHV� SURSULHWiULRV� GH� HVWDEHOHFLPHQWRV� FRPPHUFLDHV�� �VHP� DR�PHQRV� GHVFRQÀDUHP� TXH� H[LVWH�
na Câmara uma lei que proibe taes abusos), atirando para a rua, a qualquer hora, papéis, cascas de 
IUXFWDV��OL[R��WHUUD��WXGR�HQÀP�TXH�p�LPSUHVWiYHO�HP�VXDV�FDVDV�H�HP�VHXV�TXLQWDHV�
� +RMH��RX�QXQFD�PH�GHL�DR�WUDEDOKR�GH�YHULÀFDU�KD�PDLV�WHPSR��FRPR�Yr��SDUD�DTXL�YLP��VmR���
horas, pode ver no relógio, e daqui tenho apreciado este bello trabalhinho de atirar lixo á rua.
 A carroça da limpeza publica acabou de passar ha bocadinho, foi atopetada, cheia até a boca. 
Pois não lhe digo mais nada, veja como está sujo alli para cima.
 - É verdade, tem razão.
 - Pois - continuou o meu amigo - acabei de crer que... - Está vendo aquella carrocinha? é da 
limpeza também, e passa, por aqui, duas ou três vezes por dia. Mas .... assim que acaba de passar, eis 
novamente a rua completamente suja, e uma rua como esta, meu amigo, de tão grande commercio e maior 
movimento, por onde passam gentis senhoras e cavalheiros de smarts, bellas crianças de vestidinhos 
brancos que demandam a escola, uma rua principal assim, que conta com a Casa Allemã e com a 
paulicéia (aparte o reclame) oh, é preciso ser mais cuidadoso, e a Câmara tendo as suas leis e os seus 
ÀVFDHV��VHUi�IiFLO�FRQVHJXLU�VH�WDO�
 Fiquei satisfeito com o bello pensamento do jovem que deparei na esquina.
 Realmente seria uma delícia para quem gosta do asseio, passar pela rua General Ozorio sem 
SHULJR�GH�VXMDU�R�VHX�:DON�2ZHU��RX�VHX�YHVWLGLQKR�EUDQFR�H��R�TXH�p�PDLV��HVWDQGR�VHJXUR�GH�TXH�QmR�
corre risco de receber pelas ventas um punhado de cascas de bananas.
 Tem razão o jovem, garanto que tem.
A. Jacques. (A CIDADE: 1911: 1)

$� LPDJHP� GD� GLVSRVLomR� H� GR� IXQFLRQDPHQWR� GD� &DVD� &RQÀDQoD� �)LJXUD� ����� XP�
estabelecimento comercial de materiais de construção, munições e outros artigos, situado nas 
imediações da rua General Osório, ilustra os hábitos que haviam sido alvo do enobrecido cidadão 
preocupado em não sujar o seu :DON�2ZHU, ou mesmo o belo vestido branco de sua acompanhante 
de passeios dominicais. A presença de Joaquim Proença da Fonseca, proprietário da venda, ao lado 
de familiares e funcionários, além da companhia de animais domésticos, contrasta com a postura e 
DV�YHVWLPHQWDV�GDV�SHVVRDV�TXH�FLUFXODYDP�HQWUH�RV�MDUGLQV�GD�QRYD�SUDoD�;9�GH�1RYHPEUR�V

Assim, se vê antigos hábitos sendo impelidos pelos novos costumes impostos pelos 
Códigos de Posturas, e se estabelece em Ribeirão Preto um imaginário que a dividia entre uma 
cidade virtuosa e outra carregada de vícios: 
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 A cidade se modernizava. Os melhoramentos urbanos imprescindíveis para a acomodação de 
pessoas, como água, luz, esgoto e calçamento foram implementados. O centro se tornava, para alguns 
visitantes, o cartão-postal de Ribeirão Preto, com sua praça, jardim e edifícios públicos. Porém, a 
mesma modernização que evocavaimagens virtuosas da promissora terra do Oeste, carregava consigo as 
sementes de outro emblema urbano: a cidade viciada (PAZIANI: 2005:191). 

Esse movimento de transformação urbana não se restringia ao espaço central da cidade, 
SURPRYHQGR� QD� UHDOLGDGH� XPD� VHSDUDomR� HQWUH� GXDV� UHJL}HV� GHÀQLGDV� SHORV� QRYRV� bulevares 
promenades�FRQVWUXtGRV� MXQWR�DRV�FDQDLV�GRV�ULEHLU}HV�3UHWR�H�5HWLUR�6DXGRVR�� �$�ÀJXUD�����FXMD�
OHJHQGD�GR�SRVWDO�HVWi�LQFRUUHWD��p�XPD�IRWRJUDÀD�GR�FDQDO�H�DYHQLGD�VREUH�ULR�5HWLUR��DUERUL]DGR�
FRP�VXDV�PDUJHQV�UHWLÀFDGDV��2V�GRLV�FDQDLV�QRV�PROGHV�GH�bulevares �)LJXUDV����H�����GHÀQHP�RV�
limites da moderna cidade intra-rios. A Avenida do Café, ao longo do leito do rio Retiro, separava o 
centro da cidade do bairro Campos Elíseos, originário do antigo Núcleo Colonial Antônio Prado. 
O canal havia sido feito com as pedras de basalto das primeiras pedreiras da cidade, e possuía o seu 
vertedouro num molde típico dos canais projetados por Saturnino de Brito. 

Porém, as obras dessa avenida e canal se estenderam ao longo de toda a Primeira República, 
construídas ao longo de diferentes gestões municipais e por diversos empreiteiros. No período da 
Intendência de Joaquim Gusmão, em 1897, sua construção se inicia numa aliança entre Arthur 
Diederichsen, fazendeiro e construtor, com o então líder político da Câmara Municipal, Francisco 
Schmidt, o que facilitaria o envolvimento também nas obras de calçamento e construção de pontes 
sobre os canais.

$V�REUDV�GH�UHWLÀFDomR�H�DWHUUDPHQWR�GDV�YiU]HDV�GHVVHV�ULRV�FHQWUDLV�GD�FLGDGH�HQYROYHUDP�
diversos engenheiros, custando centenas de contos ao tesouro da Câmara, além de serem realizadas 
mediante a cessão de terrenos às companhias e fábricas instaladas em suas margens.  A realização 
do primeiro trecho do cais do ribeirão Preto é coordenada pelo engenheiro Samuel das Neves com 
o envolvimento de capital da Cia. Mogiana, interessada na posse dos terrenos nos arredores de sua 
Estação Central.25 Nelas é visível a semelhança com alguns sistemas de drenagens que utilizam os 

25 Arthur Diederichsen se torna um celebre construtor de pontes sobre o Retiro Saudoso e rio Preto.  

Figura 10: no relatório da gestão municiapl de 1920 aparecem os números de construções e reformas realizadas durante a década de 1910 em 
Ribeirão Preto. Fonte: APHRP. 



A Arte de se construir cidAdes em meio à políticA locAl

78

rios como canais a céu aberto e suas vias marginais como vetores de expansão. Os fundos de vales 
GRV�ULRV� WUDQVIRUPDGRV�HP�DYHQLGDV�EXOHYDUHV�DFDEDP�GHÀQLQGR�R�GHVHQKR�XUEDQR�GHPDUFDGR�
pelo perímetro mais antigo da cidade. 

Em 1930, Joaquim Camillo de M. Mattos apresenta a continuidade das obras dessas avenidas: 

AVENIDA DO CAFÉ
 Continuam em grande actividade os trabalhos da construção da Avenida do Café e a canalisação 
dos córregos Ribeirão Preto e Retiro. 
 A Avenida do Café, que será em breve uma das mais bellas do Estado de São Paulo, já está 
com os aterros das ruas quase concluídos. 
 As pontes sobre os córregos do Retiro estão igualmente quase todas concluídas. As balaustradas 
adeantadissimas. Os canaes dos dois córregos, completamente ultimados, já recebem as águas. Diversas 
construcções estão iniciadas na Avenida do Café.  A iniciativa particular em Ribeirão Preto cominha 
pari-passu com a do poder público. Breve novos construcções virão concorrer para o embellezamento da 
nossa cidade. (MATTOS: 1930: 120)

 Já a ocupação ao norte da cidade, numa região mais baixa do território do município, 
HVWHYH� DVVRFLDGD� j� FRQÀJXUDomR� HVSDFLDO� GR� 1~FOHR� &RORQLDO� $QW{QLR� 3UDGR�� TXH� VXUJLX� GR�
desmembramento de várias glebas da Fazenda Ribeirão Preto Abaixo, pertencente a Vicente José 
GRV�5HLV�� �(P�������SRU�PHLR�GR�FRQÀVFR�GR�*RYHUQR�,PSHULDO�� VHJXQGR�D� OHL�GH� WHUUDV�������
aquelas glebas foram transformadas em “terrenos nacionais”, e a criação do núcleo permitiu 
DEVRUomR�GR�ÁX[R�PLJUDWyULR�H�D�YDORUL]DomR�GDV�WHUUDV�GD�]RQD�GD�0RJLDQD���(QWUH������H�������
o núcleo foi o único, entre as quinze colônias fundadas pelo Império no Estado de São Paulo, 
que se situava numa área recém aberta pelo café. Visto que a Mogiana já realizava o transporte do 
produto ao porto de Santos, o Governo Imperial  autoriza o estabelecimento de núcleos coloniais 
nos principais distritos agrícolas próximos à estrada de ferro.

 O núcleo foi implantado pelo Governo 
Imperial numa região baixa do território do município, 
numa área compreendida pela várzea do ribeirão Preto 
que possuía baixo valor comercial. Os seus limites 
faziam fronteira com barreiras naturais dos dois rios 
perimetrais ao centro e com a ferrovia que cortava a 
cidade. Os requerentes de lotes na área mais urbanizada 
GHYHULDP� SRVVXLU� XPD� SURÀVVmR� XUEDQD� GH� DUWtÀFH��
além de demonstrarem pecúlio para a constituição 
GH� RÀFLQD� RX� HVWDEHOHFLPHQWR� FRPHUFLDO�� $� VHGH� GR�
núcleo era a única área que possuía equipamentos 
urbanos, como o Barracão e uma estação de trem 
funcionando como hospedaria e administração. Neste 
Barracão desembarcaram os imigrantes que vinham 
para Ribeirão Preto realizar o requerimento de seus 
lotes, ou então se encaminhar às fazendas de café. 

Com a entrada do núcleo na malha urbana, a )LJXUD�����&DVD�&RQÀDQoD��)RQWH�$3+53��
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cidade de Ribeirão Preto ganha o seguinte desenho: 

6XUJLD��DVVLP��XPD�FLGDGH�SREUH��JHUDGD�SHORV�PHLRV�GH�SURGXomR�GD�FLGDGH�ULFD��FRQÀQDGD�HVSDFLDOPHQWH�
dentro do valorizado núcleo original da cidade (símbolo de abastança e prosperidade do município) e 
as fazendas da zona rural circundante que, na época dispunham de todo o conforto, acabando por se 
transformar em sedes das grandes empresas agrícolas do café. (VALADÃO, 1997, p.62)

  A construção da cidade moderna é entendida, dessa forma, por um movimento 
contraditório de criação de um ambiente propício ao cotidiano burguês em oposição aos espaços e 
ao cotidiano dos bairros populares. A cidade que esteve fora do limite dos rios foi continuamente 
evitada na ordem das melhorias que orientaram a modernização, com os seus moradores sendo 
DEDIDGRV�SHORV�YDORUHV�EXUJXHVHV��VREUHWXGR��SHODV�Do}HV�GLVFLSOLQDUHV�GH�IiEULFDV��GD�ÀODQWURSLD�H�

Figura 12 e 13: As duas avenidas construídas sobre os leitos dos rios que passam circundar o centro de Ribeirão Preto. 
Fonte: APHRP.
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da polícia. 

2.3 A construção da rede de água e esgoto. 

  Diante de uma crise sanitária que se abateu sobre a vida da população de Ribeirão Preto os 
prefeitos municipais iniciaram uma serie de ações para aplacar as moléstias que se espalhavam pela 
cidade. Entre essas medidas de controle sanitário se destacaram aquelas relacionadas a transformação 
do ambiente urbano da cidade, mas sobretuto a construção da rede de água e esgoto. Na abertura 
do relatório de Joaquim da Silva Gusmão, apresentado aos vereadores em sessão pública de 1897, 
aparece sua preocupação paisagística:

Ilustres Cidadãos
 Durante o tempo em que por vossa complacência fui intendente (...) conclui embora imperfeitamente 
a canalização do Córrego do Retiro, auxiliado (...) pelo zeloso administrador de obras (...) estabeleci o 
serviço de higiene e desinfecção municipal, anexando-lhe o de limpeza pública (...) tratei de aproveitar 
um hábil arboricultor que se encarregasse da (...) educação das mudas de eucaliptos remetidas pelo 
*RYHUQR�GR�(VWDGR��FRQVHJXL�FRP�D�LQÁXrQFLD�SROtWLFD�GR�LOXVWUH�SUHVLGHQWH�GD�HGLOLGDGH��VHPHQWHV�GH�
arvores que melhor se prestarão para a arborização das ruas e praças onde se fará parques para recreio 
da população (...). Como vedes duas cousas principalmente ocuparam sempre meu espírito: o saneamento 
e a hygienne desta cidade, serviços uns bens começados, outros em véspera de conclusão e outros com 
esperanças de serem executados. 
 Saúde e Fraternidade aos Ilustres Cidadãos Tenente Coronel Presidente e mais vereadores.

O Intendente

)LJXUD����H�����2V�FDUW}HV�SRVWDLV�VH�WRUQDP�SRSXODUHV�QR�LQtFLR�GR�VpFXOR�;;�SHOD�FDSDFLGDGH�TXH�SRVVXtDP�GH�FRPXQLFDU�XPD�
representação privilegiada das localidades retratadas. Assim, vemos dois postais da cidade Ribeirão Preto retratando de modo idílico 
paisagens construídas ao longo da Primeira República. Primeiro o Cais da Avenida J. Gonçalves, vista à montante do rio Preto, com 
R�VHX�FDQDO�UHWLÀFDGR�MXQWR�j�OLQKD�GH�SDOPHLUDV�LPSHULDLV�H�DV�EDODXVWUDGDV�DR�HVWLOR�GDV�SURPHQDGHV�WURSLFDLV�TXH�HUDP�FRQVWUXtGDV�
HP�GLYHUVDV�FLGDGHV�HP�YLDV�GD�PRGHUQL]DomR��KRMH��SRUpP��EDVWDQWH�PRGLÀFDGR�H�FDUFRPLGR�SRU�UHIRUPDV���(��VHJXQGR�D�IRQWH�
OXPLQRVD�GD�SUDoD�;9�GH�QRYHPEUR��ORFDO�GD�IXQGDomR�GD�FLGDGH��DOYR�GH�SURIXQGDV�PRGLÀFDo}HV�QR�VHQWLGR�GH�WUDQVIRUPDU�R�
antigo largo da Matriz considerado pelos Intendentes republicanos como arcaico e colonial. Fonte: APHRP.
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Dr. Joaquim E. da Silva Gusmão
(CÂMARA MUNICIPAL, 1897: 4)

No trecho se nota que Joaquim Gusmão se dirigia apenas à população que fazia uso das 
praças para o recreio, sem referência àqueles que as utilizavam para comércio, mais comum entre 
ambulantes e agricultores das chácaras do subúrbio da cidade. Porém, apesar dos resquícios de um 
tratamento nobiliárquico, se ressalta a sua preocupação com a arborização da cidade e a canalização 
do córrego Retiro, utilizando as mudas de eucaliptos oriundas da aliança política de Francisco 
Schmidt, então líder político na Câmara Municipal, com governador do estado Peixoto Gomide26.   

Em meio ainda ao paternalismo, ou aos novos formalismos liberais, se tem outras 
concepções de paisagem urbana. As boas intenções de Joaquim Gusmão em dar à cidade um novo 
plano de ruas e praças arborizadas recaem, inevitavelmente, no ambíguo processo de modernização 
da cidade. A sua preocupação em relação à educação das plantas e ao bom arejamento de espaços 
UHPHWH� jV� WHRULDV�TXH�HPEDVDUDP�DOJXPDV� UHIRUPDV�XUEDQDV�GR�ÀQDO�GR� VpFXOR�;,;�� FRPR�QR�
caso dos trabalhos do ainda jovem engenheiro Saturnino de Brito, chefe do segundo distrito da 
Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo. 

Como integrante da Comissão, Brito critica a feição mórbida das cidades do Interior 
3DXOLVWD�� DLQGD� VHP� VLVWHPDV� HÀFLHQWHV� GH� GUHQDJHP� H� DEDVWHFLPHQWR� G·iJXD�� SURSRQGR� 3ODQRV�
Gerais de Saneamento.  O município de Campinas, na ocasião, passara por três surtos epidêmicos 
consecutivos, entre 1890 e 1896, fazendo com que Brito elaborasse as correções no seu sistema 
GH�GUHQDJHP�H�DEDVWHFLPHQWR�GH�iJXD�TXH��DOpP�GH�FRQWULEXtUHP�FRQWUD�DV�HSLGHPLDV��UHGHÀQLUDP�
a forma da cidade, com os canais a céu aberto e avenidas arborizadas dotando esses caminhos de 
áreas verdes. 

Nesse momento, o engenheiro estava envolto na Teoria dos Meios, buscando compreender 
o nível de reciprocidade entre os seres vivos e o meio físico. Para ele, esse entendimento era o cerne 
dos problemas sanitários, ou seja, entender a cidade como um organismo coletivo de homens, 
onde o restabelecimento da saúde dos indivíduos estaria no âmbito de um saneamento urbano 
educativo.27 Segundo Lapa (2008), porém, a cidade de Campinas, no contexto das intervenções 
de Saturnino de Brito, atravessava um período de transição entre uma sociedade escravocrata 
para outra liberal baseada no trabalho livre. Desse modo, o confronto entre esta simultaneidade 
WUDQVSDUHFLD�DV�DVSLUDo}HV�EXUJXHVDV�GH�FDPXÁDU�D�FLGDGH�VHQKRULDO��2V�SODQRV�XUEDQRV�GH�%ULWR�
não escapariam, assim, àquela ambiguidade da instrumentalização paternalista da técnica e da 
beleza urbana. As reformas efetuadas pelo engenheiro também serviriam ao objetivo burguês de 
transformar o antigo cenário da cidade.  

Em Ribeirão Preto, após a visita dos engenheiros da Comissão de Saneamento e do Serviço 
Sanitário do Estado, se iniciam as ações sanitárias que irão perdurar ao longo das três primeiras 

���:$/.(5��7��:���%$5%26$��$��GH�6��'RV�FRURQpLV�D�PHWUySROH��ÀRV�H� WUDPDV�GD� VRFLHGDGH�H�GD�SROtWLFD�HP�
5LEHLUmR�3UHWR�QR�VpFXOR�;;��3DODYUD�0iJLFD��5LEHLUmR�3UHWR�������
���$1'5$'(��&DUORV�5�0��GH��3URMHWRV�H�REUDV�GR�(QJ��6DWXUQLQR�GH�%ULWR�SDUD�&DPSLQDV�HP�ÀQV�GR�VpFXOR�;,;��
Oculum Ensaios. Revista de Arquitetura e Urbanismo. n.2 (2002), Campinas.
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GpFDGDV�GR�VpFXOR�;;��2�REMHWLYR�HUD�GHVPDQFKDU�WXGR�DTXLOR�TXH�HUD�DSRQWDGR�FRPR�LQVDOXEUH�
através de medidas de vigilância com a criação dos órgãos de Inspeção Sanitária e Serviço de 
Higiene, que passam a realizar as visitações domésticas à população.  

Hygiene Publica

Alguns casos de febre amarella e muitos outros de varíola que se deram ter se iam propagado pela 
cidade se não fosse o esforço, zelo e dedicação do digno Delegado de Hygiene Dr. Francisco Augusto 
&HVDU��D�TXHP�VH�GHYH�WDPEpP�D�PDLV�SHUIHLWD�H�FRPSOHWD�ÀVFDOLVDomR�GRPLFLOLiULD�������RQGH�p�JUDQGH�D�
aglomeração de pessoas procedentes de diversos pontos atacados por moléstias epidêmicas e contagiosas. 
O aparecimento da varíola nas fazendas (...) foi occazionado pela chegada de immigrantes vindos para 
aquellas sem a necessária observação na hospedaria de São Paulo. A vacinação aqui foi feita com a 
máxima regularidade. (CÂMARA MUNICIPAL, 1902:12)

 Sidney Chalhoub (1996), pesquisando os papéis da Junta Central de Higiene do Rio de 
-DQHLUR��Gi�SLVWDV�GDV�FRQFHSo}HV�GRV�VXMHLWRV�SRU�WUiV�GHVVDV�Do}HV�VDQLWiULDV�DR�ÀQDO�GR�VpFXOR�
;,;��2�DXWRU� UHPRQWD� j� IRUPDomR�GDTXLOR�TXH� HOH� FKDPD�GH� ,GHRORJLD�GD�+LJLHQH��SURSDJDGD�
como uma administração competente e técnica da insalubridade, ocultando o sentido classista 
da associação entre os cortiços e a febre amarela. Imaginário que fundamentou a eliminação dos 
cortiços e o afastamento das “classes perigosas” do centro do Rio de Janeiro e de diversas cidades 
brasileiras.  

�$�IHEUH�DPDUHOD�HUD�FRQVLGHUDGD�XP�ÁDJHOR�GH�LPLJUDQWHV��SRU�LVVR�HOD�IRL�SULRUL]DGD�SHORV�
cientistas da higiene em detrimento, por exemplo, da tuberculose, que acometia de forma grave 
a população negra do Rio de Janeiro.  As políticas de intervenções, segundo Chalhoub (1996), 
obedeciam ao mal confessado objetivo de tornar o ambiente urbano salubre a um determinado setor 
da população. Ao combater doenças hostis à população branca, restava esperar que a miscigenação 
promovesse a eliminação da herança africana da sociedade brasileira. 

 O episódio, em 1893, do combate ao cortiço Cabeça de Porco é um exemplo paradigmático.  
Após diversas intimações de despejo da Intendência Municipal de Barata Ribeiro, a desocupação 
do cortiço é cumprida mediante toda uma empreitada liderada pelos médicos e engenheiros 
municipais.28 O destino dos moradores foi a subida ao Morro da Providência, que mais tarde ainda 
UHFHEHULD�RV�VROGDGRV�HJUHVVRV�GD�FDPSDQKD�GH�&DQXGRV��2�HSLVyGLR�PDUFRX�R�ÀP�GD�HUD�GRV�
cortiços no Rio de Janeiro para a entrada no século das favelas. 

 Em Ribeirão Preto, Karla Sanches (2003) aponta que os Códigos de Posturas do município, 
HODERUDGRV�GXUDQWH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��HUDP�PXLWR�LQÁXHQFLDGRV�SHOR�&yGLJR�6DQLWiULR�GR�(VWDGR�
GH�6mR�3DXOR��SRVVXLQGR�XPD�IRUWH�LQÁXrQFLD�KLJLHQLVWD��(VVHV�&yGLJRV�DSUHVHQWDYDP�GLUHWUL]HV�H�
regulamentações com o seguinte teor: 

2�FDSLWXOR�,,,�� WUDWDQGR�VREUH� IDEULFDV�H�RÀFLQDV��YHGDYD�D� LQVWDODomR��GHQWUR�GR�TXDGUR�FHQWUDO�GD�
FLGDGH�� GH� IDEULFDV� GH� VDEmR�� yOHRV�� YHODV� GH� VHER�� FXUWXPHV��PiTXLQDV� GH� EHQHÀFLDU� FDIp�� DUUR]� RX�
milho, depósitos de sal em grande quantidade e outros estabelecimentos que, pelas matérias primas, 
VHXV� SURGXWRV� H� FRPEXVWtYHLV� HPSUHJDGRV�� H[DODVVHP� YDSRUHV� TXH� SXGHVVHP� VHU� QRFLYRV� j� DWPRVIHUD��
prejudicassem a salubridade ou incomodassem a vizinhança (SANCHES: 2003: 197).  

28 Ver em Chalhoub, S. op. cit.
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 Os Códigos de Posturas de Ribeirão Preto irão proibir a construção de estalagens e 
cortiços, além de regulamentar a construção de vilas operárias, que só poderiam ser levantadas 
em grupos de duas, com uma habitação por família, sendo necessária uma sèria de cômodos para 
evitar a promiscuidade. Ademais, o Código de 1921, seguindo o Código Sanitário do Estado de São 
3DXOR��QR�FDStWXOR�VREUH�́ KDELWDo}HV�GDV�FODVVHV�SREUHVµ��GHÀQLD�TXH�DV�YLODV�RSHUiULDV�GHYHULDP�VHU�
construídas fora da aglomeração urbana.  

 ART. 103 Nas construcções e casas para habitação de família de operários, fora do perímetro 
urbano da 1º e 2º zonas, serão observadas as prescipções seguintes: a) A altura mínima das paredes, 
contada do pavimento até o frechal, será de 3 metros. O pavimento poderá ser de madeira ou ladrilhado. 
1R�SULPHLUR�FDVR�ÀFDUi�SHOR�PHQRV����FHQWtPHWURV�DFLPD�GD�VXSHUItFLH�GR�VROR��TXH�GHYHUi�VHU�FLPHQWDGR�
ou ladrilhado, sendo o porão convenientemente ventilado. (...)
 ART. 104 Quando forem construídas varias casas unidas, as paredes divisórias terão a espessura 
mínima de 30 centimetros e irão até o telhado, sendo os respectivos terrenos separados internamente por 
cercas ou muros. Deverão ser providas de instalação sanitária consistente em encanamento e distribuição 
de água e latrina com ligação conveniente a rede de exgottos. 
 ART. 105 Não se comprehende como cortiço as habitações de famílias pobres com mais de 
um repartimento, cosinha e exgotto em separado, observadas as prescrições de hygiene e asseio dos 
regulamentos sanitários. (...) 

§ único� ²� p� H[SUHVVDPHQWH� SURKLELGD� D� FRQVWUXomR� GH� HVWDODJHQV� RX� FRUWLoRV� �&Ð',*2� '(�
POSTURAS: 1921: 45-46)

Chega-se assim à discussão sobre o nascimento da medicina social de Michel Foucault 
�������� VHQGR� DOJR�TXH� WHULD�QDVFLGR�QD�)UDQoD�� HP�ÀQV�GR� VpFXOR�;9,,,�� IUHQWH� DR� IHQ{PHQR�
da urbanização. Paris, a grande cidade francesa, não possuía ainda uma unidade territorial, mas 
XP�HPDUDQKDGR�GH� WHUULWyULRV�KHWHURJrQHRV� H�SRGHUHV� ULYDLV��$�XQLÀFDomR�GR�SRGHU�XUEDQR� VH�
colocava então com a necessidade de tornar a cidade um corpo homogêneo. Os motivos dessa 
demanda eram desde a indústria nascente, que faz do espaço urbano não só um lugar de mercado, 
mas também de produção, até o aparecimento de uma população operária pobre, aumentando de 
maneira drástica as tensões políticas. 

As relações citadinas não estariam mais, a partir de então, em pé de equivalência, mas, 
cada vez mais, numa espécie de oposição entre ricos e pobres, o que leva ao desenvolvimento do 
medo e da angústia frente às cidades. As medidas tomadas para esse enfrentamento procuravam 
reestabelecer intervenções médicas da quarentena. Ou seja, um plano de urgência, que existia desde 
a Idade Média, aplicado em momentos de Peste, dispondo de diretrizes como a interrupção do 
movimento na cidade e a manutenção das pessoas em suas casas sob a vigilância de inspetores de 
bairros. Foucault (1979) chama esse processo de esquadrinhamento do espaço urbano. 

  Assim, surgem estudos sobre a posição das fontes e dos esgotos urbanos para evitar o 
GHVSHMR�GH�iJXDV�S~WULGDV�HP�PDQDQFLDLV�SXURV��FRPR�QR�FDVR�GR����SODQR�KLGURJUiÀFR�GH�3DULV�GH�
1742, que descrevia os lugares para dragagem de água que não tinham sido atingidos por esgotos, 
DOpP�RUJDQL]DU�XPD�SROtFLD�GD�YLGD�ÁXYLDO���

 A medicina urbana não é verdadeiramente uma medicina dos homens, corpos e organismos, mas 
uma medicina das coisas: ar, água, decomposições, fermentos; uma medicina das condições de vida e 
meio de existência. Esta medicina das coisas já delineia, sem empregar ainda a palavra, a noção de 
PHLR�TXH�RV�QDWXUDOLVWDV�GR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;9,,,��FRPR�&XYLHU��GHVHQYROYHUmR�>���@�FRP�HOD�DSDUHFH��
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pouco antes da Revolução Francesa, uma noção que terá uma importância considerável para a medicina 
VRFLDO��D�QRomR�GH�VDOXEULGDGH�>���@�6DOXEULGDGH�p�D�EDVH�PDWHULDO�H�VRFLDO�FDSD]�GH�DVVHJXUDU�D�PHOKRU�
saúde possível dos indivíduos. E é correlativamente a ela que aparece a noção de higiene pública, técnica 
GH� FRQWUROH� H�GH�PRGLÀFDomR�GRV� HOHPHQWRV�PDWHULDLV�GR�PHLR�TXH� VmR� VXVFHWtYHLV�GH� IDYRUHFHU�RX��DR�
FRQWUDULR��SUHMXGLFDU�D�VD~GH�>���@�$�KLJLHQH�SXEOLFD�²�QR�VHF��;,;�QRomR�HVVHQFLDO�GD�PHGLFLQD�VRFLDO�
IUDQFHVD�²�p�R�FRQWUROH�SROtWLFR�FLHQWtÀFR�GHVWH�PHLR��)28&$8/7������������

No relatório do Intendente Municipal Dr. Manoel Aureliano Gusmão transparece esse tipo 
de controle do território urbano de Ribeirão Preto, como na inquietação demonstrada contra o 
adensamento de casas coletivas. A cidade se tornara o destino de inúmeros estrangeiros, sendo esses 
cortiços e pensões opções de moradia de imigrantes que não se dirigiam às colônias de fazendas ou 
aos lotes rurais do Núcleo Colonial Antonio Prado. O rápido crescimento populacional e urbano 
criaram possibilidades de trabalhos na região central, como no comércio de ambulantes ou mesmo 
nas obras de melhoramentos contra epidemias:

 O serviço sanitário, a cargo do intelligente e zeloso delegado de hygiene Dr. Ponciano Cabral 
(...) tem sido executado de modo irreprehensivel, fasendo-se, com a precisa regularidade, as visitas 
domiciliares (principalmente as casas de habitação collectiva e de grande accumulação de gente (...) a 
limpeza das ruas e praças, a remoção diária do lixo e também das águas servidas, na parte da cidade 
onde ainda não chegou a rede de exgottos (CÂMARA MUNICIPAL, 1903:14).

�1R�UHODWyULR�GD�JHVWmR�PXQLFLSDO�GH������p�DSUHVHQWDGR�XP�GpÀFLW�GH�JDVWRV�GH�PDLV�GH�
dois contos de réis em relação à receita da Câmara em virtude da anormalidade da vida sanitária da 
cidade. Algo que leva à aprovação pelos vereadores das resoluções de nº03, nº04 e nº05, dando à 
Intendência Municipal as prerrogativas das ações sanitárias: 

� 'HYLGR�j�DQRUPDOLGDGH�TXH�LQIHOL]PHQWH�VH�GHX�QD�YLGD�VDQLWiULD�GHVWH�0XQLFtSLR��WRUQDQGR�VH�
de ingente necessidade o desequilíbrio das verbas rubricadas no orçamento vigente, como bem reconheceu 
esta Câmara Municipal votando as resoluções nº 3, 4 e 5, armando essa Intendência de meios de 
ação para poder cercear a população deste município de verdadeiras garantias sanitárias contra a 
LQYDVmR�GD�IHEUH�DPDUHOD�TXH�HQWmR�DPHDoRX�HVWD�&LGDGH��>���@�TXDQWR�HVSLQKRVR�FDUJR�GH�,QWHQGHQWH�
0XQLFLSDO��FRQWLQXDVWHV�DV�REUDV�GH�VDQHDPHQWR�GRV�FyUUHJRV��UDVJDQGR��UHWLÀFDQGR�H�DODUJDQGR�VHXV�
leitos, aterrando suas margens e saneando os extensos pantanaes que circundam esta Cidade, por meio 
de valletas e drenos que encaminham para os referidos córregos as águas estagnadas. (CÂMARA 
MUNICIPAL, 1897:9). 

A regulamentação desses serviços de higiene se insere num processo de racionalização 
enfatizado pelo regime republicano com a criação de repartições de controle social num consórcio 
entre poder municipal e estadual.29 Termos referentes ao progresso e à salubridade tornam-se 
centrais nos discursos dos Intendentes Municipais, surgindo uma nova linguagem associada à 
reconstrução da cidade. Ademais, em virtude da onerosa construção da rede de água e esgoto, a 
Câmara Municipal acaba bastante endividada. 

Karla Sanches (2003) aponta que até 1898 as Comissões de Obras e Posturas eram as únicas 
repartições públicas responsáveis pelo ordenamento dos melhoramentos urbanos de Ribeirão 
Preto. Porém, em 1899, com o intuito de aumentar a estrutura da administração dos serviços 
urbanos, o Decreto Municipal nº 32 cria a Repartição de Obras, Águas e Esgotos, composta por um 
HQJHQKHLUR�FKHIH��GRLV�DX[LOLDUHV�RÀFLDLV��XP�JXDUGD��XP�IHLWRU��WUrV�SHGUHLURV�H�QRYH�WUDEDOKDGRUHV���

29 Ver o capítulo Higiene & Saúde Pública de LAPA, J.R do A. Cidade, os cantos e os andros. pp.183-215.    
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O Código de Posturas de 1902 passa, então, a estabelecer o seguinte: 

Aguas e Esgotos 

� $UW������7RGRV�RV�SUpGLRV�WHUmR�FRQYHQLHQWH�FDQDOL]DomR�GH�iJXD��GH�PRGR�D�GLVSRUHP�GH�VXÀFLHQWH�
quantidade deste liquido para todos os misteres. 
 Art. 96 - em todos os prédios serão convenientemente instaladas as latrinas que forem necessárias, 
D�MXt]R�GRV�SURSULHWiULRV��GHYHQGR�VHU�WRGDV�OLJDGDV�j�UHGH�JHUDO�GH�HVJRWRV�GD�FLGDGH��
 Art.97 - Em tudo quanto disser respeito ao serviço de canalização de água, instalação de latrinas 
e expedição de águas servidas, observar-se-á o disposto no regulamento já votado pela Câmara para a 
Repartição de Água e Esgoto (lei n.6).
As latrinas deverão ser construídas conforme o código sanitário do estado. (Código de Posturas, 1902)      

Entretanto, na construção da rede de água e esgotos, é possível perceber uma mesma 
tendência segregacionista da localização dos melhoramentos urbanos. A rede de abastecimento 
d´água é implantada de forma prioritária na região central da cidade, estando mais associada ao 
LPDJLQiULR�GD� UHGH� FRPR�DOJR� HVVHQFLDO� DR� DPELHQWH�XUEDQR�PRGHUQR��QHFHVViULD�SDUD�SRU�ÀP�
ao acúmulo de fossas e à estagnação de águas geradas pela falta de um sistema de escoamento. 
$�FRQVWUXomR�GD�UHGH�HQFRQWUDYD�REVWiFXORV�QD�IDOWD�GH�UHFXUVRV�ÀQDQFHLURV�� OHYDQGR�D�&kPDUD�
Municipal a contrair empréstimos para aplicar na sua construção. O contrato com o Governo 
GR�(VWDGR�p�FRQWHPSRUkQHR�DR�SHGLGR�GH�HGLÀFDomR�GR�7HDWUR�&DUORV�*RPHV�� UHDOL]DGR�SHORV�
mesmos vereadores Schmidt e Diederichsen, num esforço conjunto para solucionar a questão 
GDV�iJXDV��$�YLGD�DR�UHGRU�GD�SUDoD�;9�SRGHULD�HQWmR�VHU�GHVIUXWDGD�QR�ÁDQDU�HQWUH�YLWULQHV�TXH�
ofereciam produtos importados, ou no interior dos sobrados e palacetes já com os equipamentos 
hidráulicos instalados. 

Em 1895, as condições sanitárias e de infraestrutura na cidade são analisadas pela Comissão 
de Saneamento do Estado de São Paulo, que aponta as obras em construção: o calçamento das 
UXDV�H�VDUMHWDV�SDUD�R�HVFRDPHQWR�GH�iJXDV�ÁXYLDLV��D�OLPSH]D�H�GUHQDJHP�GH�WHUUHQRV�PDUJLQDLV�DR�
ribeirão que banha a cidade, a organização de serviços de remoção de lixo das ruas e casas, além do 
esgotamento das águas servidas. O traçado da canalização de abastecimento de água apresentado 
SHOD�&RPLVVmR�GH�6DQHDPHQWR�GHÀQH�R�SHUtPHWUR�GD�UHDOL]DomR�GD�PDLRULD�GHVVHV�PHOKRUDPHQWRV�
urbanos ao discriminar as ruas que receberiam a tubulação da rede: 

 O encanamento mestre, de v.5 de diâmetro, da rede de distribuição partira do reservatório 
SHUFRUUHQGR�D�UXD�5X\�%DUERVD�DWp�R�VHX�FUX]DPHQWR�FRP�D�6DOGDQKD�0DULQKR��RQGH�ÀFDUmR�DVVHQWDGRV�
os tubos de 0,12 até a rua do Comercio. Esta rua terá também para seu abastecimento, encanamento 
de 0,12 até a rua 7 de Setembro, bem como esta rua e a Barão do Amazonas no trecho comprehendido 
entre as Ruy Barbosa e Commercio. A rua Américo Brasiliense será servida por canalização de 0,10 
desde a rua 7 de setembro até a E.F. Mogyana. Nas ruas Lfayete e General Ozorio serão estabelecidos 
tubos de 0,76 (appud FARIA, 2010:79).

A rede passaria pelas principais ruas do centro cidade, formando o contorno do seu 
quadrilátero: a rua Ruy Barbosa, onde se encontra o reservatório, numa porção mais alta em relação 
j�3UDoD�;9�H�DRV�FyUUHJRV��D�UXD�6DOGDQKD�0DULQKR��SDUDOHOD�DR�FDLV�GR�ULEHLUmR�3UHWR��HQGHUHoR�
de hotéis que serviam à Estação de Trens; a rua do Comércio, de ocupação mais antiga, contigua 
DR�FyUUHJR�GR�UHWLUR�H��SRU�ÀP��D�UXD���GH�6HWHPEUR��TXH�IHFKD�R�FRQWRUQR�HVWDEHOHFLGR�SHOD�UHGH�
de abastecimento d´água. No meio dessa quadrícula passará a tubulação da rua General Osório, 
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endereço de lojas importadoras, bancos e casas comissárias, atravessando toda a fachada da praça 
;9�HP�GLUHomR�D�(VWDomR�)HUURYLiULD�

Para além desse perímetro urbano, pouco se estabelece como programa de infraestrutura 
GH�DEDVWHFLPHQWR�G�iJXD�H�HVJRWDPHQWR�VDQLWiULR��1R�LQLFLR�GR�VpFXOR�;;��D�UHGH�TXDVH�QmR�VH�
H[SDQGH�DR�RXWUR� ODGR�GD�FLGDGH��ÀFDQGR�PDLV�UHVWULWD�DRV� OLPLWHV�HVWDEHOHFLGRV�SHORV�FyUUHJRV��
apesar das previsões da Comissão de Saneamento em 1897: 

 Abastecimento d´água - Duas passagens sobre o córrego do Retiro foram construídas 
������FRP�R�UiSLGR�GHVHQYROYLPHQWR�GD�FLGDGH�H�R�DXJPHQWR�SURJUHVVLYR�GDV�QRYDV�HGLÀFDo}HV��D�WXUPD��
encarregada da conservação e de fazer novas ligações, será sempre ocupada, e conviria antes de fazer-se 
D�PHGLomR�ÀQDO�GRV�WUDEDOKRV��TXH�HVWmR�D�FDUJR�GR�HPSUHLWHLUR�HQJHQKHLUR�$XJXVWR�5DPRV��DVVHQWDU�
por conta da construção, mais uma linha de tubos de 3’’ com alguns ramais para servir o arrabalde do 
Barracão, o qual em futuro próximo poderá tornar-se um bairro importante da cidade, pela superfície 
que ocupa, e que é quase equivalente a da cidade propriamente dita. (CSESP, 1897:53).

0DSD����1HOH�p�SRVVtYHO�LGHQWLÀFDU�D�TXDGUtFXOD�IRUPDGD�SHOD�UHGH�GH�DEDVWHFLPHQWR�GH�iJXD��UXDV��5X\�%DUERVD��6DOGDQKD�PDULQKR��
UXD�GR�&RPpUFLR�H�6HWH�GH�6HWHPEUR���DOpP�GH�LGHQWLÀFDU�D�UXD�*HQHUDO�2VyULR�FRUWDQGR�R�FHQWUR�QR�VHQWLGR�GD�(VWDomR���)RQWH�
APHRP. 
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Entretanto, a extensão da rede de água e esgoto para o bairro Barracão (antigo Núcleo 
Colonial) não aparece nos discursos dos Intendentes Municipais, mais preocupados com 
a construção de outros espaços da cidade. Essa política urbana delimita, portanto, os espaços 
salubres internos ao perímetro dos córregos, transferindo para as áreas periféricas todo o ônus 
que esta urbanização sanitária produzia. No relatório do Intendente Municipal de 1909 vemos 
uma polêmica envolvendo a municipalidade e a Empresa de Água a respeito da ampliação da rede 
de esgoto para a Vila Tibério, algo que estava preestabelecido no contrato de arrendamento do 
serviço. O ofício do Prefeito Municipal J. P. da Veiga Miranda diria: 

Approveitando a opportunidade, lembro a V. S. a necessidade inadiável de que a Empreza dê 
cumprimento as seguinte disposições contractuaes: 

&ODXVXOD�+�²�HVWDEHOHFHU�D�UHGH�GH�H[JRWWRV�D�9LOOD�7LEpULR��FXMDV�UXDV�Mi�WHP����SUHGLRV�HP�FDGD�����
metros (VEIGA MIRANDA: 1909: 61)

O prolongamento, entretanto, é adiado nessa ocasião em virtude da ausência, segundo o 
gerente da empresa, de uma planta cadastral da cidade, não deixando claro, em sua resposta, se esse 
SURORQJDPHQWR�VHULD�ÀQDQFHLUDPHQWH�LQWHUHVVDQWH�SDUD�D�(PSUHVD��

 Clausula H: installar a rede de exgotos em Villa Tibério nos trechos de ruas que tiverem 
prédios em cada 100 metros: a existência de uma plannta cadastral da cidade muito facilitaria a esta 
DGPLQLVWUDomR�R�FXPSULPHQWR�GHVVD�FODXVXOD��SRLV�RXWUR�QmR�p�R�VHX�ÀP�VHQmR�SURPRYHU�R�GHVHQYROYLPHQWR�
da renda da Empreza, com aproveitameito público (VEIGA MIRANDA: 1909: 63)     

No relatório do Intendente de 1902, Joaquim Alfredo da Siqueira, se tem o processo do 
arrendamento do serviço de águas e esgotos a Empresa, momento em Flávio de Mendonça Uchoa, 
FRPR�JHUHQWH�GRV�QHJyFLRV�GD�)DPtOLD�3UDGR��FULD�D�&LD��ÉJXD�H�(VJRWR��$SyV�ÀUPDU�FRPSURPLVVRV�
ÀQDQFHLURV�FRP�R�*RYHUQR�GR�(VWDGR��R�,QWHQGHQWH�$OIUHGR�6LTXHLUD�QmR�ÀQDOL]D�D�UHGH�GH�iJXD�
e esgoto, fazendo então a abertura de um edital de concorrência para a realização das obras. Um 
FRQWUDWR�p�ÀUPDGR�FRP�0DQXHO�3��0RQWHLUR�7DSDMyV�TXH��HP�������KDYLD�VLGR�HQJHQKHLUR�DMXGDQWH�
nas Cidades do Interior pela Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo. Porém, como 
também não a conclui, propõe, e a Câmara Municipal aceita, que o contrato fosse transferido ao 
engenheiro Flávio de M. Uchôa. 

A criação da Cia. Água e Esgotos de Ribeirão Preto passa, portanto, pelos laços pessoais que 
os engenheiros, prefeitos e vereadores haviam constituído ao longo de suas trajetórias na cidade. 
O relatório de Joaquim Alfredo da Siqueira expõe os compromissos, concessões e as dívidas do 
município:

 (...) esta Câmara ao ser empossada assumia o compromisso de divida passiva no valor de 96 
contos de réis (...) Não constava do balanço de 1898 a divida que esta Câmara tem com Governo do 
Estado, em virtude do fornecimento de parte do material para a rede de esgotos e o serviço completo de 
abastecimento d’água. Para a liquidação dessa divida tem a Câmara o prazo de 50 anos devendo os 
pagamentos começarem em 1904 (...)

Rede de Esgotos
 Nos últimos mezes de 1898 tendo o Governo do Estado fornecido a esta municipalidade, os 
canos necessários para a inauguração de uma rede de exgottos (...) a Câmara deu se pressa por convocar 
por edital concorrentes (…) e  visando a necessidade publica contractar no mês de Março de 1899 com 
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o ilustre Dr. Manuel Tapajós o serviço da rede de exgottos sem orçamento prévio de valor total da obra 
(...) estando a terminar-se o prazo (...) o Dr. Manuel Tapajós, não podendo por motivos (...) de força 
maior levá-lo a efeito, propôs e a Câmara aceitou que o contrato fosse transferido em idênticas condições 
ao distinto engenheiro Dr. Flávio de Mendonça Uchoa, concluídos (...) os trabalhos necessários a 
instalação da rede de esgoto ascendendo a 525 contos a importância total do que deve ser pago ao Dr. 
Flávio Uchoa pelos cofres da municipalidade (CÂMARA MUNICIPAL, 1902:7).

A propalada boa administração municipal na realidade encobria uma função institucional 
que a Câmara Municipal assume se endividando ao capitalizar empresas privadas. Isso se dá pela 
circulação dos mesmos agentes entre esferas públicas e privadas como: o Governo do Estado, 
D�&RPLVVmR�GH�6DQHDPHQWR��D�&LD��0HFKDQLFD��D�&LD��0RJ\DQD�GH�(VWUDGDV�GH�)HUUR�H��SRU�ÀP��
a Empresa de Água e Exgotto de Ribeirão Preto. Em 1903, o Intendente Municipal, Manuel 
Aureliano Gusmão apresenta nas Finanças da Câmara Municipal o pagamento de mais de trezentos 
contos de réis ao engenheiro local Flávio de M. Uchôa. Esta dívida consumia boa parte da receita 
anual do Município, que girava em torno de quinhentos contos de réis. Entretanto, a execução de 
outras obras para completar a drenagem e o saneamento da cidade é anunciada com entusiasmo 
pelo Intendente em exercício no ano de 1905: 

Melhoramentos e Obras
� $SHVDU�GR�PXLWR�TXH�Mi�À]HUDP�DV�SDVVDGDV�DGPLQLVWUDo}HV�QR�VHQWLGR�GH�PHOKRUDU�DV�FRQGLo}HV�
de salubridade e comodidade de nossa cidade tão justamente reputada a Capital do Oeste, todavia, nela 
muito há que se fazer ainda. Cidade Nova, nascida como por encanto das matas ubérrimas do Estado 
de São Paulo, pelo esforço dos denodados lavradores paulistas (...) a nossa cidade não oferece ainda 
aos seus habitantes as desejáveis condições de asseio e embellezamento a que tem direito (...) embelleza-
la por meio de obras de reconhecida commodidade publica deve ser d’ora avante o escopo de uma bem 
intencionada administração municipal, já que temos a ventura de possuir funcionando com regularidade 
um bom serviço de iluminação e de abastecimento de água e exgotos. (CÂMARA MUNICIPAL, 
1905:4).

Os serviços de iluminação e abastecimento de água e esgoto, apesar da “bem intencionada 
administração municipal”, eram geridos por empresas privadas, numa fragmentação da gerência dos 
aparelhos urbanos que contrariava a noção administrativa dos Planos de Conjunto de Saturnino de 
%ULWR��$�FULDomR�GD�(PSUHVD�GH�ÉJXD�H�([JRWWRV�GH�5LEHLUmR�3UHWR�H[HPSOLÀFD�R�IXQFLRQDPHQWR�
ambíguo das administrações locais da República Velha. 

Em meio aos novos serviços urbanos, aos interesses políticos na Câmara Municipal e à 
produção material da cidade, o arrendamento da rede de água e esgoto é feito ao mesmo engenheiro 
de sua construção. O contrato de 35 anos com a municipalidade é absorvido por uma Sociedade 
Anônima sediada em São Paulo, fazendo dos papéis da Empresa de Água e Exgottos parte de seus 
negócios na cidade.  

Logo, o abastecimento de água passa a ser feito com mudanças na sua antiga tabela de 
preços, apontando diferenças bastante elevadas.

� &RPR� VH� Yr� ������ D�GLIHUHQoD� HQWUH�DV� WD[DV�DQWLJDV� H�DV�DWXDLV� p� EDVWDQWH� HOHYDGD��ÀFDQGR�D�
população relativamente muito sobrecarregada com as modernas contribuições: Isso fazia crer que o novo 
systema de cobrança das taxas de água e exgottos levantaria clamores gerais.
 Tal, porem, felizmente não sucedeu, e um ou outro incidente havido foi prudentemente resolvido pela 
3UHIHLWXUD��HIÀFD]PHQWH�DX[LOLDGD�SHOR�'U��7KHRGRPLUR�8FKRD��JHUHQWH�GD�HPSUHVD��WHQGR�VH�SURFXUDGR�
nessas ocasiões alliar os interesses do publico aos dos empresários. (CÂMARA MUNICIPAL, 
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1905:14).

Essa elevação das taxa de água acaba sendo alvo de reclamações da população à 
municipalidade, que repassa os termos do antigo contrato à Empresa: 

Finalmente torna-se preciso, para os effeitos do art. 40, a apresentação a Câmara dos balanços e 
contas da Empreza que deverá redusir as taxas de águas e exgotos desde que as suas rendas excedem 
a porcentagem alli determinada. (VEIGA MIRANDA: 1909: 61)

Algo que é veementemente recusado pelo diretor da Empresa: 

Ora, o capital da Empreza sendo de 1.426:866$522 rs. fácil é ver que muito longe ainda está a 
situação da Empreza de permitir a reducção de taxas. Com effeito, de accordo com o art. 40 do seu 
contracto, só quando auferir a Empreza uma renda liquida de 12%, além de 3% para fundo de reserva 
e mais 3% para obras novas, poderá ter logar a reducção de Taxas a que V.Ex. se refere; entretanto 
mesmo a renda bruta da Empresa pouco excede 10%, o que faz prever que nem a 8% attingirá a renda 
liquida (VEIGA MIRANDA: 1909: 63)  

A ambiguidade entre interesses públicos e privados está no cerne do que toca ao 
arrendamento da rede de água e esgoto em Ribeirão Preto. A sua construção passou tanto pelos 
desejos e interesses da elite local de dotar o centro da cidade com aquele moderno equipamento, 
quanto pela necessidade de prover a salubridade urbana. Nos discursos dos Intendentes Municipais 
existe um emaranhado de referências a novas ideologias, práticas e técnicas modernas: uma névoa 
QR�DPELHQWH�SROtWLFR�H� VRFLDO�GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD�QR�PRPHQWR�GD�FKHJDGD�GRV�SURÀVVLRQDLV�
HQJHQKHLURV� QD� FLGDGH�� $OJXQV� GHVWHV� SURÀVVLRQDLV� DWXDUDP� D� FRQWUDSHOR� GDTXHODV� HVWUXWXUDV�
herdadas do Império. Outros, porém, se associaram às relações de apadrinhamento com os 
potentados locais. 

2.4 A política na cidade republicana.

As ambiguidades da Cãmara Municipal em relação a Empresa de Água tinham origem na  
política praticada durante a Primeira República. Uma política dominada pelas oligarquias rurais 
num jogo de apoio à autoridade central em troca de poderes nas instanciais de governos estaduais 
H�ORFDLV��2V�HOHLWRUHV��QHVVD�VLWXDomR��PHVPR�FRP�R�ÀP�GR�YRWR�FHQVLWiULR��SHUPDQHFLDP�SHTXHQRV��
girando em torno de 4% da população, sendo bastante manipulados pelos caciques políticos locais. 
Os partidos nacionais do Segundo Reinado – Liberal e Conservador – desapareceram sem que, no 
entanto, fossem substituídos por um único Partido Republicano que abrangesse o país inteiro. As 
classes urbanas, apesar de crescentes, eram mantidas fora da política. 

(P� VXPD��'DUUHO� /HYL� ������� ����� GHÀQH� HVVD� WUDQVLomR� GD�0RQDUTXLD� j� 5HS~EOLFD� GD�
seguinte forma: 

 As diferenças primarias entre o Império e a Primeira República não eram, assim, de ideologia 
(exceto em um senso retórico muito abusado) nem de sufrágio, mas de estrutura. Em lugar do poder 
moderador, surgiu a “política dos governadores”, reuniões de chefes políticos estaduais e o presidente 
titular, para determinar a sucessão presidencial. O coronelismo tomou o lugar dos partidos imperiais 
FRPR�PHLR� �� HPERUD�PXLWR� LPSUHFLVR�²�GH� LQWHJUDU� ORFDOLGDGHV�H� UHJL}HV�GHQWUR�GD�HVWUXWXUD�SROtWLFD�
nacional. A característica principal da Primeira República foi a descentralização, baseada na 
amplamente apoiada demanda pelos direitos dos estados, que havia solapado o Império. Ao contrário 
GD�OLGHUDQoD�LPSHULDO��RV�FKHIHV�GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD�GHUDP�UHFRQKHFLPHQWR�SROtWLFR�j�PXGDQoD�QD�
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vida econômica brasileira causada pelo desenvolvimento da economia do café, no centro-sul do Brasil. 
Com apenas três excepções, no período de 1894 a 1930, os presidentes do Brasil eram ou de São Paulo, 
ou de Minas Gerais, e a política geralmente favorecia as necessidades dos interesses do café.  

7DO�DUUDQMR�SROtWLFR�H�HFRQ{PLFR�VH�HVWUXWXUDUD�SRU�YROWD�GH������DR�ÀQDO�GRV�JRYHUQRV�GRV�
generais militares, quando se inicia a consolidação dessa ordem republicana a partir da presidência 
de Prudente de Morais. A ruptura dessa coalizão das oligarquias estaduais no comando da política 
QDFLRQDO�Vy�RFRUUHUi�DR�ÀQDO�GRV�JRYHUQRV�GH�$UWKXU�%HUQDUGHV�H�:DVKLQJWRQ�/XLV�QD�GpFDGD�GH�
������$�3ULPHLUD�5HS~EOLFD�QHVVH�ÀQDO�SDVVD�D�VHU�DVVHGLDGD�SRU�FODVVHV�XUEDQDV��FRPR�RV�WHQHQWHV��
e um grupo de fazendeiros se afasta dos presidentes em virtude do abandono das políticas cafeeiras. 

5LEHLUmR�3UHWR��QHVVH�FRQWH[WR��VRIUH�EDVLFDPHQWH�GRLV�LQÁX[RV��D�H[SDQVmR�GD�HFRQRPLD�
capitalista sobre as suas terras com a chegada de famílias poderosas para plantar café e, mais tarde, 
diante da Política dos Governadores, uma pressão sobre a elite política local pela nomeação das 
FDQGLGDWXUDV�DRV�FDUJRV�HOHWLYRV�UHSXEOLFDQRV���(VWH�VHJXQGR�LQÁX[R�VHUi��SRVWHULRUPHQWH��XPD�GDV�
razões do início das clivagens no Diretório Municipal do PRP, ou mesmo entre os vereadores da 
&kPDUD��$OJR�TXH�VH�LQLFLD�DSyV�R�ÀQDO�GR�JRYHUQR�GH�)ORULDQR�3HL[RWR�H�LQtFLR�GRV�JRYHUQRV�FLYLV�
dos paulistas Prudente de Morais (1894-1898) e Campos Sales (1898-1902).

A tônica política na Câmara Municipal irá se resumir a divisão entre lideranças de dois 
JUXSRV�ULYDLV�TXH�GLVSXWDYDP�SRU�PDLRU�SRGHU�H�LQÁXrQFLD��(QWUHWDQWR��QmR�KDYHUi�XPD�RSRVLomR�
ideológica sistemática que representasse antagonismos políticos de classe. Em conjunturas 
desfavoráveis, em que se ameaçavam rupturas mais drásticas, os fazendeiros construíam consensos 
entre as lideranças da política local pela manutenção da ordem. Isto pode ser visto, por exemplo, 
em uma notícia do Jornal A Cidade: 

  A GREVE
  A LIGA DOS PATRÕES
� 1R�GRPLQJR�j� WDUGH� IRL�GLVWULEXtGR�SHOD�FLGDGH�XP�EROHWLP�FRP�R� WtWXOR�´/LJD�GRV�3DWU}HVµ��
convidando-se os proprietários para uma reunião, onde se deviam tratar dos meios de terminar a parêde 
dos operários, que, ha cerca de dois mezes, vem perturbando o trabalho e a economia do município.
 A “Associação Commercial”, comprehendendo, mais calmamente, que por outros modos podia 
LQWHUYLU�SDUD�R�UHVWDEHOHFLPHQWR�GR�WUDEDOKR�HQWUH�QyV��GH�PRGR�D�ÀFDUHP�VDWLVIHLWRV�SDWU}HV�H�RSHUiULRV��
UHVROYHX�FKDPDU�D�VL�D�TXHVWmR��H�HQYLGDU�WRGRV�RV�HVIRUoRV�SDUD�HVVH�ÀP�
 Com semelhante propósito a directoria dirigiu-se hontem aos srs. dr. Enéas da Silva, nosso 
director e socio honorário daquella corporação e dr. Augusto de loyolla, e lhes expoz os planos do seu 
nobre commettimento.
� $·�QRLWH�GHYLD�D�'LUHFWRULD�GD�$VVRFLDomR�WHU�FRQIHUHQFLDGR�FRP�RV�JUHYLVWDV�PDLV�LQÁXHQWHV�HQWUH�
RV�RSHUiULRV��RV�VHXV�FKHIHV��DÀP�GH�GHOLEHUDUHP�XP�DFRUGR�
 Caso, porem, o accordo razoável para ambas as partes, não seja possível, a Associação envidará 
outros meios, não sendo de exthranhar que a idéia da “Liga dos Patrões” seja esposada pela Associação, 
PHVPR�TXH�SDUD�LVVR�VH�WRUQH�QHFHVVDULD�XPD�PRGLÀFDomR�GRV�VHXV�HVWDWXWRV��$�&,'$'(����������

 A década de 1910 seria marcada por inúmeras greves, não só de colonos das fazendas 
de café, mas de diversos outros segmentos de trabalhadores urbanos, como os cocheiros, que 
reclamavam a organização de um estacionamento para os seus carros ao redor da Praça Francisco 
Schmidt.  Como diria o jornal, a previsão era “acabar com a balburdia, a desordem que alli se formava na 
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chegada do trem.”30. Porém, a greve com manifestações e piquetes dos cocheiros pelas ruas da cidade, 
que intimavam os companheiros para a paralisação do trabalho, termina em desavenças pela atitude 
de um fura-greve, como noticía o jornal: 

 O facto é que o cocheiro Lazaro Fragoso, do carro n. 31, não solidario com a greve foi a estação 
HVSHUDU�SDVVDJHLURV��WHQGR�SRU�LVVR�H[DVSHUDGRV�RV�FRPSDQKHLURV�SURYRFDQGR�VH�SRU�LVVR�XP�FRQÁLFWR�TXH��
graças a intervenção rapida e energica da polícia não teve consequencias serias.
 Reunidos na estação intimaram áquelle cocheiro que não trabalhasse e como esse a isso se recusasse 
impediram que os passageiros tomassem lugar no seu carro.
 Lazaro resistiu e isto bastou para que os paradistas atirassem de cima da boléa por sobre as 
rodas e o esbofeteassem.
 A polícia interviu então, sendo estabelecida a ordem e tendo sido intimados a comparecer á policia 
todos os grevistas.
 A’ tarde o carro de Lazaro continuou funccionando, guardado por um praça de policia.
 Ao que sabemos e como é justo e natural, a Prefeitura absolutamente não transijirá.
 A policia garantirá também plenamente todos os cocheiros que quiserem trabalhar.(A CIDADE: 
1911: 1-2)    

 Em 1912, o jornal publica os rumores sobre outra greve que estouraria nos dias 9 e 10 
do mês de maio, realizada pelos leiteiros da cidade. A greve ocorreria em virtude dos últimos 
ODQoDPHQWRV�GR�,PSRVWR�GH�,QG~VWULD�H�3URÀVV}HV��VHQGR�QRWLFLDGD�QR�MRUQDO�A Cidade num tom 
conservador: “como a época é de gréves, um meio ha para a desforra, pelo menos. É fazerem greve também os 
freguezes na occasião do pagamento do consumo mensal de leite”, e ainda sobre o pagamento do imposto o 
jornal se posiciona, “O melhor, mais certo e criterioso é pagar o imposto que é justo e equitativo, e deixar as greves, 
porque com gréves não se revogam leis e nem se faz adminisração”31.  

 Os pedreiros da cidade também chegam a se declarar em greve contra os empreiteiros pelo 
aumento dos salários das jornadas de trabalho. Em virtude da grande quantidade de obras urbanas 
realizadas no período, o poder de barganha dessa classe não era desprezível, e o jornal A Cidade 
publica uma nota a respeito de uma conquista dessa categoria. 

GREVE DOS PEDREIROS

 BOLETIM - ATTITUDE PACIFICA - REUNIÃO
 Hontem os pedreiros desta cidade declararam-se em gréve geral contra os empreiteiros, reclamando 
o augmento de salario e quinzenal.
 Os empreiteiros Lourenço Malesan, Vicente Lorenzi e Antônio Gaetano já cederam nos pedidos 
dos grévistas. Hoje, na séde da liga, haverá uma reunião de todos os pedreiros e serventes.
 Foi distribuido hontem por uma commissão de grévistas o seguinte boletim:
 “A greve geral hoje proclamada continuará até que todos os empreiteiros se decidam a reconhecer 
nossos direitos.
 Com os empreiteiros Lourenço Malesan, Vicente Lorenzi e Antonio Gaetano, podem os 
companheiros trabalhar, porque esses tres empreiteiros, accederam aos nossos justos pedidos.
 Amanhã, ás 7 horas da manhã, haverá reunião no séde da Liga, para a qual são convidados 
todos os Pedreiros e Serventes.
  Viva a greve dos pedreiros! (A CIDADE: 1911: 2)

Por ocasião da quantidade de trabalhadores agrícolas associados à produção de café, nesses 
primeiros anos da década de 1910, seriam eles que mais conturbariam a ordem local e o andamento 

30 A Cidade. Anno VII, sexta-feira, 31 de março de 1911.
31 A Cidade. Anno VII, sexta-feira, 31 de março de 1911.
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dos lucros dos cafeicultores. Ao longo de 1912, os colonos realizam cerca de sete greves em 
GLIHUHQWHV�ID]HQGDV�GH�FDIp�DWp��SRU�ÀP��R�FRURQHO�)UDQFLVFR�6FKPLGW�FRQYRFDU�XPD�UHXQLmR�HQWUH�
os fazendeiros da região de Ribeirão Preto para acertar um acordo entre os produtores a respeito 
das retaliações aos colonos grevistas.

REUNIÃO DE FAZENDEIROS

 Sobre a reunião de fazendeiros que noticiamos na nossa penultima edição, estamos informados 
que muitos outros municipios circunvisinhos se declararam de pleno accordo com as deliberações tomadas 
QD�UHIHULGD�UHXQLmR��$VVLP��QmR�FRQWUDFWDUmR�FRORQRV�TXH��VHP�PRWLYR�MXVWLÀFDGR�DEDQGRQHP��DJRUD�
RV�SDWU}HV�FRP�TXHP�WLQKDP�FRQWUDFWRV�ÀUPDGRV�H�HP�SOHQR�YLJRU��QHP�WmR�SRXFR�WUDQVLJLUmR��ID]HQGR�
concessões de qualquer natureza alem das condições que se acham estabelecidas nos respectivos contractos, 
TXH��VHUmR�UHVSHLWDGRV�ÀHOPHQWH�SRU�SDUWH�GRV�DJULFXOWRUHV�

 Sabemos que o cel. Schmidt tem recebido grande numero de cartas e cartões de muitos fazendeiros 
da zona, alem das visitas pessoaes de muitos centros, que todos lhe asseguram inteira solidariedade na 
justa resistencia que esta offerecendo ás descabidas exigencias dos colonos (A CIDADE: 1913: 1).

 A primeira notícia sobre essa jornada de greves dos colonos publicada pelo jornal A Cidade 
havia saído na edição de maio de 1912. A nota se referia a um motim de colonos das fazendas 
“Monte Alegre” e “Iracema” de propriedade do cel. Francisco Schmidt. Na greve se reuniam em 
torno de 120 famílias que reivindicavam o pagamento de 700 reis por alqueire de café colhido, 
visto que os trabalhadores tinham conseguido um aumento de 100 réis num acordo com Schmidt, 
que havia contratado as famílias por 500 réis o alqueire de café colhido. Os colonos das fazendas 
“Monte Alegre” e “Iracema” ameaçavam ainda levantar manifestações em outras fazendas, ao que 
o Jornal, no sentido de não dar voz aos colonos, se posiciona: “Este levante vai ser facilmente abafado, 

)LJXUD�����WUDEDOKDGRUHV�QD�FRQVWUXomR�GH�XP�HGLItFLR�HP�5LEHLUmR�3UHWR��1D�SDUWH�VXSHULRU�GD�IRWRJUDÀD�p�SRVVtYHO�QRWDU�XPD�
grande quantidade de crianças. APHRP.
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estamos certos, como já o foram as greves de Guatapará, S. Martinho e Dumont”32.

$SHVDU�GHVVHV�LQGtFLRV�GH�ÀVVXUDV�QD�RUGHP�ROLJiUTXLFD�UHSXEOLFDQD��RV�ID]HQGHURV�GHWLQKDP�
R�SRGHU�KHJrPRQLFR�QR�WHUULWyULR�HP�TXH�VH�VLWXDYD�R�PXQLFtSLR��1D�GpFDGD�GH������VH�LQWHQVLÀFDUD�
na cidade uma série de obras no espaço urbano, lugar cada vez mais expressivo para realizações de 
impacto simbólico e material. Apesar de em Ribeirão Preto muitos símbolos da modernidade terem 
chegado às sedes das fazendas, como a iluminação elétrica, o telefone e os jardins, existia uma 
tendência de valorização do espaço urbano, principalmente depois que a cidade é conectada à rede 
ferroviária com a instalação da rotunda da Cia. Mogiana. Diante desse cenário, os fazendeiros e os 
Intendentes Municipais irão se movimentar frente às novas demandas para a construção da cidade.  

Isso será realizada, ainda que de maneira circunstancial, em meio a clivagens políticas que 
acompanhavam as articulações em níveis federais e estaduais, mas que orbitam no âmbito do 
município de Ribeirão Preto entre dois grupos rivais. Essa rivalidade surgira em meio ao forte 
movimento de homens de diferentes origens que se estabeleceram na região como oportunos 
bacharéis, mineiros criadores de gado, cafeicultores e imigrantes de diversos países. Ribeirão Preto 
havia chego a uma posição importante durante a Primeira República, tanto num cenário nacional 
quanto internacional. Assim, entre 1890 a 1920, as transformações de sua urbe seriam realizadas 
sob o seguinte contexto: 

� /LGHUDGD� SHORV� FRURQpLV� )UDQFLVFR� 6FKPLGW� H� -RDTXLP� GD� &XQKD�'LQL]� -XQTXHLUD� ²� FKHIHV�
políticos do município e membros de uma elite endinheirada e bandeirante, que não distinguia limites 
HQWUH�R�S~EOLFR�H�R�SULYDGR�RX�HQWUH�R�XUEDQR�H�R�UXUDO�²�SDUD�TXHP�VHXV� LQWHUHVVHV�SULYDGRV�HUDP�
defendidos por um corpo de doutores pelos jornais e pela Câmara Municipal, a cidade de Ribeirão 
3UHWR��RX�PHOKRU��R�VHX�FHQWUR��IRL�UDSLGDPHQWH�EHQHÀFLDGR�FRP�DV�SULPHLUDV�UHGHV�GH�iJXD�H�HVJRWRV�H�GH�
iluminação elétrica (1898-1900), calçamento e sarjetamento de ruas e a construção de edifícios como o 
Teatro Carlos Gomes , de 1897 (o segundo maior do país, a época) e o Palácio Rio Branco, de 1917 
(sede da Câmara e Prefeitura) (PAZIANI, 2005, 180).

 Esse quadro político de posições tendo a Câmara Municipal como palco das disputas, 
tiveram, de um lado, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, descendente de uma leva de portugueses 
TXH�VH�À[DUDP�DR�VXO�GH�0LQDV�*HUDLV�QR�VpFXOR�;9,,,��H��GR�RXWUR��)UDQFLVFR�6FKPLGW��LPLJUDQWH�
DOHPmR�TXH�FKHJD�DR�%UDVLO�DLQGD�FULDQoD�QD�PHWDGH�GR�VpFXOR�;,;��PDV�TXH�FRQVHJXH�HQULTXHFHU�
através do comércio e da aquisição de fazendas.  

 Junto a Junqueira se alinhavam Augusto Ribeiro Loyola, advogado, autor do primeiro 
DMDUGLQDPHQWR�GD�3UDoD�;9�� -RDTXLP�0DFHGR�%LWWHQFRXUW��PpGLFR�� OHQWH�GR�*LQiVLR�GR�(VWDGR�
e futuro Intendente Municipal durante toda a década de 1910, e João Pedro da Veiga Miranda, 
politécnico, também lente do Ginásio do Estado e Intendente Municipal numa gestão antecessora 
a de Bittencourt. Já com Schmidt se alinhavam os advogados Fábio de Sá Barreto e Eduardo Leite 
Ribeiro, que irão desempenhar a função de Interventores Municipais durante a Era Vargas, quando 
se extingue as eleições para o executivo entre os vereadores da Câmara Municipal.  

 Ambos, Junqueira e Schimdt, pertenciam ao Partido Republicano Paulista, e essa oposição 
entre os dois acompanhava a polarização política em nível estadual e nacional. Assim, desde 1901, 

32 A Cidade. Anno VIII, Domingo, 12  de maio de 1912.
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quando Campo Sales passou a liderar o grupo conhecido como “oligarquia”, ao passo que Prudente 
de Morais articulara o grupo dos “dissidentes”, surge um movimento descontente com a política 
federal que procurou destituir Campos Sales da presidência do mesmo modo que haviam retirado 
Bernardino de Campos do governo estadual. 

 Essa oposição adivinha de descontentamentos com a política agrícola, incapaz, segundo 
o grupo dos dissidentes, de conter a queda do preço do café, o que leva os políticos em torno 
de Prudente de Morais a organizarem os Congressos Agrícolas em Campinas e, em seguida, em 
Ribeirão Preto, quando cogitaram romper com o PRP e criar o Partido da Lavoura. 

 Nesse momento, a oposição em Ribeirão Preto elege em 1904 um vereador à Câmara 
Municipal, Fábio de Sá Barreto, que mais tarde seria o interventor de Getúlio no município. Sá 
Barreto era sobrinho do positivista Luiz Pereira Barreto, um dos entusiastas da implantação da 
DJULFXOWXUD� FLHQWtÀFD�QD� UHJLmR��3RUpP�� D� VLWXDomR�QD�SROtWLFD� ORFDO�GLULJLGD�SRU� -XQTXHLUD� VHJXLD�
as orientações da Comissão Central do PRP no apoio ao governo de Jorge Tibiriçá, precursor 
de Bernardino de Campos nas eleições de 1904 e 1908. Tal polarização se acirra em Ribeirão 
Preto no ano de 1909, quando a Comissão Central do PRP lança a candidatura de Rui Barbosa 
para presidência da República, o que desencadeia na cidade uma campanha civilista contraria à 
candidatura militar de Marechal Hermes Fonseca. Tal fato promove a dissidência de João Pedro da 
Veiga Miranda, admirador de Rui Barbosa, dos quadros dirigidos por Junqueira, que a revelia da 
Comissão Central apoiara a candidatura de Hermes da Fonseca. 

 O apoio de Junqueira a Hermes da Fonseca vinha de sua lealdade ao General Francisco 
Glicério, um tradicional militarista opositor do civilismo. Rui Barbosa, por sua vez, se opunha 
aos militares desde o governo de Floriano Peixoto, tendo sua reeleição para o Senado em 1896 
provocado a ira de parlamentares da bancada militar. Após a Revolta da Armada e dos governos 
militares do início da Primeira República, os presidentes civis Prudente de Morais e Campos Sales, 
DR�FRQVWUXLU�D�3ROtWLFD�GRV�*RYHUQDGRUHV��WLQKDP�R�REMHWLYR�GH�DEDIDU�D�LQÁXrQFLD�GRV�PLOLWDUHV��
principalmente após a tentativa de assassinato de Prudente de Morais por nacionalistas jacobinos. 
O General Francisco Glicério se opunha a esse movimento dos presidentes paulistas ao apoiar 
Hermes da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro, na eleição de 1910.33   

 Em 1909, J. P. da Veiga Miranda, que desde 1908 ocupava o cargo de Intendente Municipal, 
tendo sido eleito na Câmara pelos partidários de Junqueira, renuncia ao seu posto de Intendente e 
ao seu mandato de vereador. Adeptos da campanha civilista e partidários de Schmidt na Comissão 
Central do PRP incumbem J. P. da Veiga Miranda de articular um novo Diretor local do Partido 
Republicano Paulista para escapar da hegemonia e dos desmandos de Junqueira, que nunca havia 
ocupado cargo eletivo, sendo sempre representado na Câmara Municipal por seus aliados ou 
parentes, como Manuel Maximiano Junqueira.  

 Em 1911, Schmidt e J. P. da Veiga Miranda são empossados como vereadores na Câmara 

33 Ver BACKES, A. Fundamentos da ordem republicana: repensando o pacto de Campos Sales. Porto Alegre: UFRS, 
2004. 
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Municipal e recebidos como opositores pelo Intendente Municipal Joaquim Macedo Bittencourt. A 
situação política local se punha em desacordo com a situação estadual, e os vereadores articulados 
por Junqueira compunham a maioria na Câmara desde os governos estaduais de Jorge Tibiriça. 
Mesmo à revelia da situação estadual, o grupo de Junqueira se via bem amparado pela esfera federal 
em virtude de seu apoio a Hermes da Fonseca, que havia governado o país de 1910 a 1914. 

 Em um trecho do relatório de Intendência de Joaquim Macedo Bittencourt se vê o seguinte 
sobre essa situação política: 

 Devem ainda ser bem lembrados de todos as condições em que assumimos o governo do município 
em janeiro de 1911. A candidatura do Marechal Hermes e sua eleição, no anno anterior, tinham agitado 
a nação numa lucta memorável; a campanha civilista, guiada pelo gênio de Ruy Barbosa e pelo governo 
GR�(VWDGR�GH�6��3DXOR��GHVSHUWDUD�WUHPHQGD�UHDFomR�FRQWUD�HVVD�FDQGLGDWXUD��TXH�D�PXLWRV�VH�DIÀJXUDYD�
uma tentativa de implantação do regimen militarista no Brasil; e, neste município, cujo chefe político 
de maior prestigio, seguindo a orientação de preclaro político republicano, já hoje fallecido, se declarara 
contra a política paulista e a favor da candidatura marechalicia, a lucta assumiu taes proporções que, 
pela exacerbação dos ânimos e violência dos ataques, parecia ter creado incompatibilidades e ódios que 
jamais se apagariam. 
 Foi numa athmosphera política assim tão carregada que, em outubro de 1910, se feriu o pleito 
eleitoral para constituição da Câmara, pleito renhidissimo, em que os dois partidos lançaram mão de 
todos os seus recursos, levando as urnas extraordinário numero de eleitores, e do qual resultou serem 
HOHLWRV���YHUHDGRUHV�GH�XP�H���GR�RXWUR�SDUWLGR��YHUHDGRUHV�HVWHV�TXH��HP�VXD�PDLRULD��À]HUDP�DWp�KRMH�
parte desta illustre Câmara. (BITTENCOURT: 1920: 7-8)

 Em 1910, surge em São Paulo o Partido Republicano Conservador com o intuito de 
abrir espaço para o hermismo no estado. Porém, em 1911, a Convenção estadual do PRP lança a 
candidatura de Rodrigues Alves e provoca novamente a adesão de Junqueira à situação estadual. 
Assim, no governo estadual de Rodrigues Alves, Junqueira retoma sua posição de aliança com a 
situação estadual, o que retira a força dos oposicionistas locais em torno de Schmidt. A década de 
1910, marcada pela gestão do Intendente Municipal Joaquim Macedo Bittencourt, é completamente 
hegemonizada pela situação construída em torno de Junqueira, com quatro gestões subsequentes 
praticamente sem oposição. Tal contexto só começa a ser quebrado em 1916, no momento do 
lançamento das Ligas de Defesa Nacional pelo poeta Olavo Bilac. 

  Bilac era sempre convidado pelo vereador oposicionista Renato Jardim para visitar e 
GLVFXUVDU�QD� FLGDGH�� -DUGLP�HUD�RXWUR�GLVVLGHQWH�GR�JUXSR�GH� -XQTXHLUD�TXH�PDLV� WDUGH�ÀJXUDUi�
ao lado de Monteiro Lobato entre os intelectuais do Partido Democrático. Todavia, este foi o 
período do governo estadual de Altino Arantes, político oriundo da cidade de Batatais, casado com 
XPD�GDV�ÀOKDV�GH�-XQTXHLUD��(PERUD�VH�GLIXQGLVVH�DV�LGHLDV�QDFLRQDOLVWDV�GH�-DUGLP�H�R�VHX�DSHOR�
pelas visitas de Olavo Bilac com apoio na Câmara de J. P. da Veiga Miranda.  Somente em 1926 
a oposição ganha mais força em torno do Partido Democrático, que logo após de ter sido criado 
pelo Conselheiro Antonio Prado na cidade de São Paulo passa a realizar comícios no município de 
5LEHLUmR�3UHWR�SDUD�IRUWDOHFHU�R�PRYLPHQWR�GH�DÀOLDomR�ORFDO��

 Em 14 de julho de 1926 é criado o Partido Democrático de Ribeirão Preto com direito a 
DSUHVHQWDomR�GH�GHVÀOH�H�EDQGD�QD�SUDoD�FHQWUDO�GD�FLGDGH��$�SODWDIRUPD�GR�3'�QHVVH�PRPHQWR�HUD�
pelo voto secreto e pela organização de partidos que estivessem fora do jogo eleitoral da Primeira 
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5HS~EOLFD��7RGDYLD��7KRPDV�:��:DONHU������������GHÀQH�R�GHVHPSHQKR�GR�3DUWLGR�'HPRFUiWLFR�
de Ribeirão Preto da seguinte forma: 

Trabalhando dentro de um sistema basicamente não democrático, o Partido democrático local não foi 
H[DWDPHQWH�XP�VXFHVVR�FRPR�IRUoD�HOHLWRUDO��(OH�H�RUJDQL]Do}HV�DÀQV�GH�RXWURV�PXQLFtSLRV�FRQVHJXLUDP�
eleger alguns democratas para cargos legislativos estaduais e federais. Mas na importante disputa local 
de 30 de outubro de 1928, foi incapaz de obter cadeira na Câmara, recebendo apenas 14,46% do total 
de votos apurados. Ainda assim, o Partido Democrático foi importante por institucionalizar a oposição 
ao sistema não democrático, servindo como base de treinamento para a nova elite que assumiria, após 
1930, algum papel na política; e por colocar na defensiva o antigo PRP. 

 Nesse mesmo ano de 1926, um grupo de imigrantes italianos cria o Partido Fascista e, ao 
longo de 1927, o jornal A Cidade irá publicar regularmente artigos favoráveis às políticas de Mussolini. 
Mais tarde, os integralistas, com a fundação da AIB local, irão alugar o Teatro Carlos, já decadente 
DR�ÀQDO�GRV�DQRV�����SDUD�RUJDQL]DU�RV�FRPtFLRV�GRV�´FDPLVDV�YHUGHVµ��DOpP�GH�SDVVHDWDV�SHODV�
ruas da cidade com a participação, em algumas ocasiões, de Plínio Salgado. Já a classe trabalhadora 
do município se encontrava numa posição mais fraca na organização de partidos políticos, e com 
a inexistência de um Partido Comunista local chegaram a organizar algumas agremiações como o 
&HQWUR�2SHUiULR��HP�������D�6RFLHGDGH�2SHUiULD�,WDOLDQD�H��DR�ÀQDO�GD�GpFDGD�GH�������D�PDLV�IRUWH�
delas, a União Geral dos Trabalhadores. 

Nesse contexto político e social da Primeira República, portanto, Saturnino de Brito irá 
GHVHPEDUFDU�HP������SDUD�WUDWDU�GD�FULVH�G·iJXD�TXH�DFRPHWLD�R�PXQLFtSLR�GH�5LEHLUmR�3UHWR����

Figura 16: a incorporação da simbologia dos desbravadores do sertão de Ribeirão Preto pelo PRP local. Fonte: APHRP. 
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2.5 As polêmicas em torno dos mananciais.

Ribeirão Preto havia agrega, como vimos, os poderes políticos necessários para angariar 
DX[tOLR�ÀQDQFHLUR�H��DLQGD�UHVWULWR�DR�HVSDoR�GR�FHQWUR�GD�FLGDGH�� LQDXJXUDU�R�DEDVWHFLPHQWR�GH�
iJXD�VHJXLGR�GD�UHGH�GH�HVJRWRV�DLQGD�DR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��7RGDYLD��ORJR�R�VHUYLoR�p�DUUHQGDGR�j�
Empresa de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, sendo um dos investimentos da família Silva Prado 
na região. Entretanto, já em janeiro de 1903 se iniciam as crises de falta d´água, principalmente ao 
ÀQDO�GD�HVWDomR�FKXYRVD��TXDQGR�R�YROXPH�GRV�PDQDQFLDLV�GLPLQXL��$VVLP��VXUJHP�DV�SULPHLUDV�
críticas aos serviços prestados pela Empresa, que irão perdurar ao longo das primeiras décadas do 
VpFXOR�;;�

Na seção de reclamações da edição do Jornal A Cidade do primeiro domingo de janeiro de 
������VXUJH�R�VHJXLQWH�WH[WR�D�UHVSHLWR�GDV�LPSOLFDo}HV�GD�IDOWD�G·iJXD�H�GDV�HSLGHPLDV�QD�FLGDGH��

 É certo que nestes últimos mezes tem peorado de um modo assustador o estado sanitário de nossa 
bela cidade, repetidos casos de febre, todas de mau carácter, estão levando aos seios das famílias as mais 
tristes aprehensões e, a já não poucas, o luto e a desolação. Ribeirão Preto, que ainda ha pouco tempo 
era apontado na Europa, em conferencias que fazia em diversas cidades do velho mundo, um bom 
amigo do Brasil, o sr. Casabona, como uma das mais saudáveis cidade do mundo, está, em assumpto 
de salubridade, voltando aos tempos , de que ainda perdura a triste lembrança, em que o paludismo e 
as celebres febres paulistas dizimavam a sua população.

� ,PSUHVVLRQDGR�FRPR�p�QDWXUDO��FRP�HVWD�DIÁLFWLYD�VLWXDomR�H��DLQGD�PDLV��FRP�SHUVS��VLF��&LGDGH�
de 29 de Dezembro, aponta como causa do mau estado sanitário actual a falta d’água para lavagem 
dos esgottos e pede providências aos poderes competentes.

 Ninguém ignora o quanto concorre para a insalubridade de uma cidade uma rede de esgottos 
sem a imprescindível abundância d’água, e por isso, estou de inteiro accordo com o reclamante em que 
providencias devem ser tomadas, energicas e promptas, para melhoramento deste serviço. (A CIDADE: 
1909: 1) 

'LDQWH�GDV�DFODPDo}HV�S~EOLFDV�FRQWUD�R�VHUYLoR�G·iJXD�SUHVWDGR�SHOD�(PSUHVD�GD�IDPtOLD�
Prado, no mesmo ano o então prefeito municipal J. P. da Veiga Miranda, pouco antes de romper  o 
alinhamento com a situação política capitaneado por Joaquim D. da C. Junqueira, apresenta uma 
moção ao gerente da Empresa de Água, Flávio de Mendonça Uchoa: 

 Tem chegado a esta Prefeitura constantes reclamações contra a falta d’água, precisando algumas 
dellas uma circunstância sobre a qual desejo informações por parte dessa Empreza: queixam-se os 
moradores de algumas ruas da cidade, servidas pelo reservatório Schmidt, de que, após as 9 horas da 
noite não tem uma gotta d’água nos seus encanamentos 

 Comprehendo que a grande estiagem que atravessamos haja determinado o empobrecimento dos 
mananciais. Assim acontecendo é mister que a Empreza, como medida de previdência, procure dispor 
desde já de maior volume d’água, na proporção da clausula II do contracto, sem precisar valer-se do 
expediente de privar d’água durante a noite, alguns prédios, recurso esse de que não cogita o contracto e 
em extremo nocivo a higiene.  (VEIGA MIRANDA: 1909: 61)

)LFDYD� H[SRVWR�TXH�R�PXQLFtSLR� DWUDYHVVDYD�XPD� FULVH�GH� DEDVWHFLPHQWR�G·iJXD��'LDQWH�
dessa situação, em 1912, é formada uma Comissão Especial pela Câmara Municipal com intuito de 
se avaliar a qualidade dos serviços prestados pela Empresa de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto. 
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Os membros da Comissão eram três renomados representantes da elite de ribeirãopretana - os 
vereadores Manuel Maximiano Junqueira, que já havia presidido a Câmara Municipal diversas vezes, 
5HQDWR�-DUGLP��DQWLJR�OHQWH�GH�JHRJUDÀD�GR�*LQiVLR�GR�(VWDGR��-�3�GD�9HLJD�0LUDQGD��HQJHQKHLUR�
SROLWpFQLFR��WDPEpP�OHQWH�GH�LWDOLDQR�QR�*LQiVLR�GR�(VWDGR��H��SRU�ÀP��-RmR�$��0HLUD�-XQLRU��OtGHU�
da Comissão e advogado da Cia. Cervejaria Paulista. 

Na Câmara Municipal, as posições políticas acompanhavam aquelas polarizações entre 
Joaquim da Cunha Diniz Junqueira e Francisco Schmidt.34 Na situação estavam Joaquim Macedo 
Bittencourt, Intendente Municipal durante toda a década de 1910, João A. Meira Junior e Manuel 
0D[LPLDQR�-XQTXHLUD��TXH��DR�ÀQDO�GRV�WUDEDOKRV��LUmR�GHFLGLU�SHORV�LQWHUHVVHV�GD�(PSUHVD���-i�QD�
oposição se alinhavam os outros integrantes da Comissão Especial, João Pedro da Veiga Miranda 
e Renato Jardim, que haviam rompido a aliança com Junqueira, sendo os principais críticos do 
VHUYLoR�G·iJXD��FKHJDQGR�D�SURSRU�D�HQFDPSDomR�GR�DEDVWHFLPHQWR�SHOD�PXQLFLSDOLGDGH��

O parecer de J. P. da Veiga Miranda, como membro da Comissão Especial sobre a questão 
das águas, é iniciado se opondo à gestão do prefeito Macedo Bittencourt com o apontamento da 
QHFHVVLGDGH�GH�D�PXQLFLSDOLGDGH�WUDoDU�XP�SODQR�HÀFD]�SDUD�UHVROYHU�R�SUREOHPD�GD�Pi�TXDOLGDGH�
das águas distribuídas em Ribeirão Preto. Tudo ao custo de não se obstruir o futuro da cidade: 

 Devemos declarar, antes de tudo, que entendemos ser occasião de a municipalidade traçar um 
SODQR� HIÀFD]� UHODWLYDPHQWH� D� HVVH� JUDYH� SUREOHPD� H� GHFLVLYDPHQWH� H[HFXWi�OR��$� FXVWD�� HPERUD�� GRV�
maiores sacrifícios devemos assegurar o futuro de Ribeirão Preto cujo engrandecimento e progresso se vêm 
entravado unicamente pelas más condições da sua água. Município rico, privilegiado pela sua posição no 
FHQWUR�GH�XPD�]RQD�FDGD�YH]�PDLV�SURVSHUD��R�VHX�ODUJR�IXWXUR�FRPSHQVDUi�WXGR�R�TXH�VH�À]HU�HP�SURO�
da sua cidade. A Câmara Municipal não se deve impressionar com a perspectiva de algumas centenas 
de contos a despender, desde que desse dispêndio resulte assegurar-se o bem estar, a saúde e a vida dos 
nossos concidadãos (MIRANDA, 1912:1).

'HVGH�D�~OWLPD�GpFDGD�GR�VpFXOR�;,;�D�&kPDUD�0XQLFLSDO�YLQKD�UHDOL]DQGR�REUDV�GH�FRPEDWH�
às epidemias urbanas, como a drenagem de várzeas e a construção de canais dos rios centrais. Tais 
obras, bastante onerosas ao orçamento municipal, eram sempre realizadas mediante a contração de 
empréstimos. O próprio vereador J. P. da Veiga Miranda, quando prefeito municipal, havia realizado 
YLDJHQV�FRP�HVWH�ÀP��GHPRQVWUDQGR�QD�UHDOLGDGH�TXH�SUDWLFDYD�XPD�RSRVLomR�FLUFXQVWDQFLDO�TXDQWR�
a uma “boa” condução dos negócios municipais geridos por Macedo Bittencourt:

 Em duas ou três viagens feitas a Capital, entabolei negociações com diversos capitalistas 
DEULQGR�FRQFRUUrQFLD�S~EOLFD�SDUD�XP�HPSUpVWLPR�������>HLV@�QRV�HGLWDLV�SXEOLFDGRV�QR�&RUUHLR�
Paulistano: “De ordem do Sr. Dr. J.P. da Veiga Miranda, Prefeito Municipal de Ribeirão 
3UHWR��GHFODUR�TXH�ÀFD�DEHUWD�FRQFRUUrQFLD�S~EOLFD�SDUD�XP�HPSUpVWLPR�GH�������������������
GHVWLQDGR�j�HQFDPSDomR�GR�0HUFDGR�H�D�FRQVROLGDomR�GD�GtYLGD�ÁXWXDQWH�GD�PXQLFLSDOLGDGHµ

(MIRANDA, 1909:12).  

%RD� SDUWH� GHVVD� GtYLGD� ÁXWXDQWH� GR�PXQLFtSLR� KDYLD� VLGR� FRQWUDtGD� SHOR� IRUQHFLPHQWR�

34 Ver CUNHA, Marcos Vinicius da. O velho estadão. Educação e poder nos anos de ouro do Ginásio Otoniel Mota. 
5LEHLUmR�3UHWR��3DODYUD�0iJLFD��������:$/.(5��7��:���%$5%26$��$��GH�6��'RV�FRURQpLV�D�PHWUySROH��ÀRV�H�WUDPDV�
GD�VRFLHGDGH�H�GD�SROtWLFD�HP�5LEHLUmR�3UHWR�QR�VpFXOR�;;��3DODYUD�0iJLFD��5LEHLUmR�3UHWR��������H�3$=,$1,��5RGULJR�
Ribeiro. Construindo a petit paris: Joaquim Macedo Bittencourt e a belle époque em Ribeirão Preto (1911-1920). 
FHDSS/Unesp, 2004, Franca. (tese de doutorado em história). 
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de materiais junto ao Governo do Estado para a construção da rede de água por meio de um 
ÀQDQFLDPHQWR�GH����FRQWRV�GH�UpLV�� �$OpP�GLVVR��R�PXQLFtSLR�KDYLD�FRQWUDWDGR�IUHWHV�UHDOL]DGRV�
pelas Cia. Inglesa, Cia Paulista e Cia. Mogyana, numa ordem de mais de 400 contos de réis. J. P. 
da Veiga Miranda ainda absorve outro empréstimo junto ao próprio diretor da Empresa de Água, 
Flávio Uchoa, na ocasião do calçamento a macadame das ruas da cidade.   

Empréstimo de 1.000 contos

Já foi inteiramente emitido o empréstimo de 1.000 contos autorisado em 1905 pela Câmara Municipal, 
para o serviço de macadamisação da cidade. 
As emissões foram feitas pela forma seguinte, em letra ao portados do valor de cem mil réis, juro de 10 
por cento, pago semestralmente: 
- 5.000 letras entregues, conforme clausulado contrato do calçamento, ao empreiteiro Dr. Flavio Uchôa. 
(VEIGA MIRANDA: 1909: 16) 

Assim, o que as oposições encobrem é uma função institucional que a Câmara Municipal 
vinha assumindo no seu endividamento pelo intuito de capitalizar empresas privadas, o que só era 
possível através da circulação dos mesmos agentes entre esferas públicas e privadas do município. 
Mais uma vez, enquanto Intendente Municipal aliado aos partidários da situação Junqueirista, J. P. 
GD�9HLJD�0LUDQGD�LUi�GHPRQVWUDU�VXDV�DPLVWRVDV�UHODo}HV�FRP�R�JHUHQWH�GD�FRPSDQKLD�G·iJXD�QXPD�
das preocupações mais recorrentes entre os prefeitos municipais no que se refere ao abastecimento 
dos tanques de irrigação de praças e ruas do centro da cidade.

 Jardins e Arborisação ²�$�JUDQGH�VHFFD�TXH�DWUDYHVVDPRV�GXUDQWH�R�DQQR�WRUQRX�VHQVtYHO�
D�LQVXÀFLrQFLD�GD�iJXD�GH�TXH�GLVSRPRV�SDUD�LUULJDomR�GRV�MDUGLQV�S~EOLFRV��6HJXQGR�R�DUW�����OHWUD�'�
do contrato é a Empreza obrigada a fornecer 4000 litros d’água diariamente para a irrigação de cada 
jardim. Ora, é uma quantidade verdadeiramente irrisória que sido, porém, sempre excedida graças a 
gentileza do gerente da Empreza. 
As obras com os tanques do Jardim da Praça Rio Branco importaram em 436$420. O do Jardim 
da Praça 13 de maio deve ser executado este ano, conforme verba já consignada no orçamento. A 
arborisação foi convenientemente cuidada, sendo completada a arborisação da Rua Americo Brasiliense 
e replantadas as das ruas Saldanha Marinho, Lafayette, Florencio de Abreu e Liberdade, além de uma 
ou outra muda substituída em diversos pontos. (VEIGA  MIRANDA: 1909: 40) 

Para o prefeito municipal da década 1910, Joaquim Macedo Bittencourt, a falta d´água 
também irá afetar o cotidiano das pessoas que frequentavam o bairro comercial da cidade, 
SULQFLSDOPHQWH�HP�YLVWD�GD�GLÀFXOGDGH�GH�VH�PDQWHU�RV�VHUYLoRV�GH�LUULJDomR�GH�UXDV�H�FDOoDGDV�SDUD�
baixar o pó, algo essencial ao projeto de modernização do centro de Ribeirão Preto. 

IRRIGAÇÃO DAS RUAS� ²� 2� Sy� p� R� WKHPD� REULJDWyULR� GDV� DFXVDo}HV� TXH� VH� ID]HP� iV�
administrações municipais de Ribeirão Preto e, durante muito tempo ainda, estas hão de sofrê-las, 
SRUTXH�GLYHUVRV�IDFWRUHV�FRQFRUUHP�SDUD�WRUQDU�GLIÀFtOLPD��VHQmR�LPSRVVtYHO��D�VROXomR�GR�SUREOHPD�GD�
sua extinção. 
 A natureza do calçamento, as muitas ruas ainda não calçadas e a grande extensão de terrenos 
occupados por quintaes, de onde o vento levanta densas nuvens de pó nas ruas calçadas e, principalmente, 
no bairro commercial, onde causa tão grandes prejuízos aos commerciantes; mas, mesmo para isso, havia 
D�GLIÀFXOGDGH�GH�IDOWD�G·iJXD��SRLV�TXH�RV�UHVHUYDWyULRV�GH�DEDVWHFLPHQWR�S~EOLFR�QmR�VXSSRUWDYDP�DV�
enormes sangrias que exige o serviço de irrigação. 
 Para remover este obstáculo, fez-se uma canalização especial captando-se a água do córrego do 
Retiro e elevando-se, por meio da bomba electrica, até a rua Ruy Barbosa, de onde é distribuída para 
irrigação das ruas e dos jardins. Assim, se poude fazer diariamente este serviço, que só era interrompido 
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quando se dava qualquer desarranjo na bomba. (BITTENCOURT: 1920: 44) 

Em 1912, já como integrante da Comissão, o problema para o vereador, agora na oposição, 
iria um pouco além. J. P. da Veiga Miranda apresenta o abastecimento d´água de Ribeirão Preto 
realizado com 2.900.000 litros de “água de fonte”; e 2.400.000 de “água dos rios” – rio Pardo e 
ribeirão Preto, sendo estas últimas o motivo de reclamações da população. Contrariando a Empresa 
de Água e Esgoto e a Prefeitura Municipal, o vereador alega que, mesmo com o maior otimismo, as 
águas distribuídas naquele ano eram medíocres, com uma quantidade excessiva de matéria orgânica 
e produtos em suspensão. 

A Empresa, que havia distribuído água suja à população, alegava que em outras épocas 
do ano a quantidade de tais substâncias diminuía, mas que no tempo das chuvas as “águas de rio” 
eram um grande lamaçal, sendo difícil abastecer a cidade somente com as águas cristalinas das 
cabeceiras dos mananciais. A Empresa se comprometia a corrigir este defeito com a construção de 
ÀOWURV��DOpP�GH�XP�WUDWDPHQWR�SHOR�DOXPHQ�H�D�FDO��SRUpP�SHGLD�HP�WURFD�XPD�FRQFHVVmR�SDUD�TXH�
se reduzisse o volume de água para a cota de 100 litros por habitante, o que equivalia à cota de mil 
litros de água para cada casa.  

J. P. da Veiga Miranda, entretanto, argumenta que a proposta não devia ser aceita em 
virtude de se almejar para o município uma cota semelhante à de Berlim (113 litros), Londres (149 
litros) e Paris, considerada um modelo para o vereador com o fornecimento de 272 litros de água 
por habitante. Para o vereador, aceitar a proposta da Empresa era equiparar-se ao abastecimento 
razoável de cidades como Bruxellas (71 litros por habitantes), Bremem (85 litros), Aix-la-Chapelle 
(76 litros) e Konigsberg (65 litros). 

O ousado vereador dizia da tribuna da Câmara que a redução da cota por habitante  
provocaria o recrudescimento do clamor popular e agravaria ainda mais as condições de salubridade 
dessa população: 

 Realmente, bem sabemos que em muitas cidades não chega a tanto o volume por cabeça: Bruxellas 
tem 71 litros por habitante; Bremen tem 85; Aix-la-Chapelle 76 e Kinigsberg 65. Mas Berlin tem 
113; Hamburgo 189, Londres 149 e Paris 272. Logo não é uma base, é um mínimo, o volume de 
100 litros por cabeça. 
Reduzir, porém, a esse mínimo o serviço em Ribeirão Preto será provocar o recrudescimento do clamor 
popular e agravar as más condições de salubridade a que já fomos conduzidos (VEIGA MIRANDA: 
1912: 3). 

Saturnino de Brito, que tinha adquirido fama como engenheiro sanitarista, é convidado 
SHOD�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GD�´&DSLWDO�G·2HVWHµ�SDUD�UHDOL]DU�R�VHX�SDUHFHU��(P�������%ULWR�Mi�KDYLD�
realizados trabalhos sobre o abastecimento d´água de cidades como Campinas (1896), São Paulo 
������� H� 5HFLIH� �������� /RJR�� VREUH� D� TXHVWmR� GR� YROXPH� G·iJXD� GLVWULEXtGR�� HOH� DSRQWD� TXH� D�
cidade de Ribeirão Preto possuía três mil casas em seu núcleo urbano com uma população de 18 
PLO�KDELWDQWHV��H�TXH�D�(PSUHVD�GLVWULEXtD�iJXD�HP�������FDVDV�FRP�XPD�SHQD�G·iJXD�GH�������
litros diários para 2.140 casas e outra de dois mil litros para 260 casas.  Nota-se, portanto, um 
desequilíbrio entre o volume das duas penas, demonstrando um abastecimento desigual dentro do 
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núcleo urbano da cidade de Ribeirão Preto. 

O engenheiro faz uma previsão de abastecimento para 20 mil habitantes, avaliando ser 
necessário, para todos os serviços, público e privado, 4 mil m³ diários de água, com 200 litros por 
habitante, deixando margem para a previsão de desperdícios. No seu estudo A Água em São Paulo, 
escrito para o Governo do Estado, em 1905, Brito inicia esclarecendo o seguinte a respeito do 
YROXPH�G·iJXD�D�VHU�GLVWULEXtGR��

� &RPHFHPRV�OHPEUDQGR�TXH�QmR�VH�GHYH�FRQIXQGLU�D�TXRWD�EiVLFD�GD�GLVWULEXLomR�j�FLGDGH�FRP�D�
quota essencial a cada individuo ou a cada casa: se bem que aquela seja referida ao “habitante” não se 
conclui que a este caiba o consumo próprio que lhe é atribuído para as suas necessidades diretas e para 
as indiretas (a lavagem de esgotos, a irrigação e as fontes dos jardins públicos, os serviços industriais, as 
perdas irremediáveis, e os usos extraordinários, públicos ou particulares). (BRITO: 1944: 25)

 Ou seja, em seus projetos de abastecimento, o engenheiro distinguia uma a) quota essencial 
para cada domicilio; e outra b) quota básica para o serviço da cidade, determinando um caudal 
GH�XPD�´SHQDµ�G·iJXD�GH�������OLWURV�GLiULRV��R�TXH�SRGHULD�IRUQHFHU�HQWUH�����D�����OLWURV�SRU�
KDELWDQWH��GHSHQGHQGR�GR�JUDX�GH�DGHQVDPHQWR�GRV�PRUDGRUHV�SRU�FDVD��2�VHX�FRHÀFLHQWH�SDGUmR�
era: 

Mapa 4: planta da rede com as tubulações saindo do reservatório Schmidt na extremidade da Rua Prudente de Moraes ao sul na 
região mais alta do centro. Pela gravidade, a tubulação de esgoto realizava a coleta de águas servidas e as escoava na vertente do rio 
Preto ao norte da cidade. Desse modo, a rede irá contribuir para a consolidação da formação socioespacial da cidade – fabricas e 
operários a jusante do rio Preto; loteamentos-jardins a montante do mesmo rio numa área mais arejada. Nos relatórios de Saturnino 
GH�%ULWR�VREUH�R�DEDVWHFLPHQWR�G·iJXD�p�UHFRUUHQWH�R�FRQKHFLPHQWR�GH�TXH�DV�iJXDV�GLVSRQtYHLV�SHOD�DGXomR�SRU�JUDYLGDGH�VmR�PDLV�
baratas em relação às águas caras distribuídas por elevação mecânica. Em qualquer cidade, portanto, a construção de urbanidade em 
terrenos mais altos exige maiores dispêndios de recursos públicos.   Fonte: APHRP.
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 Q = pena d’água = 1.200 litros = 172 litros por habitante.
   Nº de habitantes = 7

Todavia, esta era a cota que Brito estabelecia para o consumo humano, sem considerar os 
outros usos relativos ao funcionamento de qualquer cidade, como a irrigação de jardins, lavagens 
de ruas e esgotos e o consumo industrial, sendo o mais volumoso.   

 Nem todos pensam assim, e, atordoados pelo entusiasmo da gritaria coletiva a exigir o “precioso 
líquido”, os engenheiros das águas vão somando aos produtos das penas pelo numero de prédios os 
YROXPHV�DUELWUDGRV�SDUD�RV�RXWURV�PLVWHUHV��1mR�TXHUHPRV�FRQFOXLU�TXH�VHMDP�VXÀFLHQWHV�RV�����OLWURV�
para a satisfação de todos os serviços em uma cidade como o Rio de Janeiro atual, embora possamos 
DÀUPDU��FRP�DV�PHOKRUHV�DXWRULGDGHV��TXH�D�PHVPD�TXRWD�EiVLFD�²�FRUUHVSRQGHQWH�j�SHQD��H[FHVVLYD�
para atender a todas as necessidades de uma cidade como Campos, bastando 100 litros, ou 130 no 
máximo, convenientemente distribuídos (BRITO: 1944: 26)     

 Ribeirão Peto não possuía uma densidade populacional equivalente ao do Rio de Janeiro 
que, segundo Sevcenko (1998), contabilizva quase um milhão de habitantes no começo do século 
;;�� FRP� D� JUDQGH�PDLRULD� GH� QHJURV� UHPDQHVFHQWHV� GD� HVFUDYLGmR� RX� GH� OLEHUWRV� TXH� SDUD� Oi�
haviam migrado após a abolição. Ligada às atividades portuárias, essa população se concentrava 
nos cortiços que se formaram nos antigos casarões próximos ao Morro da Providência e ao Morro 
do Livramento.  A alta densidade das habitações aliada à pobreza e a outras formas de convívio 
dessa população, era o alvo das autoridades municipais que representavam tais cortiços como uma 
ameaça à ordem, à segurança e à moralidade públicas.  

 A capital, na ocasião, se tornara o principal porto de exportação e importação do país. Além 
disso, era objeto do desejo de fazer dela a vitrine da República recém-proclamada.  Entretanto, o 
5LR�GH�-DQHLUR��PXLWR�HP�YLUWXGH�GH�XP�SUHFiULR�DEDVWHFLPHQWR�G·iJXD��HUD�DFRPHWLGR�SRU�GLYHUVDV�
epidemias de malária, tuberculose, além da varíola e da febre amarela que grassavam todos os 
verões. Dessa maneira, a convivência adensada tornou-se uma questão primordial de saúde pública, 
e dispersar aquela população entra na pauta dos políticos da capital federal com os planos de 
reformas urbanas - a modernização do porto; o saneamento da cidade e a reurbanização. 

 Sobre a polêmica densidade do Rio de Janeiro, Brito declara: 

 No Rio de Janeiro foi demitido um ilustre diretor da Estatística pelo fato de ter apresentado 
um resultado que não excedia 500.000 habitantes. Não lhe valeram todos os argumentos relativos 
j�SURSRUFLRQDOLGDGH�GH�QDVFLPHQWRV��yELWRV��FDVDPHQWRV��HWF��������UHFRQKHFHQGR�DVVLP��TXmR�SHULJRVR�p�
procurar a verdade em semelhante assunto, não hesitei, entretanto, provar o relatório ao Sr. Ministro da 
Indústria, pelos dados relativos ao serviço de águas e esgotos, que a população da Capital da República 
não poderia exceder então 500.000. Ulteriormente o ilustre Sr. Hilario de Gouveia, ocupando posição 
RÀFLDO�FRPR�QRVVR�UHSUHVHQWDQWH�HP�XP�&RQJUHVVR�HVWUDQJHLUR��SURYRFRX�D�PHVPD�TXHVWmR��PRVWUDQGR�
que se a população fosse de 700.000 a 1.000.000 de habitantes, conforme por “sentimento” arbitram 
alguns “estatísticos”, a cidade não precisaria de serviço algum saneador, porquanto, pelos quadros 
GHPRJUiÀFRV��VHULD�XPD�GDV�FLGDGHV�PDLV�VDOXEUHV�GR�PXQGR���%5,72���������������

 Diante da ironia do ilustre corresponde brasileiro, o fato é que a densidade da Capital 
Federal se tornara uma questão de Estado, e não era conveniente apresentar os dados populacionais 
reais do Rio de Janeiro durante os conturbados anos iniciais da transformação da cidade. Frente às 
revoltas contra as visitações domésticas, a vacina obrigatória, os desmontes de habitações coletivas 
e o afastamento das classes populares do centro do Rio de Janeiro, os técnicos manipulavam os 
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dados de acordo com as suas projeções futuras da cidade.  

 Para realizar os cálculos das cotas de distribuição por domicilio dos seus relatórios, Brito 
estabelece a base de 7 habitantes por prédio, argumentado que parecia ser esse número, segundo 
suas ideias aproximadas, a média da densidade das cidades brasileiras. Todavia, ele alega o seguinte 
sobre a situação dos edifícios da cidade de São Paulo:

7HPRV���������GH�XP�Vy�SDYLPHQWR�H�������GH�GRLV�RX�PDLV��HPERUD�VH�TXHLUD�ÀJXUDU�D�GRUPLGD�HP�
“beliches” ou “prateleiras” para certos albergues italianos, não é licito pretender que a densidade exceda 
a que se observa nas cidades europeias (Manchester, com 106. 000 casas, não representa mais do que 
6 habitantes por prédios (BRITO: 1944: 32)    

 Brito condenava as diversas habitações coletivas no entorno do centro de São Paulo, 
construídas na direção das várzeas dos rios Tamanduateí e Tietê, cada vez mais ao leste da cidade 
em bairros, como o Bexiga, o Brás e a Mooca, que passam a abrigar os trabalhadores das fábricas 
de tecidos, gás etc. Tomando por base as cidades norte-americanas, com exceção de Nova Iorque, 
ele apresenta o quadro de densidades que deveria ser considerado como referência a se alcançar 
nas cidades brasileiras, o que fortalecia o argumento do desmonte de moradias coletivas em suas 
regiões centrais.   

Ribeirão Preto, então com 60 mil habitantes, incluindo a população das fazendas, possuía 
a média de 9 habitantes por casa no seu núcleo urbano. Assim, não se chegava a uma situação tão 
FRQYXOVLYD�FRPR�D�GR�5LR�GH�-DQHLUR�RX�j�GHQVLGDGH�GHPRJUiÀFD�GH�1RYD�,RUTXH��(QWUHWDQWR��R�
município também havia efetivado o seu ciclo de reformas urbanas no quadrilátero central da cidade, 
FRP�D�UHPRomR�GH�KDELWDo}HV�FROHWLYDV�H�DV�UHVWULo}HV�HVWDEHOHFLGDV�SDUD�HGLÀFDo}HV�SHORV�&yGLJRV�
de Posturas. Isso fez com que Ribeirão Preto, após esse período de transformações, possuísse no 
SHUtPHWUR�GD�UHGH�GH�DEDVWHFLPHQWR�G·iJXD�XP�DGHQVDPHQWR�VHPHOKDQWH�DR�GD�FLGDGH�GH�&DPSRV��

Figura 18: Tabela de densidade das cidades norte-americanas. Fonte: BRITO: 1944: 32.
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no estado do Rio de Janeiro, fazendo com que Suturnino de Brito estabelecesse a mesma cota de 
abastecimento por casa para a cidade.     

 Para a cidade de São Paulo, que possuía na ocasião do estudo de Brito uma população 
em torno de 350.000 habitantes, ocupando por volta de 26.000 prédios, apesar de uma taxa de 
crescimento de três mil casas anuais, cinco vezes superior ao Rio de Janeiro, se emparelhando às 
cidades de madeiras dos yankees, como Chicago, com mais de 10 casas por dia. No caso paulistano 
feitas de pedra, tijolo e argamassa, Brito estabelecia o seguinte: 

� &ODUR�ÀFD�TXH�SDUD�6��3DXOR�D�EDVH�VHUi�WRPDGD�FRPR�GH�VHUYLoR�GH�XPD�JUDQGH�FLGDGH��
 O Sr. Dr. Francisco Bicalho, com a autoridade que todos lhe reconhecem, estabelece as seguintes 
quotas parcelares para o uso domiciliário, a par das quais colocamos outras de distribuição mais liberal:
Litros  
 Para bebida  .........................................................................................    2       2
 Para o preparo de alimentos ..................................................................    6       6  
 Para a lavagem dos utensílios ................................................................    2       9
 Para abluções no dia .............................................................................    5       5
 Para banho de chuva ou quente .............................................................   10     30
 Para lavagem de roupas ........................................................................   10     15
 Para limpeza do water closet .................................................................    9      10
 Para eventuais e perdas .........................................................................   6      13
 
  Total, litros ............................................................................  50    90 

(BRITO:1944: 27)

�2�HQJHQKHLUR�GHÀQLD��TXH�SDUD�D�GLVWULEXLomR�GRPpVWLFD�GD�FLGDGH�GH�6mR�3DXOR�����OLWURV�
VHULD�VXÀFLHQWH��VHQGR�D�GH�����OLWURV�OLEHUDOPHQWH�FRQFHGLGD��3DUD�XPD�FDVD��SRUWDQWR��D�TXRWD�GH�
����OLWURV�SRU�GLD�GDULD�FRQWD�GH�XPD�GLVWULEXLomR�VXÀFLHQWH�H�HFRQ{PLFD��VHQGR�D�TXRWD�GH�����
litros no caso de uma distribuição liberal. Porém, para ele seria forçoso reconhecer que a base 
antiga de 1.200 litros seria exagerada em virtude de não existir a garantia da distribuição deste 
YROXPH�GLiULR�HP�TXDOTXHU�FLGDGH�TXH�DGRWDVVH�D�UHJXODPHQWDomR�SHODV�´SHQDV�G·iJXDµ��2X�VHMD��DV�
diárias reclamações sobre o abastecimento em diversas cidades eram uma evidência de vazamentos 
RX�GHVSHUGtFLRV��GH�PRGR�TXH��SDUD�R�HQJHQKHLUR��VHULD�UDUR�R�FDVR�GD�DEVROXWD�IDOWD�G·iJXD��2�PDO�
geralmente era reconhecido na má distribuição.      

$OpP�GHVVD�GLVWULEXLomR�GRPpVWLFD��SDUD�FRPSRU�D�FRWD�EiVLFD�GH�GLVWULEXLomR�G·iJXD�SDUD�
todos os serviços que afetam uma cidade, Brito estabelece o padrão de 220 litros diários por 
habitante, e ressalva, no caso de São Paulo, que não se deveria exagerar na cota de distribuição 
em razão do seu crescimento industrial, pois a tomada de água direta do rio Tietê seria uma opção 
econômica e essencial. Algo semelhante ao que ele propõe para Ribeirão Preto no caso das fábricas 
tomarem água direta dos rios de seu perímetro central, o que acontecerá, principalmente, no curso 
do ribeirão Preto pela zona norte do município.   

��'HVVD�PDQHLUD��VH�HQWUHYr�QRV�VLVWHPDV�GH�DEDVWHFLPHQWR�G·iJXD�XPD�OHLWXUD�GD�GLYLVmR�
sócio-espacial das cidades em que são implantados. No caso de São Paulo, sendo algo que se 
UHSURGX]�HP�5LEHLUmR�3UHWR��VH�Yr�D�VHJXLQWH�OHLWXUD�WRSRJUiÀFD�H�VRFLDO�GH�6DWXQLQR�GH�%ULWR�DR�
descriminar as zonas de distribuição:
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 a) Zona Altíssima: - 200 litros por habitante e por dia; nestas zonas predominam as 
casas nobres; se bem que o consumo para irrigação de jardins particulares seja maior, é de notar que os 
serviços públicos e industriais não existem em proporção a realizarem consumo apreciável; a água virá 
da caixa da Avenida, por elevação mecânica, e o consumo imoderado não pode ser admitido. 
 b) Zona Alta: - 250 litros por habitante e por dia; está quase nas mesmas condições da 
SULPHLUD�������3UHVHQWHPHQWH�D�HVWDWtVWLFD�GHÀFLHQWH�TXH�QRV�IRL�SRVVtYHO�REWHU�DWULEXL�D�HVWDV�GXDV�]RQDV�
um serviço a cerca de 4. 600 casas ou seja a 30.000 habitantes: a caixa fornece a 2.749 prédios e a 
linha de 12’’ a 1.877. Assim, na melhor hipótese, - quando a água seja abundante e supondo que as 
sangrias existentes hajam desaparecido, - teremos por habitante e por dia cerca de 250 litros. 
 c) Zona Média: - 300 litros diários por habitantes; abrange a parte da cidade de maior 
YLGD�VRFLDO�H�RQGH�PDLRUHV�VmR�RV�VHUYLoRV�S~EOLFRV��SDUD�Dt�DÁXL�D�SRSXODomR�GXUDQWH�DV�KRUDV�GLXUQDV��
Atualmente não abastece mais de 15.100 casas ou a 105.700 habitantes; temos, portanto, apenas a 
TXRWD�GH�����OLWURV��LQIHULRU�j�EDVH�SURSRVWD��
 d) Zona Baixa: - 200 litros diários por habitante; esta é a zona marginal aos cursos 
d’água (o Tietê e o Tamanduateí); nela habitam os proletários, principalmente italianos, e de preferência 
a indústria aí se estabelece, podendo, portanto, suprir-se d’água nos cursos próximos ou no lençol d’água 
da ampla várzea. . Será a zona de maior amplitude, a mais populosa, por onde a cidade se desenvolverá 
sem limites. Nesse porvir, quando o consumo seja tão abundante que se torne por demais oneroso a 
GLVWULEXLomR�G·iJXD�SXUD�RX�SXULÀFDGD��SRGHUi�R�JRYHUQR�IDYRUHFHU�D�LQLFLDWLYD�SDUWLFXODU�GH�WRPDGD�
das águas brutas dos cursos para os serviços inferiores (lavagem de esgotos, industrias, irrigações, etc), 
duplicando aí o sistema de distribuição, um para cada serviço. (BRITO: 1944: 29)   

�2V�HVWXGRV�SDUD�R�DEDVWHFLPHQWR�G·iJXD�GH�FDGD�XPD�GDV�]RQDV�GD�FLGDGH�GH�6mR�3DXOR�
SHUPLWH�D�LGHQWLÀFDomR�GH�VXD�GLVWULEXLomR�VyFLR�HVSDFLDO���$V�HOHYDo}HV�GH�DOWLWXGH�GRV�EDLUURV�H�
regiões distinguem a tônica da ocupação urbana. As zonas Altas e Altíssimas, demarcadas ao longo 
da Avenida Paulista e do bairro Higienópolis, já eram ocupadas em 1905 por moradias de classes 
mais abastadas, compondo uma faixa limítrofe aos terrenos que futuramente foram adquiridos 
pela Cia. City, onde serão implantados os bairros-jardins. Na zona Média vemos o antigo centro 
da colina entre os vales do Tamanduateí e Anhangabaú, onde a cidade foi fundada. Já nas zonas 
baixas ao longo das várzeas do rio Tietê, no sentido leste, vão surgindo os bairros populares do 
Pari, Belenzinho e Mooca, para os quais Brito sugere a capitação de água direta das várzeas.     

6HJXQGR�R�YHUHDGRU�-��3��GD�9HLJD�0LUDQGD��R�PRGHOR�GH�DEDVWHFLPHQWR�G·iJXD�TXH�GHYHULD�
ser seguido em Ribeirão Preto, era o seguinte: 

 O que caracteriza o serviço de águas de Paris e coloca a grande capital numa situação favorável sob 
todos os pontos de vista é a divisão daquele serviço em duas partes inteiramente distinctas e separadas, 
o serviço público e o serviço particular. Foi o eng. Beldrand quem elaborou esse projecto e se esforçou por 
vê-lo realisado.  

  O serviço público compreende as vias públicas, os jardins, as indústrias, as cavalarias, a irrigação, 
lavagens de pateos e toda a rede de esgotos. Nas suas canalizações especiais correm as águas de Ourcq, 
do Sena, do Marne e dos poços artesianos, águas que foram afastadas do consumo humano como nocivas 
a saúde. 

 O serviço particular é alimentado pelas águas de fonte, de quatro grandes aduções trazidas por 
aquedutos fechados a reservatórios cobertos, de sorte que não há possibilidade de contaminação em 
marcha do ponto de onde emergem até a torneira do consumidor.

 Dos 275.210.800 metros cúbicos de água recebidos pelos parisienses em 1910 do relatório do 
Conselho Municipal de Paris, 66 milhões são de água de fonte e 215 milhões de água de rio. Isso dá a 
média de 275 litros por habitante por dia, sendo 92 de água potável e 180 de água de serviço publico 
(MIRANDA, 1912:5) 

O vereador acreditava ser possível a construção do sistema parisiense, sendo, todavia, 
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imprescindível a utilização das águas de rios para o serviço público de irrigação de jardins e lavagem 
de ruas, e das águas de fontes para a distribuição doméstica. Diante da impossibilidade da adoção 
do modelo de Paris pela Empresa de Água de Ribeirão Preto, o vereador sugeria a recisão do 
contrato seguida da encampação da Companhia particular pela municipalidade: 

 Ora, se nos virmos deante da grave situação determinada pela absoluta impotabilidade da água 
do Rio Pardo recorrer ao systhema de Paris?  

 As despesas serão grandes naturalmente. Diante de tal argumento, porém, não se deve deter a 
DomR�GD�PXQLFLSDOLGDGH��6H�Ki�DOJXPD�FDXVD�TXH�MXVWLÀTXH�R�DUURMR�GRV�JUDQGHV�GLVSrQGLRV�p�D�VD~GH�
publica. 

 Ademais a duplicação do serviço não precisaria ser feita de uma só vez. Proceder-se-ia 
gradativamente, de acordo com augmento da cidade. Dos 2.900.000 litros que provém dos mananciais 
de fonte se destacariam, por exemplo, 900.000 para certa parte da cidade. Nessa parte se duplicaria o 
serviço, abduzindo água de rio para o serviço de exgottos etc, gênero de “serviço público” de Paris. Os 
dois milhões restantes serviriam ao resto da cidade pelo systhema vigente. (...)

 Caso a Câmara não possa chegar a acordo com a Empresa para execução desse serviço, entendemos 
que se deverá ir até a encampação ou, se for o caso, a rescisão do contrato (MIRANDA, 1912:7).

Flavio de Mendonça Uchoa, gerente da Empresa de Águas e Esgoto, respondendo às críticas 
GR�YHUHDGRU��DOHJDYD�TXH�TXDQGR�R�DEDVWHFLPHQWR�G·iJXD�HUD�PDQWLGR�SHOD�&kPDUD�0XQLFLSDO��DWp�
������WDPEpP�KDYLD�VH�FKHJDGR�D�XPD�VLWXDomR�DÁLWLYD�QD�UHGXomR�GR�DEDVWHFLPHQWR��WHQGR�VLGR�

0DSD����$�SDUWLU�GRV�HVWXGRV�LQGLFDGRV�SDUD�R�DEDVWHFLPHQWR�G·iJXD�GH�6DWXUQLQR�GH�%ULWR�p�SRVVtYHO�LGHQWLÀFDU�D�GLVWULEXLomR�VyFLR�
espacial da cidade de São Paulo divida pelas elevações de altitude de cada região.  Fonte: BRITO: 1944: 91.
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orçadas, naquela ocasião, em 728 contos de réis as obras necessárias para aumentá-lo. A Câmara, 
entretanto, como não suportaria tão elevada despesa, havia decidido por unanimidade acerca do 
arrendamento do serviço, exigindo nos editais de concorrência a entrada de 300 contos de réis, 
capital que somente a Empresa apresentou para arrematar o contrato de arrendamento.

A Empresa, segundo o seu diretor, havia concluído as obras determinadas, além de haver 
aumentado o volume de água distribuída diariamente, passando-se cinco anos sem anormalidade 
QDV�UHODo}HV�HQWUH�S~EOLFR��(PSUHVD�H�&kPDUD��3RUpP��HP�ÀQV�GH�������WHPHQGR�D�VHFD�DFHQWXDGD��
D�(PSUHVD�VXEPHWHX�D�iJXD�GR�ULEHLUmR�3UHWR�D�H[SHULrQFLDV�D�ÀP�GH�VH�DYHULJXDU�D�VXD�SRWDELOLGDGH�
e realizar o abastecimento da cidade com essa água. Contudo, em vésperas de se inaugurar as 
LQVWDODo}HV�TXH�ÀOWUDULDP���PLOK}HV�GH�OLWURV�G·iJXDV�GR�ULEHLUmR�3UHWR��XPD�PXGDQoD�GH�RULHQWDomR�
da Câmara exigiu o abandono do ribeirão, possivelmente em virtude da já acentuada ocupação 
urbana de sua margens. O município passa a exigir da Empresa a realização da captação das águas 
do rio Pardo.     

Após atrasos em função de processos de isenção de impostos na alfândega referente ao 
PDWHULDO�DGTXLULGR��D�(PSUHVD�FRQVWUyL�RV�ÀOWURV�OHQWRV�GH�DUHLD�SDUD�D�SXULÀFDomR�GDV�iJXDV�GR�
rio Pardo. Mesmo com o engenheiro Arthur Motta, diretor da Repartição de Água e Esgotos da 
&DSLWDO�� WHQGR�DOHJDGR� D�QHFHVVLGDGH�GH� DPSOLDomR�GRV�ÀOWURV�G·iJXD��SRLV�RV�ÀOWURV� OHQWRV�QmR�
VHULDP�VXÀFLHQWHV�SDUD�UHDOL]DU�D�FODULÀFDomR�GD�iJXD�D�VHU�GLVWULEXtGD�SHOD�(PSUHVD��D�&RPSDQKLD�
passou a utilizar as águas do rio Pardo para completar o volume dos reservatórios da cidade sem 
DPSOLDU�RV�ÀOWURV�GH�SXULÀFDomR�HP�YLUWXGH�GH�VHU�DOJR�H[FHVVLYR�DR�VHX�RUoDPHQWR���

Saturnino de Brito, numa carta ao prefeito de Campinas por ocasião de uma visita à cidade 
para qual ele havia estabelecido recomendações para os serviços da Companhia Campineira de 
Águas e Esgotos, na qualidade de Chefe do 2º Distrito da antiga Comissão de Saneamento do 
Estado, escreve o seguinte: 

� 0XLWRV�DFKDUmR�LQVXÀFLHQWH�D�TXRWD�GH�����OLWURV�H�QmR�OKHV�IDOWDUmR�DUJXPHQWRV��(QWUHWDQWR��
observemos que uma casa de baixo valor locativo é geralmente pequena e não deve comportar mais 
de 5 habitante, para que não resulte inconveniente, no ponto de vista higiênico, de acordo, aliás, com 
as prescrições dos regulamentos sanitários em vigor; teremos, então a quota liberal de 100 litros por 
habitante, para o pobre. Mesmo que, contra o regulamento sanitário, um casebre seja habitado por 
7 pessoas, teremos 71 litros por dia e por habitante, exclusivamente para os usos domésticos. Ora, 
QLQJXpP�GLUi�TXH�LVWR�VHMD�LQVXÀFLHQWH��

 Com efeito, se para uma casa rica ou burguesa forem bastantes, ao conforto e higiene, 100 litros 
por pessoa, bastarão ao pobre cerca de 60 litros. Porque o consumo é maior na casa em que se tome, 
SDUD�FDGD�EDQKR��XP�YROXPH�VXSHULRU�DR�VXÀFLHQWH��R�QXPHUR�GH�XWHQVtOLRV�GH�FR]LQKD�H�FRSD��D�ODYDU�
diariamente, é muito maior, principalmente quando se faça “a francesa” o serviço de mesa; etc. etc. Ora, 
o que é preciso na família brasileira pobre ou rica, é que a água chegue para os banhos (antigamente 
estes eram tomados em bacias, e as famílias não eram menos asseadas que hoje); é que a louça seja toda 
bem lavada; - o asseio não depende de encher banheiros e do número de pratos servidos em cada refeição.

 Assim sendo, me parece justo dar ao pobre o volume bastante e a um preço de unidade menor. 
Atendendo ao maior consumo nas casas maiores, sejam aumentadas as respectivas quotas e aumentando 
sejam também o preço de unidade, para uma justa compensação nos serviços prestados a pobres e ricos 
(BRITO: 1944: 124)        
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Em Ribeirão Preto, segundo Brito, a Empresa de Água possuía 2.500 m³ de água de fonte 
na estiagem, faltando-lhe apenas 1.500 litros para suprir a previsão da demanda de 4 mil m³ para 
atender o serviço com uma previsão do desenvolvimento futuro da cidade. Como a rede ainda se 
restringia apenas às casas, palacetes e sobrados de seu perímetro central, Brito estabelece um total 
de 6 mil m³ para sobrar água, tanto para a ampliação da distribuição para os bairros periféricos, 
como a Vila Tibério, o Barracão e o Campos Elíseos, quanto para se aumentar a cota de volume 
por habitante.  Desse modo, faltaria tomar 3.500 m³ do rio Pardo, que possuía grande caudal e 
disponibilidade para somar aos outros mananciais durante a estiagem, o que recai mais uma vez na 
QHFHVVLGDGH�GRV�PHOKRUDPHQWRV�GRV�ÀOWURV�SHOD�(PSUHVD�GH�ÉJXD��

Em seu Relatório sobre o Abastecimento d’água em Ribeirão Preto, Brito critica a Empresa por ter 
GLVWULEXtGR�iJXDV�GH�IRUWH�FRORUDomR�SDUD�FRPSOHWDU�R�YROXPH�GHÀFLHQWH�GH�VHXV�DQWLJRV�PDQDQFLDLV��
e relata o que vem propagando há anos quanto à exploração dos serviços de águas urbanas, ou seja, 
a difícil e delicada tarefa dos poderes públicos conciliarem os interesses sanitários com os interesses 
ÀQDQFHLURV�GDV�HPSUHVDV�TXH�H[SORUDP�RV�VHUYLoRV�GH�VDQHDPHQWR��(P�WRGRV�RV�SDtVHV�GR�PXQGR��
as Empresas, segundo Brito, não poderiam bem servir sem a obtenção dos capitais empregados 
com a correspondente remuneração, sejam bem ou mal administrados: 

� 1HVWH�DVVXPSWR�VH�WRUQD�GLIÀFLO�H�GHOLFDGtVVLPR�D�DFomR�GRV�SRGHUHV�S~EOLFRV�GDV�FLGDGHV�SDUD�
conciliarem os interesses sanitários e os das emprezas que exploram os serviços, as quaes praticamente, 
em todos os paizes do mundo, não poderão bem servir se não obtiverem para os capitais empregados a 
correspondente remuneração, sejam bem ou mal administradas. Só o poder público, colhendo vantagens 
indiretas dos benefícios prestados, reavendo verbas aonde perde em outras, é praticamente capaz de um 
sacrifício monetário para fazer o necessário ao saneamento das cidades. Não convém, nesta ordem do 
serviço, dividir as responsabilidades para acudir convenientemente as necessidades públicas: é preferível 
que se reclame contra as administrações das municipalidades do que das empresas, porquanto se poderá 
com mais justiça julgar do fundamento das reclamações e o próprio público poderá com maior facilidade 
corrigir o mal se quiser intervir com melhor critério político na gestão dos negócios municipais (BRITO, 
1912:2). 

Em Recife, o Governo do Estado, através da sua Comissão de Saneamento, da qual Brito 
era integrante, havia encampado o sistema de abastecimento d´água que pertencia à Companhia 
do Beberibe, uma empresa formada por capitais locais e que possuía a concessão do serviço 
desde 1837. Na ocasião da encampação, o abastecimento da capital do Estado de Pernambuco se 
encontrava em situação bastante delicada com uma população de 217.000 habitantes distribuídos 
pelos 21.388 prédios e mais de 16.347 “mucambos” dentro do perímetro urbano, além de 17.783 
prédios e 12.025 “mucambos” nos arrabaldes e subúrbios mais próximos de Recife.35  

 Este Relatório não foi concluído e publicado; portanto terão os politiqueiros de má fé e de má 
conducta mais uma ocasião de fazerem juízo errado de minhas intenções, porque não lhes convenha a 
boa interpretação da verdade. Pouco importa, porém, o dizer dos satélites dos governos; bastará que se 
saiba não ter o novo Governo aceitado o pedido de demissão que lhe submeti e ter revalidado as condições 
de liberdade de administração que o Governo anterior estabeleceu em 1909, na exemplar organisação 
da Commissão de Saneamento de Recife.

 Dizia eu, em princípios de 1911, no Relatório que será publicado opportunamente: 

35 Ver BRITO, S. O saneamento das cidades do Brasil no centenário da independência – 1922. Obras Completas. Rio 
de janeiro: Imprensa nacional. 1944. p. 214.
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´3UHFLVDPRV�SULQFLSDOPHQWH�GH�SURSDJDQGD��GR�HVWLPXOR�H�GR�HVStULWR�GH�MXVWLoD�QD�GHGLFDomR�j�VDQWD�
causa da saúde pública, de modo que ao se trabalhar por ella se conte com o apoio geral, e se não tenha 
opposição systemática a tudo e a todos, por mera politicagem ou por mesquinho interesse. 

O inconveniente daquella expressão em terra de tantos extremos, não nos demove de a dizer. Ainda uma 
vez sirva de consolo (?) generalisarmos o mal, o apontado também existente e persistente para além do 
oceano, para terras da plena luz occidental. Por mais de uma vez temos annotado e repetido as queixas 
H�RV�FRQVHOKRV�GH�YiULRV�DXWRUHV�FRQWUD�D�QHIDVWD�LQÁXHQFLD�GD�SROtWLFD�HP�TXHVWDR�GH�DGPLQLVWUDomR�H�GH�
hygiene. Citemos agora o que acabamos de ler em um fascículoda revista L’EAU,  de Paris (nº 2, 15 
GH�IHYHUHLUR�GH��������2�WtWXOR�GR�DUWLJR�p�H[SUHVVLYR����,QÁXrQFLD�QHIDVWD�GD�SROtWLFD�VREUH�D�K\JLHQH�
pública. Mostra o autor que a Allemanha está mais adiantada que a França, justamente porque lá 
o prefeito tem plena autoridade, plena consciência  das suas funcções, e no exercício destas é respeitado 
pelos próprios adversárrios políticos. (REVISTA DE ENGENHARIA: 1912: 308)      

$�GHFLVmR�SHOD�HVWDWL]DomR�GD�&LD��GR�%HEHULEH�WHULD�VLGR�LQÁXHQFLDGD�SRU�6DWXUQLQR�GH�%ULWR��
sempre contrário à gestão dos serviços de saneamento por empresas particulares, principalmente, em 
virtude de defender a abundância do abastecimento d´água para não comprometer o funcionamento 
GRV�HVJRWRV��DOJR�TXH�IXJLD�GRV�FiOFXORV�ÀQDQFHLURV�GH�TXDOTXHU�HPSUHVD�SDUWLFXODU��(P�5LEHLUmR�
Preto, Brito enfatiza a leitura de seu artigo publicado no número 11 da Revista de Engenharia do dia 
10 de abril de 1912: 

 Em vários livros, relatórios e artigos Venho dirigindo um appello aos nossos engenheiros, para 
que não façam desta questão vital um assumpto de especulação mercantilista; para que não tirem destas 
obras o ganho proveniente da inconsciência na ambição ou na solvência menos escrupulosa de contractos 
QmR�UHPXQHUDGRV�SRU�GHÀFLrQFLD�GH�SUHoR��SRU�LQFDSDFLGDGH�GH�ÀVFDOL]DomR�RX�SRU�LQpSFLD�GRV�SUySULRV�
empreiteiros na direcção dos trabalhos. Venho chamando a attenção dos nossos administradores para 
a responsabilidadee que lhes cabe em fazerem contractos para “saneamento”, entregando aos azares de 
uma concorrência os estudos, a construção e a “exploração industrial dos serviços, ou uma só ou duas 
destas tres secções distinctas na phase evolutiva dos trabalhos. (REVISTA DE ENGENHARIA: 
1912: 307)

Brito recomenda aos vereadores municipais a leitura do mesmo artigo em que havia 
exposto a situação política no contexto da estatização da Cia. do Beberibe. Mais à frente em seu 
artigo, o engenheiro irá escrever sobre suas concepções políticas e, consequentemente, a estrutura 
institucional que as administrações municipais brasileiras deveriam possuir: 

 Mas, o prefeito em Allemanha, o “bourgmaitre”, não é eleito, é escolhido; em França o “Maire” 
é eleito. Prefeito eleito não é administrador, é creatura dos eleitores e adversário dos seus contrários em 
política. É, o articulista pela vã política”. De um lado, elle aponta o prefeito eleito como “um prisioneiro 
do seu partido, em proveito do qual elle governa e administra, contra os seus inimigos políticos”, “contra 
todos que não partilham cegamente suas doutrinas philosophicas”. De outro lado, citando e apoiando 
as justas observações de Aug. Rey, o celebre architecto-hygienista, sobre o mesmo assumpto, elle mostra 
TXDQWR� D� DFomR� EHQpÀFD� GR� SUHIHLWR� HOHLWR�ÀFD� SUHMXGLFDGD� SHOD� RSSRVLomR� SROtWLFD�� SDUD� VH� WHU� LGHLD�
disto, diz que basta ler nas folhas locaes as violentas polêmicas a que dão lugar os menores actos de 
gestão municipal, transbordando, sem nenhuma continência, o ódio dos partidos; assim se terá ideia 
GDV�GLIÀFXOGDGHV�TXH�HQFRQWUD�R�SUHIHLWR��R�PDLV�FRQVFLHQFLRVR��SDUD�FXPSULU�R�VHX�GHYHU�VHP�IUDTXH]D�
e sem parti-pris. Venha uma reviravolta de opinião ao curso de quatro annos, o partido contrario se 
installará na Prefeitura e com elle o espíritto de oposição; tratará de destruir o que fez de bom e de 
justo. Este regimen pode pois se resumir em três termos: - incompetência, arbitrariedade, instabilidade. 
Um só destes vícios bastaria a condennar o systema, entretanto, elle subsiste.  (REVISTA DE 
ENGENHARIA: 1912: 308) 

O diretor da Empresa de Água e Esgoto de Ribeirão Preto contra argumenta a respeito da 
IDOWD�G�iJXD�DOHJDQGR�TXH�HOD�RFRUULD�HP�YLUWXGH�GD�VHFD�TXH�DÁLJLD�R�PXQLFtSLR��PDV�WDPEpP�HP�
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razão do desperdício praticado pela população, algo que seria resolvido, segundo os argumentos 
de Flávio de Mendonça Uchoa, com a construção de caixas domiciliárias de abastecimento d´água. 
Com os hidômetros, o gerente aleva que  regularizaria as cobranças das taxas do serviço, evitando 
o desperdício da população, além de contribuir com o aumento da renda da Empresa:

� 2V�ÀOWURV�QR�UHJLPH�HP�TXH�WUDEDOKDP���Pò�SRU���Pñ��GmR�HP����KRUDV�GH�VHUYLoR�����������
litros que addicionados ao volumes fornecidos pelos mananciais Schimidt-1.500.000 litros, Jardim, 
P.Vicente e S. Gertrudes - 1.400.000. Eleva-se a mais de 5.000.000 em 24 horas o volume 
actualmente distribuído. 

 A cidade tem cerca de 2.400 casas abastecidas de água das quais 2.140 tocam 1.500 litros 
por casa ou 3.200.000 litros: admittindo-se ainda uma media absurda de 9 habitantes por casa 
teríamos uma população de 21.600 habitantes que com 200 litros per capita exigiria 4.300.000 para 
o algarismo das necessidades. A empresa fornece um excesso de 20% além do que é obrigada e, portanto, 
não deveria haver falta d’água.  Quando em qualquer localidade o povo contrai o habito do desperdício 
d´água a própria administração pública se confessa impotente para corrigi-lo. (UCHÔA, 1912:3)

O diretor omite que havia sido distribuída pela Empresa água de forte coloração, e lamenta 
o abandono da captação do rio Pardo após a grande soma de capital investido sem, entretanto, 
GLVFXWLU� R�PHOKRUDPHQWR� GRV� ÀOWURV� SURSRVWRV� WDQWR� SHOR� HQJHQKHLUR� GD� 5HSDUWLomR� GH� ÉJXDV�
GR� (VWDGR�� $UWKXU� 0RWWD�� TXDQWR� SRU� 6DWXUQLQR� GH� %ULWR�� 2V� PHOKRUHV� ÀOWURV� SHUPLWLULDP� R�
abastecimento da cidade somente com as águas do rio Pardo, deixando os 2 milhões e 400 mil 
litros diários fornecidos pelos mananciais de “águas de fonte” - Schimidt (1 milhão e 5oo mil litros);  
Jardim; Padre Vicente e S. Gertrudes  (1 milhão e 400 mil litros) - para uma distribuição com sobra 
de água ou para a ampliação da rede para o restante da cidade.

O engenheiro civel Hyppolito G. Pujol Jr36  também apresenta à Câmara Municipal um 
memorial em resposta ao parecer do engenheiro francês H. Chabal, que havia criticado o seu 
projeto elaborado segundo as prescrições do engeheiro Arthur Motta e do prefeito Joaquim 
Macedo Bittencourt para o tratamento das águas do Rio Pardo pela Empresa de Água de Ribeirão 
Preto. O francês, gerente da Sociedade Puech Chabal & Comp., discordava das formas dos dispositivos 
de tratamento propostos por Pujol Junior, alegando serem construtivamente mais caras do que as 
habitualmente realizadas pelo seu escritório. O engenheiro civil brasileiro, entretanto, discordava: 

 Passemos a examinar em detalhes essa critica, nem sempre razoável, refutando o modo de pensar 
GR�HVSHFLDOLVWD�FLWDGR��QRV�SRQWRV�HP�TXH�VH�UHIHUH�j�HFRQRPLD�GD�FRQVWUXomR�H�D�SURSULHGDGH�GDV�IRUPDV�
DGRWDGDV�²�DVVXPSWR�SDUD�R�TXDO�IDOHFH��HYLGHQWHPHQWH��D�QHFHVViULD�FRPSHWrQFLD�DR�HQJHQKHLUR�IUDQFrV��
que desconhece necessariamente as condições econômicas da construção no nosso país, mostrando, além 
disso, desconhecer inteiramente (a obstinada ignorância do francês de tudo que se passa fora da França) 
a larga aplicação que tem sido na Alemanha, na America do Norte, na Inglaterra etc. (PUJOL JR, 
1913:1)              

As polêmicas entre ambos os engenheiros giravam em torno do formato circular das bacias 
ÀOWUDQWHV� SURMHWDGDV� 3XMRO� -XQLRU�� TXH�� VHJXQGR� HVWXGRV� GD� 6RFLHGDGH� 3XHFK�&KDEDO�� JHUDULDP�
GLÀFXOGDGHV�SDUD�ODYDJHP�GDV�FDPDGDV�GH�DUHLD�H�SHGUD�XVDGDV�QD�ÀOWUDJHP��$�IRUPD�FLUFXODU�GRV�

36 O mesmo engenheiro que em 1927 ganhará o concurso para a construção do conjunto arquitetônico do Quarteirão 
3DXOLVWD��VHQGR�FRQWUDWDGR�SRU�-RmR�$OYHV�0HLUD�-U��SUHVLGHQWH�GD�&LD��&HUYHMDULD�3DXOLVWD��SDUD�UHDOL]DU�DV�PRGLÀFDo}HV�
QD�IDFKDGD�GRV�HGLItFLRV�OLQGHLURV�D�3UDoD�;9�GH�1RYHPEUR��YHU�681(*$��5��$��4XDUWHLUmR�3DXOLVWD��XP�FRQMXQWR�
harmônico de edifícios monumentais. Ribeirão Preto: Fundação Instituto do Livro, 2011.
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ÀOWURV�WDPEpP�LPSRVVLELOLWDULD�D� LQVWDODomR�GH�FRPSRUWDV�IDEULFDGDV�H�SDWHQWHDGDV�SHOD�HPSUHVD�
francesa. O engenheiro brasileiro, entretanto, alegava que seria possível garantir a limpeza dos 
ÀOWURV�VHP�DEDQGRQDU�D�IRUPD�FLUFXODU�RX�DXPHQWDU�R�FXVWR�GD�REUD��VHQGR�R�~QLFR�SRQWR�FULWLFR�
GR�SURMHWR�D�GLÀFXOGDGH�GH� OLPSH]D�GRV�SUp�ÀOWURV��(VVD�PDQXWHQomR�H[LJLULD�R� WUDEDOKR�GH�XP�
homem curvado, não escapando, portanto, da necessidade de trabalho braçal para a realização da 
OLPSH]D�GRV�ÀOWURV��

Porém, segundo o engenheiro, a impossibilidade de mecanização completa do sistema de 
ÀOWUDJHP�GDV�iJXDV�QmR�VHULD�XPD�H[FOXVLYLGDGH�EUDVLOHLUD��WDPEpP�QD�)UDQoD�VH�H[LJLD�R�WUDEDOKR�
EUDoDO�GH�OLPSH]D��$�YLVLWD�GDV�FkPDUDV�LQIHULRUHV�GH�ÀOWUDJHP�QR�VHX�SURMHWR��HP�FRQWUDSDUWLGD��VH�
faria com dimensões mais humanas, acessíveis às descidas dos operários para a retirada do lodo.

� 2QGH��SRUWDQWR��D�GLÀFXOGDGH�GH�OLPSH]D�TXH�DFDUUHWD�D�GLVSRVLomR�SRU�QyV�DGRWDGD��QD�TXDO�DV�
GLPHQV}HV�TXH�DFDEDPRV�GH�HQXPHUDU�JDUDQWHP�²�UHSHWLPR�OR�²�XPD�YLVLWDELOLGDGH�PXLWR�VXSHULRU�D�GD�
maioria dos projetos Puech-Chabal.(PUJOL JR, 1913:3)

4XDQWR� DR� TXH� R� HQJHQKHLUR� IUDQFrV� +�� &KDEDO� DOHJDYD� D� UHVSHLWR� GD� GLÀFXOGDGH� GH�
instalação das comportas especiais de fabricação de sua companhia, Pujol Junior é enfático:

 É mesmo quase certo que isso se dê, pois, ao organizar o nosso projeto, não tivemos absolutamente 
LQWHQomR�GH�DSOLFDU�WDLV�DSDUHOKRV�HVSHFLDLV��TXH�VmR�GH�SDWHQWH�GD�ÀUPD�IUDQFHVD��GH�VXD�IDEULFDomR�
exclusiva. Ninguém pretenderá que o que o engenheiro francês chama pomposamente de aparelhos 
especiais (simples comportas de comunicação e reguladores de nível) constitua um material insubstituível 
2�PDLV�PRGHVWR�PHFkQLFR�H�D�PDLV�VLPSOHV�RÀFLQD�GH�IXQGLomR�VH�HQFDUUHJDUmR�GH�IRUQHFHU�H[FHOHQWHV�
DSDUHOKRV�� RX�PHOKRU��PDJQtÀFDV� FRPSRUWDV�DGDSWDGDV� VRE�PHGLGD�DRV� HVSDoRV�GLVSRQtYHLV�QR�QRVVR�
projeto. (PUJOL JR, 1913:4)

O ponto essencial da crítica do engenheiro francês H. Chabal ao projeto de tratamento 
das águas do rio Pardo de H. Pujol Junior se referia à adoção, segundo as prescrições da Prefeitura 
0XQLFLSDO��GDV�PHVPDV�iUHDV�GH�VXSHUItFLHV�ÀOWUDQWHV�XWLOL]DGDV�SHOD�Compagnie des Eaux de la Banlieue 
de Paris SDUD�ÀOWUDU� DV� iJXDV�GR� ULR�6HQQD��3DUD�&KDEDO� LVVR� HUD�XP�HUUR�GHYLGR� j�QDWXUH]D�GDV�
duas águas serem bastante diferentes. A alegação, entretanto, segundo Pujol Junior, advinha de um 
interesse do engenheiro francês pela sinalização da Empresa de Água de Ribeirão Preto encomendar 
a organização de um novo projeto junto à sua companhia. 

Pujol Junior rebate a critica da seguinte forma: 

� (P� SULPHLUR� OXJDU�� HP� LQ~PHURV� SURMHWRV� GD� ÀUPD� 3XHFK�&KDEDO�� TXH� WHPRV� VRE� RV� ROKRV��
organizados para cidades as mais diversamente situadas na Europa, encontramos, sem poder deixar 
GH�VRUULU��DV�VXSHUItFLHV�ÀOWUDQWH�FDOFXODGDV�TXDVH�QD�PHVPD�UHODomR�FRQVWDQWH�FRP�R�YROXPH�GH�iJXDV�D�
ÀOWUDU�����6HUi��R�TXH�QRV�HQFKH�GH�HVSDQWR��TXH�WRGRV�RV�ULRV�GD�(XURSD�²�R�(OED��R�6HQQD��R�5KRGDQR��
R�'XUDQFH��R�/RLUH�H�WDQWRV�RXWURV��RIHUHFHP�D�ÀUPD�3XHFK�&KDEDO��FRP�XPD�DPDELOLGDGH�TXH�QRV�
encanta, a mais perfeita uniformidade na natureza das águas (PUJOL JR, 1913:6)      

$�GHFLVmR��TXH��VHJXQGR�3XMRO�-XQLRU��QmR�SUHMXGLFDYD�D�ÀOWUDJHP�GDV�iJXDV�GR�ULR�3DUGR��
havia partido da Prefeitura Municipal diante de um parecer emitido por Arthur Motta, em 1902, 
para a captação de 6 mil m³ diários daquele rio. Assim, os cálculos do projeto da superfície dos 
ÀOWURV�GR�HQJHQKHLUR�EUDVLOHLUR�VHJXLD�R�TXH�GLUHWRU�GD�5HSDUWLomR�GH�ÉJXD�H�(VJRWRV�GR�(VWDGR�GH�
São Paulo havia estipulado. 

 Qualquer homem sensato o compreenderá, que não há nenhum absurdo em partir da hipótese 
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da identidade aproximada das águas do rio Pardo e do Senna (...) E, depois, sem nenhum intuito de 
lisonjear, preferimos nos manter nesta questão ao lado do Sr. dr. Arthur Motta, cuja a competência e 
FXMD�H[SHULrQFLD�QHVWHV�DVVXQWRV�Mi�OKH�À]HUDP�D�UHSXWDomR�TXH�WRGRV�FRQKHFHP�H�TXH�QmR�SUHFLVDPRV�
encarecer. Preferimos isso, sinceramente, a seguir supersticiosamente o conselho interessado do engenheiro 
francês, a quem a Empresa de Ribeirão Preto acenou com a possibilidade de, senão com a encomenda, 
da organização de um novo projeto. Isso parecerá certamente uma enormidade aos nossos patrícios, 
que entendem ser indiscutível, sem exame de espécie alguma, a competência e a autoridade dos remotos 
SURÀVVLRQDLV��FXMRV�WUDEDOKRV�QRV�FKHJDP�FRP�SUHVWLJLR�GH�XPD�GDWD�GH�3DULV�H�GH�XP�QRPH�DUUHYH]DGR��
(PUJOL JR, 1913:8)

Já o vereador J. P da Veiga Miranda prosseguia com os seus discursos da tribuna da Câmara 
alegando que a hipótese de se abandonar as águas do rio Pardo seria um crime imperdoável por 
somente existirem na cidade duas fontes que não reduziam de volume durante a seca – “as águas 
do rio Pardo e as águas do rio Preto”. Como o ribeirão Preto já havia sido abandonado como fonte 
de água de distribuição em função da ocupação urbana de suas várzeas, restava apenas a opção de 
UHDOL]DU�RV�PHOKRUDPHQWRV�GRV�ÀOWURV�G·iJXDV�GR�ULR�3DUGR���

O abastecimento numa cota mais baixa favorecia a Empresa de Água, que poderia desprezar 
D�FRQVWUXomR�GRV�WDLV�ÀOWURV�QHFHVViULRV�SDUD�SXULÀFDomR�GDV�´iJXDV�GH�ULRµ��EDVWDQGR�OKH�SDUD�R�
abastecimento dos 2.400 prédios da região central apenas as “águas de fontes” provenientes de 
antigos mananciais no interior de fazendas e chácaras: Schmidt, Jardim, Padre Vicente e Santa 
*HUWUXGHV��'HVVH�PRGR��HVWDULDP�GLVSHQVDGRV�RV�����PLO�UpLV�GLiULRV�JDVWRV�SDUD�ÀOWUDU�DV�iJXDV�
dos rios com alumínio e cal. 

O mapa 6 representa Ribeirão Preto na década de 1920, com a cidade cortada de sul a 
QRUWH�SHOR� ULEHLUmR�3UHWR��(VWD�HUD�D�FLGDGH�TXH�DWUDYHVVD�D�FULVH�GH� IDOWD�G·iJXD��QHVVH�SHUtRGR�
ela já havia se expandido bastante para além de seu perímetro central onde se restringia a rede de 
iJXD��0DUFDGR�SHOD�FRQÁXrQFLD�GDV�DYHQLGDV�-HU{QLPR�*RQoDOYHV�H�)UDQFLVFR�-XQTXHLUD��QR�PDSD�
é possível enxergar o bairro República, a sudoeste, próximo ao ribeirão Preto e à linha da Cia. 
Mogiana, numa região baixa ocupada pelos funcionários da ferrovia e pelos operários das indústrias 
locais, que tiveram suas moradias muito afetadas pelas enchentes dos rios canalizados. Outros 
vetores de expansão da cidade eram ao leste, com a Vila Paulista, e ao norte, nos Campos Elíseos 
e no Ipiranga, que se originaram do antigo núcleo colonial de imigrantes e foram ocupados por 
moradias populares e indústrias. 

9ROWDQGR� j� SROrPLFD� VREUH� R� PHOKRUDPHQWR� GRV� ÀOWURV� G·iJXD�� 1D� UHDOLGDGH�� RXWUD�
preocupação do diretor seria os gastos para realizar as desapropriações ao longo das margens do 
rio Pardo, que eram necessárias para garantir a qualidade das águas desse manancial:

 As desapropriações para o rio Pardo viria a custar cerca de 400 contos e depois de gasto esse 
capital colossal teríamos a certeza que nos anos de seca não o veríamos reduzido ao mínimo de se tornar 
LQVXÀFLHQWH"�1D�pSRFD�GH� FDORU� >RXWXEUR�j� MDQHLUR@�TXDQGR�PDLV� VH� FRQVRPH�iJXD�p�TXDQGR�PHQRV�
as fontes fornecem e infelizmente as nossas observações mostram que o nível dágua cada vez baixa 
mais, indicio de haver menor armazenamento, fato este que todos os fazendeiros conhecem (UCHÔA, 
1912:4)          

Brito, em seu relatório, aborda esse assunto enfatizando a necessidade das desapropriações 
ao escrever sobre os pequenos mananciais, as chamadas “águas de fonte”, tidas como de primeira 





As polêmicAs em torno dos mAnAnciAis

115

qualidade por toda população do município. O engenheiro dizia que a prefeitura não poderia 

GRUPLU�HP�GHVFDQVR�H�VH�GHVFXLGDU�GH�XPD�ÀVFDOL]DomR�JDUDQWLGRUD�GD�SXUH]D�GHVVDV�iJXDV��XPD�
vez que elas poderiam ser maculadas em sua origem por habitações nos locais de captação. Este era 

R�FDVR�GDV�iJXDV�GR�ULR�3DUGR��SROXtGDV��VHJXQGR�%ULWR��SHOD�TXDQWLGDGH�H[FHVVLYD�GH�ID]HQGDV�GH�
FDIp�H�FRO{QLDV�GH�LPLJUDQWHV�HVWDEHOHFLGRV�QDV�PDUJHQV�GRV�VHXV�DÁXHQWHV��R�TXH�DXPHQWDYD�PXLWR�
D�TXDQWLGDGH�GH�PDWpULD�RUJkQLFD�GDV�iJXDV��3DUD�LPSHGLU�D�GHJUDGDomR�GD�TXDOLGDGH�GDV�iJXDV�SHOD�
ODYRXUD�GH�FDIp��%ULWR�HVWDEHOHFH��

 Esta situação indica dupla medida, uma preventiva, outra corretiva, ambas de competência do 

Estado: 1ª a lei de proteção dos cursos d´água, para a necessidade da qual apelamos no estudo sobre 

o Abastecimento d´água de São Paulo. 2ª o saneamento agrícola das margens do rio Pardo e seus 

DÁXHQWHV�GUHQDQGR�HVWDV�VXSHUItFLHV��FHUWDPHQWH�XEpUULPDV��H�DV�FXOWLYDQGR��Ë�SRVVtYHO�TXH�HVWH�VHUYLoR�
de drenagem e de cultura seja indicado para os lavradores japoneses, procurando garantir-lhes a vida 

GXUDQWH�D� IDVH�GH� WUDEDOKR� VDQHDGRU��3DUD�R�(VWDGR�Ki�R� JUDQGH�SURYHLWR� LQGXVWULDO�GH�GHVHQYROYHU�
RXWUDV� FXOWXUDV�� JDUDQWLGRUDV� GRV� DFLGHQWHV� GHSUHFLDGRUHV� GD� VXD� JUDQGH� ODYRXUD� GH� FDIp� �%5,72��
1912:8)

1D�FLGDGH�&DPSLQDV��QXPD�UHJLmR�TXH�WDPEpP�KDYLD�VLGR�RFXSDGD�SRU�ID]HQGDV�GH�FDIp�
GXUDQWH�D�VHJXQGD�PHWDGH�GR�VpFXOR�;,;��%ULWR��DR�HODERUDU�R�VHX�SURMHWR�GH�UHJXODPHQWDomR�SDUD�
RV�VHUYLoRV�GH�iJXDV��WDPEpP�HVWDEHOHFH�XPD�OHL�GH�SURWHomR�DRV�FXUVRV�G·iJXD�H�DRV�PDQDQFLDLV��
para que não fossem poluídos tanto pela ocupação urbana quanto pela atividade produtiva das 

fazendas de café.  A realização de lavagens dos grãos e a ocupação das colônias de trabalhadores 

VHPSUH�QDV�PDUJHQV�GH�ULRV�H�DoXGHV��DOpP�GDV�HQRUPHV�SODQWDo}HV�GHVWH�SURGXWR�GH�H[SRUWDomR��
ID]LDP�FRP�TXH�D�SUHVHQoD�GDV�ID]HQGDV�GH�FDIp�IRVVH�EHP�PDLV�SUHMXGLFLDLV�DRV�FXUVRV�G·iJXD�GR�
que outras culturas agrícolas voltadas a alimentação e subsistência.  

(P�&DPSLQDV��%ULWR�HVWDEHOHFLD�R�VHJXLQWH�

 Art. 1. Nas propriedades em qualquer tempo adquiridas pela Companhia para garantir a 

pureza das águas dos pequenos mananciais será impedida a habitação, mesmo a dos guardas do 

serviço, nas áreas vertentes para ditos mananciais a montante das respectivas represas de tomada; serão 

GHPROLGDV�DV�FDVDV�H[LVWHQWHV�QHVVDV�iUHDV�H�LPSHGLGD�D�SHUPDQrQFLD�GH�DQLPDLV�GRPpVWLFRV�

 Art. 2. Nas propriedades particulares existentes nos terrenos vertentes para os mesmos pequenos 

mananciais, à montante da represa correspondente, será proibida a contaminação das águas por despejos 

nocivos, provenientes dos moradores, das indústrias, de estábulos, pocilgas, estrumeiras, lavadouros de 

FDIp� HWF� �� RXWURVVLP�� VHUi�SURLELGR�R�XVR�GH�DGXERV� H� LQJUHGLHQWHV�QRFLYRV� HP� FRQGLo}HV�GHVWLQDGRV�j�
alimentação potável, a juízo das autoridades sanitárias do Estado. 

� 3DUiJUDIR�~QLFR��$�&kPDUD�0XQLFLSDO�SURYLGHQFLDUi�MXQWR�GR�*RYHUQR�GR�(VWDGR�SDUD�TXH�OKH�
VHMDP�DVVHJXUDGRV�RV�PHLRV�OHJDLV�SDUD�WRUQDU�HIHWLYD�D�SURWHomR�GRV�FXUVRV�QD�SURSULHGDGH�SDUWLFXODU��
�%5,72�������������

(VVDV� GHPDQGDV� SRU� OHLV� GH� SURWHomR� GRV� FXUVRV� G·iJXD�� FRP� DV� GHVDSURSULDo}HV� GH�
WHUUHQRV�PDUJLQDLV�DRV�PDQDQFLDLV��HVWmR�QR�FHUQH�GH�XPD�YLVmR�DPELHQWDOLVWD�GD�WHRULD�XUEDQtVWLFD�
GR�HQJHQKHLUR�6DWXQLQR�GH�%ULWR��2�HQJHQKHLUR�p�XP�GRV�SLRQHLURV�QD�GHIHVD�SHOD�LPSODQWDomR�GH�
SROtWLFDV�FRP�HVVH�FXQKR��FRPR��SRU�H[HPSOR��QR�FDVR�GH�VXDV�SURSRVLo}HV�GH�UHÁRUHVWDPHQWRV�GH�
iUHDV�GHVPDWDGDV�HP�SURFHVVRV�GH�DEHUWXUDV�GH�ID]HQGDV�GH�FDIp�HP�5LEHLUmR�3UHWR��

$�H[FHVVLYD� WXUELGH]�GDV�iJXDV�TXH�D�(PSUHVD�KDYLD�GLVWULEXtGR�QD�FLGDGH� WLQKD�RULJHP�
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QD�GUHQDJHP�GRV� DÁXHQWHV�GR� ULR�3DUGR�SHODV� HVWUDGDV� H� FDUUHLURV� GRV� FDIH]DLV��$V� FKXYDV�QDV�
SODQWDo}HV� GH� FDIp� FDUUHJDYDP� DUJLOD� H� SRHLUD� ÀQD�� SURPRYHQGR� D� GHVDJUHJDomR� GR� WHUUHQR��
IRUPDQGR�´EDUURFDVµ�RX�´PRVVRURFDVµ��IHQ{PHQRV�TXH�GHYHULDP�VHU�FRUULJLGRV�DWUDYpV�GR�GHVYLR�
GH�iJXDV�RX�SHOD�DUERUL]DomR���%ULWR�SURS}H�D�GHVDSURSULDomR�GRV�WHUUHQRV�GDV�ID]HQGDV�GH�FDIp�
TXH�HUDP�PDUJLQDLV�DRV�PDQDQFLDLV�GH�FDSWDomR�G·iJXD�SDUD�TXH�IRVVHP�UHÁRUHVWDGRV�H�KDELWDGRV�
por colonos que cultivassem outras culturas agrícolas para amenizar a degradação das grandes 

monoculturas cafeeiras.  

6REUH�HVVD�YLVmR�DPELHQWDOLVWD�GH�%ULWR��$QGUDGH�������������DOHJD�R�VHJXLQWH��

� +i�DLQGD�XP�DVSHFWR�GD�WHRULD�GH�%ULWR�TXH�SUHFLVD�VHU�GHVWDFDGR�²�D�VXD�YLVmR�DPELHQWDOLVWD��
Ainda que ambígua, como vimos em sua posição em relação à poluição dos cursos d’água por esgotos 

XUEDQRV��HOD�HVWi�SUHVHQWH�QD�VXD�SUHRFXSDomR�FRP�D�SUHVHUYDomR�GH�PDQDQFLDLV��DWUDYpV�GD�FRQVHUYDomR�
das matas. Por outro lado, convicto de que a causa da insalubridade urbana localizava-se em águas 

HVWDJQDGDV��GHIHQGHUi�R�DWHUUR�GH�PDQJXHV��SkQWDQRV�H�EUHMRV��R�TXH��HP�JHUDO��VH�ID]LD�SRU�PHLR�GD�
terra obtida do desmonte de morros. Para se garantir uma ventilação urbana adequada o relevo poderia 

VHU�DOWHUDGR�H�R�IXQGR�GR�YDOH�HUD�EDVWDQWH�UHGHÀQLGR�FRP�D�UHWLÀFDomR�H�FDQDOL]DomR�GRV�ULRV��OHYDQGR�
j�GHVWUXLomR�GR�HFRVVLVWHPD�YDU]HDQR��HPERUD�HP�VHX�SURMHWR�GH�PHOKRUDPHQWRV�SDUD�R�7LHWr��HP�6mR�
Paulo, tenha sido preservado.   

$�SURWHomR�GD�YiU]HD�GR�ULR�7LHWr�QR�SURMHWR�GH�%ULWR�DVVRFLDYD��SRUWDQWR��D�SRVLomR�VREUH�
R�DEDVWHFLPHQWR�XUEDQR�FRP�iJXDV�GH� ULRV��1RWDPRV� WDPEpP�TXH�HVVD�YLVmR�DPELHQWDOLVWD� HP�
relação à proteção dos mananciais advinha de sua interlocução com os engenheiros sanitaristas 

IUDQFHVDV��FRPR�QR�FDVR�GH�SURItFXD�UHODomR�FRP�R�'U�,PEHDX[��TXH�LUi�FRQGHFRUDU�%ULWR�HP������
FRPR�PHPEUR�GH�KRQUD�GD�([SRVLomR�GH�&LGDGHV�5HFRQVWUXtGDV��VHQGR�FRQYLGDQGR�D�HVFUHYHU�
o livro 1RWHV� VXU� OH� WUDFp� VDQLWDLUH� GH� YLOOHV�� 6REUH�HVVH�HQJHQKHLUR� IUDQFrV��%ULWR� UHWLUD� DV� VHJXLQWHV�
VXJHVW}HV�SDUD�D�SURWHomR�GDV�iJXDV�

� �2�PHOKRU�PRGR�SDUD�UHDOL]DU� HVWD�SURWHomR� FRQVLVWH�QD�DTXLVLomR�SRU� LQWHLUR�GDV�EDFLDV�TXH�
DOLPHQWDP�DV� IRQWHV��SRoRV��GUHQDJHQV�� H�PDQWr�ODV�GHVHUWDV�RX� FREHUWDV�GH�ERVTXH��4XDQGR�QmR� IRU�
SRVVtYHO�HVVH�DOYLWUH��p�SUHFLVR�PDQWHU�R�UHVSHLWR�jV�iJXDV�SRU�PHLR�GH�UHJXODPHQWRV�VHYHURV��SHORV�HVJRWRV�
QRUPDLV�H�GHSXUDomR�GH�WRGRV�RV�GHVSHMRV��VHZDJH��H�iJXDV�QRFLYDV�QD�UHJLmR�LQWHUHVVDGD��6H�VHPHOKDQWH�
SURWHomR�QmR�SXGHU�VHU�UHDOL]DGD�FRP�VHJXUDQoD��D�iJXD�GHYH�VHU�ULJRURVDPHQWH�ÀOWUDGD�RX�HVWHULOL]DGD�
DQWHV�GH�VHU�HQWUHJXH�DR�FRQVXPR��%5,72�������������

3RU�~OWLPR��D�ÀP�GH�QmR�GHVFDUWDU�R�DSURYHLWDPHQWR�GDV�´iJXDV�GH�ULRµ��%ULWR�FLWD�QR�VHX�
UHODWyULR�RV�HVWXGRV�IHLWRV�SDUD�SXULÀFDomR�GR�FDQDO�GH�DEDVWHFLPHQWR�GD�FLGDGH�GH�0DUVHOKD��$V�
DQiOLVHV�FRPSURYDULDP�D�SRVVLELOLGDGH�GH�FDSWDomR�GH�iJXDV�LPSXUDV��WHQGR�VLGR�UHWLUDGR�GR�FDQDO��
DQWHV�GH�VH�OHYDUHP�DV�iJXDV�DR�DEDVWHFLPHQWR��XPD�LQÀQLGDGH�GH�FDGiYHUHV�GH�DQLPDLV��DOpP�GH�
DOJXQV�GHIXQWRV�KXPDQRV��$�DSOLFDomR�GD�/HL�GH�3URWHomR�GH�FXUVRV�G�iJXD�IUDQFHVD��DOpP�GH�XP�
SURFHVVR�GH�SXULÀFDomR�HQpUJLFR�FRQWUD�D�PDWpULD�RUJkQLFD�SURYHQLHQWH�GDV�QXPHURVDV�DJORPHUDo}HV�
KXPDQDV�ULEHLULQKDV��XVLQDV��ODYDGHLUDV�HWF���KDYLD�SRVVLELOLWDGR�HP�0DUVHOKD�D�UHMHLomR�GDV�´iJXDV�
GH�IRQWHµ��DVVXPLQGR�VH�R�SURFHVVR�GH�SXULÀFDomR�GDV�iJXDV�GH�VHX�FDQDO�XUEDQR�

� 'HSRLV�GH�YiULRV�HVWXGRV��ÀFRX�UHMHLWDGR�R�DOYLWUH�GH�SURFXUDU�́ iJXD�GH�IRQWHµ�H�DFHLWR�R�GH�SXULÀFDU�
aquelas águas, comparadas às quais são puríssimas as do rio Preto e as do rio Pardo. Submeta-se o 

WUDWDPHQWR�D�XP�FRQFXUVR�QR�TXDO�D�TXHVWmR�SULQFLSDO�p�D�HVWHULOL]DomR�H�QmR�VLPSOHVPHQWH�D�FODULÀFDomR�
GH�TXH�SUHFLVDPRV�SDUD�DV�iJXDV�GR�ULR�3DUGR��%5,72������������������

1HVVD�SHUVSHFWLYD��DV�iJXDV�GR�ULEHLUmR�3UHWR�H�GR�ULR�3DUGR��VHJXQGR�6DWXUQLQR�GH�%ULWR��
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SRGLDP�VHU�FRQVLGHUDGDV�SXUtVVLPDV�HP�UHODomR�jV�GR�FDQDO�GH�0DUVHOKD��(VVD�GHFLVmR�SHOD�FDSWDomR�
GH�iJXDV�GH�ULRV�DFRPSDQKDYD�R�TXH�HOH�KDYLD�SURSRVWR�SDUD�R�DEDVWHFLPHQWR�GD�]RQD�EDL[D�GD�
FLGDGH�GH�6mR�3DXOR��TXH�HP�YLUWXGH�GD�JUDQGH�GHPDQGD�H�GRV�VDFULItFLRV�SDUD�SURYLPHQWR�GHVVD�
UHJLmR�HP�YLUWXGH�GD�GLPLQXLomR�GRV�PDQDQFLDLV�GD�6HUUD�GD�0DQWLTXHLUD�HP�pSRFD�GH�HVWLDJHP��
%ULWR�VXJHUH�R�VHX�DEDVWHFLPHQWR�VRE�R�VHJXLQWH�OHPD��´DV�iJXDV�DOWDV�SDUD�DV�]RQDV�DOWDV��DV�iJXDV�
EDL[DV��HVSHFLDOPHQWH�DV�GH�ULR��SDUD�D�]RQD�EDL[Dµ���(VWH�HUD�R�FDVR�GR�EDLUUR�GR�%UiV��SDUD�R�TXDO�
VXJHUH�D�WRPDGD�GH�iJXDV�GR�ULR�7LHWr��

7RGDYLD��R�HQJHQKHLUR�UHVVDOYD�R� LPSUHVFLQGtYHO� WUDWDPHQWR�SXULÀFDGRU�SDUD�HVWHV�FDVRV��
VHQGR� DOJR� TXH� QmR� IRL� IHLWR� HP� 6mR� 3DXOR�� JHUDQGR� DFDORUDGDV� GLVFXVV}HV� GH� RSLQLmR� S~EOLFD�
TXDQWR�DR�*RYHUQR�DGRWDU�R�DEDVWHFLPHQWR�GD�]RQD�EDL[D�H�PpGLD�GD�FLGDGH�SHOR�ULR�7LHWr�

� &RP�HIHLWR��DWXDOPHQWH�D�RSLQLmR�S~EOLFD�DSUHVHQWDYD�FRQWUD�D�XWLOL]DomR�GDV�iJXDV�GR�WLHWH�D�
Pi� FRQVWUXomR�GH�XPD�JDOHULD�ÀOWUDQWH�� VHP�DV�SUHFLVDV� FRQGLo}HV�GH� VHPHOKDQWH� UHFXUVR��$�JDOHULD��
GHL[DQGR�GH�VDWLVID]HU�FRP�D�TXDQWLGDGH�G·iJXD�SUHFLVD��VH�URPSHX�H�DV�ERPEDV�GDt�SRU�GLDQWH�WRPDP�
D�iJXD�GR�ULR��SXUD�FRPR�HVWi��H�D�LQMHWDP�QD�UHGH�GR�%UD]��6mR�GLVWULEXtGRV�FHUFD�GH���PLOK}HV�GH�OLWURV�
GH�iJXDV�WXUYDV��FRP�R�DIDQRVR�WUDEDOKR�GH�VHLV�ERPEDV�TXH��SHOR�UXtGR�GDV�HQJUHQDJHQV��GmR�LGHLD�GR�
valor de uma instalação tão primitiva em uma cidade tão progressista. É verdade que, por um destes 

GHVPHQWLGRV�TXH�D�SUDWLFD�ID]�jV�SUHYLV}HV�GRV�KLJLHQLVWDV�GRXWULQiULRV�H�ULJRULVWDV��D�iJXD�GR�7LHWH����
VHP�ÀOWUDomR�DOJXPD��WXUYD�FRPR�FRUUH��FROKLGD�QD�PDUJHP�D�PHQRV�FRQYHQLHQWH��D�MXVDQWH�GD�SRYRDomR�
GD�3HQKD��MXQWR�GD�IiEULFD�GH�VDEmR��HWF��HWF��HWF�²�QmR�FRODERUD�SDUD�TXH�VHMD�PDLRU�D�PRUWDOLGDGH�GR�
EDLUUR�EDL[R����DTXHOH�HP�TXH�VH�DJORPHUD�D�SRSXODomR�PHQRV�DVVHLDGD��HP�TXH�DV�HGLÀFDo}HV�VmR�PHQRV�
´VDQLWiULDVµ�H�HP�TXH�R�WHUUHQR��EDL[R�H�~PLGR��SRU�VL�GHYHULD�FRQFRUUHU�SDUD�D�GHSUHVVmR�PyUELGD�QD�
FRQVWLWXLomR�PpGLFD�UHJLRQDO��e�R�TXH�VH�FROKH�GR�TXH�GLVVH�R�HPLQHQWH�GLUHWRU�GR�VHUYLoR�VDQLWiULR��R�
6U��(PLOLR�5LEDV��VREUH�D�VDOXEULGDGH�GR�%UD]�H�VREUH�R�DEDVWHFLPHQWR�SHOR�7LHWr��FRQYHQLHQWHPHQWH�
tratado.        

(P�5LEHLUmR�3UHWR��%ULWR� LUi� DYDOLDU� FRPR�SRVLWLYD� D� LQLFLDWLYD�GD�(PSUHVD�GH�FDSWDU� DV�
iJXDV� GR� ULR� 3UHWR� HP� IXQomR� GD� IDOWD� G�iJXD�� 3RUpP�� DSHVDU� GDV� DQiOLVHV� GHVVD� iJXD� WHU� VLGR�
IDYRUiYHO��VLQDOL]DQGR�SHOD�SRVVLELOLGDGH�GH�XP�WUDWDPHQWR�SXULÀFDGRU��DV�FRQGLo}HV�GR�FXUVR�GR�
ULEHLUmR�3UHWR�JHUDYDP�PXLWD�GHVFRQÀDQoD�QD�RSLQLmR�S~EOLFD�H�QD�&kPDUD�0XQLFLSDO��$OpP�GLVVR��
R�SURFHVVR�DGRWDGR�SHOD�(PSUHVD�QmR�KDYLD�DPHQL]DGR�DV�GHVFRQÀDQoDV�GR�S~EOLFR�TXDQWR�jV�
iJXDV�TXH� FRUULDP�jV� VXDV�YLVWDV�� UHFHEHQGR�FRQWDPLQDo}HV�� H�GHL[DQGR�RV� LQFUpGXORV� VREUH�RV�
r[LWRV�QD�SXULÀFDomR�� �%ULWR�DOHJD�TXH�DR�PHQRV�DV� LQG~VWULDV�GH�PDLRU�FRQVXPR�QmR�GHYHULDP�
FDSWDU�iJXD�GH�GLVWULEXLomR��HVWDEHOHFHQGR�XP�SUHoR�SURLELWLYR�D�LVWR�WHQGR�HP�YLVWD�D�IDFLOLGDGH�
GHODV�UHDOL]DUHP�D�SUySULD�FDSWDomR�QR�ULEHLUmR�3UHWR��7UDQVSDUHFH��GHVVD�IRUPD��XPD�GLYLVmR�VyFLR�
HVSDFLDO�GR�PXQLFtSLR�VHPHOKDQWH�jTXHOD�GH�6mR�3DXOR��RX�VHMD��HQWUH�]RQDV�DOWDV�H�]RQDV�EDL[DV��R�
DEDVWHFLPHQWR�G·iJXD�GH�IiEULFDV�H�LQG~VWULDV�QD�]RQD�QRUWH�GD�FLGDGH�VHULD�UHDOL]DGR�SHOR�FDXGDO�GR�
ULEHLUmR�3UHWR�FRP�iJXDV�in natura.  

3RU�ÀP��R�OtGHU�GD�&RPLVVmR�(VSHFLDO�GDV�ÉJXDV��R�YHUHDGRU�-RmR�$OYHV�GH�0HLUD�-XQLRU��
WDPEpP�SUHVLGHQWH�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO��H�DOLDGR�SROtWLFR�GH�-XQTXHLUD��SURPRYH�D�FRQFLOLDomR�
HQWUH�D�$GPLQLVWUDomR�0XQLFLSDO�H�D�(PSUHVD�GH�ÉJXD�GD�IDPtOLD�6LOYD�3UDGR��(VVD�FRQFLOLDomR�
GHPRVWUD�PDLV�XPD�YH]�RV�DUUDQMRV�DSHQDV�FRQMHFWXUDLV�GRV�JUXSRV�SROtWLFRV�LQVWDODGRV�QD�&kPDUD�
0XQLFLSDO��WHQGR�HP�YLVWD�TXH�QHVVH�FDVR�VH�Yr�RV�SROtWLFRV�DOLDGRV�GH�XPD�IDPtOLD�GH�HQWUDQWHV�
PLQHLURV�VH�FRQFLOLDUHP�FRP�D�(PSUHVD�GD�SULQFLSDO�IDPtOLD�GH�PLJUDQWHV�GR�9DOH�GR�3DUDtED��2�
DFRUGR�FRQWUDULDYD�GLYHUVDV�FUtWLFDV�H�SURSRVWDV�DSUHVHQWDGDV�QRV�SDUHFHUHV�WDQWR�GR�YHUHDGRU�-��3��
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GD�9HLJD�0LUDQGD�TXDQWR�QRV�UHODWyULRV�GRV�HQJHQKHLURV�FRQWUDWDGRV�SHOD�&kPDUD�0XQLFLSDO��-RmR�
$OYHV�GH�0HLUD�-XQLRU�GL]LD�R�VHJXLQWH�HP�VHX�UHODWyULR��

 Ao assumirmos o governo municipal encontramos a Empresa de Àgua e Exgottos com a 

FRQFHVVmR�SDUD�DEDVWHFHU�D�FLGDGH�FRP�iJXD�GR�ULR�3DUGR��0DQGDQGR�SURFHGHU�DR�H[DPH�GRV�WUDEDOKRV�
GH�FDSWDomR�H�ÀOWURV�GD�PHVPD�iJXD�H�D�DQDOLVH�GHVWD��QmR�FRQVHQWLPRV�QD�VXD�GLVWULEXLomR�D�SRSXODomR�
VHP�DV�REUDV�FRPSOHPHQWDUHV�TXH�QRV�IRUDP�LQGLFDGDV�SHORV�GUV��$UWKXU�0RWWD��6DWXUQLQR�GH�%ULWR�H�
H. Pujol Junior.

� �1mR�TXHUHQGR��SRUpP��GHVGH�ORJR�D�(PSUHVD�VH�VXEPHWHU�D�HVVDV�REUDV��HVWXGDPRV�FRP�HOD�D�
PHOKRU�IRUPD�GH�ID]HU�FHVVDU�D�IDOWD�G�iJXD�GH�TXH�WRGD�D�SRSXODomR�VH�TXHL[DYD��)RL�HQWmR�DYHULJXDGR�
TXH� D� iJXD�GDV�QDVFHQWHV� HUD� VXÀFLHQWH� DR� DEDVWHFLPHQWR� GD� FLGDGH�� HVWDQGR� R� GHIHLWR� QR� UHJLPH�GH�
SHQQDV��R�TXDO�IRL�VXEVWLWXtGR�SHOR�UHJLPH�GRV�KLGU{PHWURV��À[DQGR�XPD�WD[D�PHQVDO�PtQLPD�H�R�OLPLWH�
GH����PLO�OLWURV�SDUD�FDGD�KDELWDomR��(��DVVLP��ÀFRX�UHVROYLGR�R�SUREOHPD��SRLV�TXH�Ki�PXLWRV�DQQRV�D�
SRSXOomR�QmR�VHQWH�IDOWD�G·iJXD��DSHVDU�GH�DFWXDOPHQWH�VHU�PDLRU�D�]RQD�VHUYLGD�SHOD�(PSUH]D��YLVWR�
TXH��HQWmR��9LOOD�7LEpULR�QmR�WLQKD�iJXD�QHP�H[JRWWRV�

� �$�iJXD�GR�ULR�3DUGR�IRL�EDQLGD�GD�UHGH�JHUDO���0(,5$�-81,25����������������

2�GHVIHFKR�GD�FULVH�GR�DEDVWHFLPHQWR�G�iJXD�GH������QD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�3UHWR� IRL��
SRUWDQWR��R� DEDQGRQR�GD� FDSWDomR�H�ÀOWUDJHP�GDV� iJXDV� WDQWR�GR� ULEHLUmR�3UHWR�TXDQWR�GR� ULR�
3DUGR��XPD�YH]�TXH�ÀFRX�GHFLGLGD�D�VXÀFLrQFLD�GDV�iJXDV�GH�QDVFHQWHV�HP�SURYHLWR�GRV�LQWHUHVVHV�
GD�(PSUHVD�H�GRV�SURSULHWiULRV�GRV�PDQDQFLDLV�GH�́ iJXD�SXUDµ���)D]HQGD�6FKPLGW��-DUGLP�H�FKiFDUD�
GR�3DGUH�9LFHQWH��2�SUREOHPD�GD�IDOWD�G�iJXD��VHJXQGR�DV�DXWRULGDGHV�PXQLFLSDLV��HUD�GHFLGLGR�
SHOR�GHVSHUGtFLR�SUDWLFDGR�SHOD�SRSXODomR�DWHQGLGD�SHOR�UHJLPH�GH�SHQDV��R�TXH�VHULD�FRUULJLGR�
FRP�D�LQVWDODomR�GDV�FDL[DV�GRPLFLOLiULDV�FRPR�KDYLD�VLGR�SURSRVWR�SHOD�(PSUHVD��HP�GHWULPHQWR�
GD�DPSOLDomR�GD�UHGH�GH�DEDVWHFLPHQWR�H�FRP�R�DXPHQWR�GDV�WD[D�GH�iJXD�D�SRSXODomR����

1HVVH�SRQWR��RV�DUJXPHQWRV�GH�6DWXUQLQR�GH�%ULWR�HP�UHODomR�j�LQVWDODomR�GRV�KLGU{PHWURV�
VmR� DSURSULDGRV� H� GLVWRUFLGRV� SHOD�(PSUHVD� H� SHORV� YHUHDGRUHV��&RQWUD� R� GHVSHUGtFLR� GH� iJXD��
%ULWR� KDYLD� SURSRVWR� XPD� FDSWDomR� H[FHGHQWH�� TXH� VHULD� QHFHVViULD� HP� IXQomR� GR� VLVWHPD� GH�
SHQDV��VHP�FDL[D�GRPLFLOLiULD��HVWDQGR�D�SRSXODomR�DFRVWXPDGD�D�XP�IUDQFR�GHVSHUGtFLR��PDV�TXH�
WDPEpP�IDYRUHFHULD�D�H[SDQVmR�GD�UHGH��%ULWR�p�HQIiWLFR��DOHJD�TXH�SRXFR�LPSRUWD�VHU�D�(PSUHVD�
D�FRQFHVVLRQiULD�GR�VHUYLoR��D�HFRQRPLD�GH�iJXD�HUD�DOJR�D�TXH�VH�GHYLD�HPSHQKDU�D�DGPLQLVWUDomR�
PXQLFLSDO��FRUWDQGR�VHUYLoRV�QmR�UHPXQHUDGRV�H�DEXVRV�QR�FRQVXPR��SRLV�R�JDVWR�G·iJXD�LQXWLOPHQWH�
FDXVDULD�SUHMXt]RV�DR�SUySULR�S~EOLFR��$�VLWXDomR�GH�GHVSHUGtFLR�HUD�LQFRQYHQLHQWH�QDV�DGXo}HV�SRU�
JUDYLGDGH��H�PXLWR�PDLV�RQHURVD�QDV�DGXo}HV�PHFkQLFDV��FRPR�QR�FDVR�GDV�iJXDV�GR�ULR�3DUGR�
6HJXQGR�R�HQJHQKHLUR��QmR�FXLGDU�GD�UHJXODUL]DomR�GR�FRQVXPR�SHVDULD�VREUH�D�PXQLFLSDOLGDGH�
no futuro quando os serviços estivessem estendidos e retornassem à administração do município. 

'HVVH�PRGR��R�TXH�%ULWR�SURSXQKD�QmR�HUD�H[DWDPHQWH�R�TXH� IRL� UHDOL]DGR�SHOD�&RPLVVmR�GDV�
ÉJXDV�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO�HP�DOLDQoD�FRP�D�(PSUHVD�GH�ÉJXD�GD�IDPtOLD�3UDGR��6RE�R�DUJXPHQWR�
GH�VH�HYLWDU�R�GHVSHUGtFLR��RV�WUDEDOKRV�VmR�HQFHUUDGRV�FRP�R�DEDQGRQDGR�GD�FRQVWUXomR�GH�ÀOWURV�
SDUD� D� FDSWDomR�GDV� iJXDV�GRV� ULRV�� DOpP�GR�DXPHQWR�GDV� WD[DV�GH�iJXD� VHP�DPSOLDU� D� UHGH�GH�
abastecimento.  
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2.6 O monopólio sobre os recursos hídricos.

2�GHVHQURODU�GD�GpFDGD�GH�������DSyV�R�GHVGREUDPHQWR�GD�SROrPLFD�VREUH�RV�PDQDQFLDLV�
GD�FLGDGH��p�DFRPSDQKDGR�SHOD�FRQVROLGDomR�GD�IRUoD� LQVWLWXFLRQDO�GD�(PSUHVD�GH�)RUoD�H�/X]�
GH�5LEHLUmR�3UHWR��(VVD�(PSUHVD��DR�DEVRUYHU�D�(PSUHVD�GH�ÉJXD�H�(VJRWRV��LUi�DWXDU�QR�VHQWLGR�
GD�IRUPDomR�GH�XP�PRQRSyOLR�VREUH�RV�UHFXUVRV�KtGULFRV��QmR�Vy�GD�FLGDGH��PDV�GH�PDQDQFLDLV�
DEXQGDQWHV� SDUD� R� DEDVWHFLPHQWR� G·iJXD�� H� WDPEpP� GH� FRUUHGHLUDV� FRP� SRWHQFLDO� HQHUJpWLFR�
H[LVWHQWHV� QXP� YDVWR� WHUULWyULR� GR� 1RUGHVWH� 3DXOLVWD�� $VVLP�� D� 6RFLHGDGH� $Q{QLPD�� (PSUHVD�
GH� )RUoD� H� /X]� GH� 5LEHLUmR� 3UHWR�� DWUDYpV� GD� FRPSUD� GH� FRQFHVV}HV� TXH� SHUWHQFLDP� D� RXWURV��

)LJXUD����H�����$�DPELJXLGDGH�GD�WHQWDWLYD�GH�FRQWUROH�GDV�iJXDV�QD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�3UHWR��2�0HUFDGR�0XQLFLSDO�GXUDQWH�D�
HQFKHQWH�GH������TXH�KDYLD�VLGR�R�REMHWR�GR�HPSUpVWLPR�UHDOL]DGR�SRU�-��3�GD�9HLJD�0LUDQGD�SDUD�D�VXD�HQFDPSDomR��$EDL[R�D�5XD�
General Osório no sentido da Estação. Os alagamentos passam a se tornar recorrentes após as obras de canalização e drenagem dos 

ULRV�VHP�TXH�HVVD�iJXD�IRVVH�LQFRUSRUDGD�DR�DEDVWHFLPHQWR�GR�PXQLFtSLR��)RQWH��$3+53��
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HQJHQKHLURV� ORFDLV��DGTXLUH�RV�FRQWUDWRV�GRV�VHUYLoRV�GH�HOHWULFLGDGH�� LOXPLQDomR��DEDVWHFLPHQWR�
G·iJXD�H�FROHWD�GH�HVJRWRV�GH�LQ~PHUDV�&kPDUDV�0XQLFLSDLV�GH�FLGDGHV�GR�,QWHULRU�3DXOLVWD��

(VVD�(PSUHVD�Mi�H[LVWLD�GHVGH������VRE�D�GLUHomR�GH�5XÀQR�$XJXVWR�GH�$OPHLGD��SRUpP�
HOD�SDVVD�D�VHU�SURSULHGDGH�GH�XP�JUXSR�GH�HPSUHViULRV�GH�6mR�3DXOR��TXH�PDQWLQKDP�VHGH�QD�
FDSLWDO��H�)ODYLR�GH�0HQGRQoD�8FKRD��FRPR�R�SURFXUDGRU�H�DGPLQLVWUDGRU�QD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�
3UHWR��2�UHSDVVH�GR�FRQWUDWR�FHOHEUDGR�FRP�5XÀQR�$��GH�$OPHLGD�p�UHDOL]DGR�GXUDQWH�D�JHVWmR�GH�
-�3��GD�9HLJD�0LUDQGD��FRPR�3UHIHLWR�0XQLFLSDO��HP�������6HJXQGR�/LPD���������QR�PRPHQWR�GD�
DTXLVLomR�GD�(PSUHVD�GH�)RUoD�H�/X]�SHOR�JUXSR�GH�DFLRQLVWDV�GD�IDPtOLD�6LOYD�3UDGR��Mi�VH�GLVWULEXtD�
HQHUJLD� DWUDYpV�GH�XPD�PRGHVWD�8VLQD�+LGUHOpWULFD�PRQWDGD�QR�FHQWUR�GD�FLGDGH��XWLOL]DQGR�DV�
SHTXHQDV�FRUUHGHLUDV�GR�ULEHLUmR�3UHWR��

� (VVD�FULDomR�GH�TXHGD�FRUUHVSRQGLD��HP�JUDQGH�HVWLDJHP��D�PHQRV�GH�����FDYDORV��%DVWD�GL]HU�
TXH� D� FLGDGH�� SRU� HVVH� WHPSR�� Mi� FRQWDYD� FRP� FHUFD� GH� ����� FDVDV�� SDUD� UHYHODV� D� LQVXÀFLrQFLD� GD�
SULPHLUD�LQVWDODomR�HP�UHODomR�DR�VHUYLoR�GH�LOXPLQDomR�S~EOLFD�H�SDUWLFXODU�������'HFRUULGRV�GRLV�DQRV��
FRPR�VH�QmR�IRVVH�SRVVtYHO�REWHU�QDV�SUR[LPLGDGHV�QRYRV�UHFXUVRV�KLGUiXOLFRV�UHIRUoRX�VH�D�XVLQD�(OHFWUD�
FRP�PDLV�XPD�XQLGDGH�JHUDGRUD��&$35,�DSXG�/,0$�����������

(P� YLUWXGH� GR� FUHVFLPHQWR� GD� FLGDGH� H� D� GHPDQGD� JHUDGD� SHODV� ID]HQGDV� GH� FDIp�� D�
FDSDFLGDGH�GHVWD�XVLQD�WRUQD�VH�OLPLWDGD��R�TXH�ID]�FRP�RV�DFLRQLVWDV�SDXOLVWDQRV�YLVOXPEUHP�XPD�
RSRUWXQLGDGH�GH�DPSOLDomR�GRV�QHJyFLRV��SURPRYHQGR�D�IXVmR�GRV�VHUYLoRV�GH�ÉJXD�H�/X]�VRE�D�
PHVPD�DGPLQLVWUDomR�GH�)OiYLR�GH�0HQGRQoD�8FKRD��1D�DEHUWXUD�GR�OLYUR�GH�HVWDWXWRV�H�FRQWUDWRV�
GD�(PSUHVD�GH�)RUoD�H�/X]��p�SRVVtYHO�YHU�DV�FOiXVXODV�GR�FRQWUDWR�HVWDEHOHFLGR�FRP�D�&kPDUD�
0XQLFLSDO�� R� TXH� WUDQVSDUHFH� RV� REMHWLYRV� GD� FULDomR� GD�(PSUHVD� DR� VH� WRUQDU� XPD� 6RFLHGDGH�
$Q{QLPD��

(67$78726
da

(PSUHVD�)RUoD�H�/X]�GH�5LEHLUmR�3UHWR
23 de Abril de 1912

$57���
� $�VRFLHGDGH�HP�&RPPDQGLWD�SRU�Do}HV�²�(PSUHVD�)RUoD�H�/X]�GH�5LEHLUmR�3UHWR���VRE�D�ÀUPD�
GH�´5XÀQR�$��GH�$OPHLGD�H�&RPS�µ�)LFD�WUDQVIRUPDGD�HP�VRFLHGDGH�DQRQ\PD��VRE�D�GHQRPLQDomR�
GH�(PSUHVD�)RUoD�H�/X]�GH�5LEHLUmR�3UHWR�

$57���
� (VWD�VRFLHGDGH�WHP�SRU�ÀP�
D�� 0RQWDU�H�H[SORUDU�R�VHUYLoR�GH�LOXPLQDomR�HOHFWULFD�GH�5LEHLUmR�3UHWR��GH�DFRUGR�FRP�R�FRQWUDFWR�
HQWUH�D�&kPDUD�0XQLFLSDO�GHVVD�FLGDGH�H�R�HQJHQKHLUR�5XÀQR�$��GH�$OPHLGD�
E�� 0RQWDU�H�H[SORUDU�XPD�IiEULFD�GH�FDUEXUHWR�GH�FDO��DSURYHLWDQGR�RV�HOHPHQWRV�GDV�LQVWDODo}HV�
HOHFWULFD�GH�5LEHLUmR�3UHWR��RX�GH�TXDOTXHU�RXWUD�TXH�YHQKD�D�PRQWDU�
F�� 2EWHU�FRQWUDWRV�H�SULYLOpJLRV�QRV�PXQLFtSLRV�YL]LQKRV�SDUD�H[SORUDomR�GH�IRUoD�H�OX]�H�VHUYLoR�GH�
iJXD�H�HVJRWR��(035(6$�'(�)25d$�(�/8=����������

1XPD� RXWUD� SDVVDJHP� GR� VHX� OLYUR� GH� HVWDWXWR�� UHIHUHQWH� j� WUDQVFULomR� GD� DWD� GH� XPD�
DVVHPEOHLD�JHUDO�GRV�DFLRQLVWDV�GD�(PSUHVD��p�SRVVtYHO�LGHQWLÀFDU�RV�VHXV�LQWHJUDQWHV��(QWUH�HOHV�
VH�GHVWDFDP�R�SUHVLGHQWH�GD�GLUHWRULD��3OtQLR�GD�6LOYD�3UDGR��H�RV�GHPDLV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�WRGR�R�
FDSLWDO�VRFLDO��-RDTXLP�0HQGRQoD�)LOKR��/XL]�$OYHV�GH�$OPHLGD��&DLR�3UDGR��/XL]�5XGJH�5DPRV��
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)UDQFLVFR�5RGULJXHV�/DYUDV��5HQDWR�5DPRV�H�3HGUR�/XL]�3HUHLUD�GH�6RXVD��1D�RFDVLmR�GD�UHXQLmR�
UHDOL]DGD�QR�GLD����GH�DEULO�GH������QD�FLGDGH�6mR�3DXOR��RV�DFLRQLVWDV�YRWDYDP�SHOD�HOHYDomR�GH�
FDSLWDO��FRPR�SRGH�VHU�REVHUYDGR�PDLV�j�IUHQWH�QR�OLYUR�GH�HVWDWXWRV�H�FRQWUDWRV�GD�(PSUHVD�����

EMPRESTIMO DE 1.200:000$000 EM DEBENTURES
____

����GH�DJRVWR�GH������
35(67$0,67$��:LOOLDP�)R[�5XOH��UHSUHVHQWDQWH�GRV�GHEHQWXULVWDV��
0878É5,$���(PSSUHVD�)RUoD�H�/X]�GH�5LEHLUmR�3UHWR��
���7DEHOLmR�GD�&DSLWDO�� � FHUWLGmR�OLY�������Á���
� (VFULSWXUD�GH�HPSUpVWLPR�FRP�HPLVVmR�GH�GHErQWXUHV��
 Saibam quantos esta publica escriptura virem, que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 

Christo de mil novecentos e dez, aos vinte dias do mez de agosto, nesta cidade de São Paulo, capital do 

(VWDGR�GR�PHVPR�QRPH��GD�5HSXEOLFD�GRV�(VWDGRV�8QLGRV�GR�%UDVLO��HP�PHX�FDUWyULR��SHUDQWH�PLP�
tabelião interino, compareceram partes entre si justas e contractadas, a saber: como outorgante devedora 

D�(PSUHVD�)RUoD� H�/X]� GH�5LEHLUmR�3UHWR�� VRFLHGDGH� DQRQ\PD� FRP� VHGH� QHVWD� FDSLWDO�� QHVWH� DFWR�
UHSUHVHQWDGD�SRU�VHX�GLUHFWRU�SUHVLGHQWH�'U��3OLQLR�GD�6LOYD�3UDGR��H�FRPR�RXWRUJDGR�FUHGRU�:LOOLDP�
)R[�5XOH��FRUUHWRU�RIÀFLDO�GHVWD�SUDoD��FRPR�UHSUHVHQWDQWH�GRV�SRUWDGRUHV�GDV�REULJDo}HV�SUHIHUHQFLDLV�
�GHErQWXUHV���DPERV�PHXV�FRQKHFLGRV�H�GDV�WHVWHPXQKDV�DGLDQWH�QRPHDGDV�H�DVVLJQDGD��GR�TXH�GRX�Ip��
�(035(6$�'(�)25d$�(�/8=������������

Outro empréstimo realizado desta vez entre capitalistas franceses pode ser observado no 

VHJXLQWH�FRQWUDWR��

EMPRESTIMO DE TRES MILHOES DE FRANCOS
____

����GH�PDLR�GH������
3UHVWDPLVWD�²�6RFLpWp�)LQDQFLpUH�HW�&RPPHUFLDOH�)UDQFR�%UpVLOLHQQH��
0XWXiULD�²�(PSUHVD�GH�)RUoD�H�/X]�GH�5LEHLUmR�3UHWR��
���7DEHOLDR�GD�&DSLWDO� � &HUWLGmR� /LY��Q��������Á���Y�
(VFULSWXUD�GH�GLYLGD��K\SRWKHFD��SHQKRU�H�ÀDQoD���(035(6$�'(�)25d$�(�/8=������������

$�JDUDQWLD�GH�SDJDPHQWR�GH�WDLV�HPSUpVWLPRV��LQFOXLQGR�RV�MXURV�H�DPRUWL]Do}HV��DOpP�GDV�
HYHQWXDLV�PXOWDV�DSOLFDGDV�DR�FRQWUDWDGR��HVWDYD�HVFULWXUDGD�QD�IRUPD�GH�KLSRWHFDV�H�SHQKRU�GRV�
LQ~PHURV�EHQV�GH�UDL]�SRVVXtGRV�SHOD�(PSUHVD�GH�)RUoD�H�/X]�GH�5LEHLUmR�3UHWR��&RPR�SRGH�VHU�
FRQIHULGR�D�VHJXLU�

� D�� $�FDFKRHLUD�GD�́ )HUYXUDµ�FRP�DV�VXDV�UHVSHFWLYDV�IDL[DV�GH�WHUUDV��D�PDUJHP�HVTXHUGD�
H� D�PDUJHP� GLUHLWD� GR� ULR� 6DSXFDK\�0LULP�� VLWXDGDV� QD� IUHJXH]LD� GH�1RVVD� 6HQKRUD� GR�&DUPR��
PXQLFtSLR�H�FRPDUFD�GH�,WXYHUDYD��H�QD�IUHJXH]LD�GH�6��-RDTXLP��PXQLFtSLR�H�FRPDUFD�GH�1XSXUDQJD�
������)LFD�FRPSUKHQGLGD�QHVWH�LPPRYHO�D�EDUUDJHP�Mi�WHUPLQDGD�QR�5LR�6DSXFDK\�SDUD�SUGXomRR�GH�
XPD�IRUoD�HTXLYDOHQWH�D�FLQFR�PLO�FDYDOORV��WRGR�R�FDQDO�QXPD�H[WHQVDR�GH�PLO�H�GX]HQWRV�PHWURV��D�FDVD�
destina a usina geradora, as casas para o pessoal e os materiais já depositados; 

� E�� $�FDFKRHLUD�GRV�́ 'RXUDGRV�́ ��FRP�XPD�IRUoD�DSURYHLWiYHO�GH�FHUFD�GH�GRLV�PLO�FDYDOORV��
H�VXDV�UHVSHFWLYDV�IDL[DV�GH�WHUUDV��D�VXD�PDUJHP�HVTXHUGD�H�D�VXD�PDUJHP�GLUHLWD�GR�ULR�6DSXFDK\�������
� F�� 8P�WHUUHQR�HP�5LEHLUmR�3UHWR�VLWXDGR�D�UXD�GR�&RPPHUFLR�Q������FRP�FHQWR�H�WULQWD�
H�GRLV�SDOPRV�GH�IUHQWH�H�WUH]H�GH�IXQGRV��FRQIURQWDQGR�FRP�D�UXD�9LVFRQGH�GR�5LR�%UDQFR��RQGH�PHGH�
FHQWR�H�WULQWD�H�GRLV�SDOPRV��FRP�D�UXD�ÉOYDUHV�&DEUDO�H�FRP�R�WHUUHQR�HP�TXH�HVWi�HGLÀFDGR�R��)URQWDR��
QD�IUHJXH]LD��PXQLFtSLR�H�FRPDUFD�GH�5LEHLUmR�3UHWR��WHUUHQR�HVVH�HP�TXH�VH�DFKD�FRQVWUXtGD�D�FDVD�SDUD�
R�HVFULSWRULR�FHQWUDO�GD�(PSUHVD�H�D�UHVSHFWLYD�VXE�HVWDomR�QR�5LEHLUmR�3UHWR������
� G�� 8P�WHUUHQR�VREUH�R�TXDO�IRL�FRQVWUXtGD�D�VXE�HVWDomR�GH�&UDYLQKRV�������
� H�� 8P� WHUUHQR� VREUH� R� TXDO� IRL� � FRQVWUXtGD� D� VXEHVWDomR� GH� 9LOOD�%RQÀP� ������
�(035(6$�'(�)25d$�(�/8=���������������
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'LYHUVRV�RXWURV�WHUUHQRV�H�SULYLOpJLRV�GH�H[SORUDomR�GH�FRQWUDWRV�HQWUDP�FRPR�R�SHQKRU�GD�
FDSLWDOL]DomR�UHDOL]DGD�SHOD�(PSUHVD�DWUDYpV�GH�HPSUpVWLPRV�HQWUH�EDQFRV�LQJOHVHV�H�IUDQFHVHV��/RJR��
a absorção dos contratos e privilégios nos municípios vizinhos passa a ocorrer contemporaneamente 

j�FRQFOXVmR�GDV�REUDV�GD�8VLQD�+LGUHOpWULFD�GH�6DSXFDK\�0LULP��D����TXLO{PHWURV�GH�5LEHLUmR�3UHWR��
SUy[LPR�D�6mR�-RDTXLP�GD�%DUUD��DXPHQWDQGR�D�FDSDFLGDGH�HQHUJpWLFD�GD�(PSUHVD��WRUQDQGR�D�
uma das mais importantes do país. 

1R�OLYUR�GD�(PSUHVD��SRGHPRV�FRQIHULU�D�DEVRUomR�GRV�FRQWUDWRV�GDV�VHJXLQWHV�FLGDGHV�
GR�,QWHULRU�3DXOLVWD��0XQLFtSLR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��FRQFHVVmR�SDUD�R�IRUQHFLPHQWR�GH�)RUoD�H�/X]��
DOpP�GD�&RQFHVVmR�GR�6HUYLoR�GH�ÉJXD�H�(VJRWR���0XQLFtSLR�GH�&UDYLQKRV� �&RQFHVVmR�SDUD�R�
IRUQHFLPHQWR�GH�/X]�(OpWULFD��DOpP�GD�&RQFHVVmR�GRV�6HUYLoRV�GH�ÉJXD�H�(VJRWR���0XQLFtSLR�GH�
1XSRUDQJD��&RQFHVVmR�SULPLWLYD�GH�HOHFWUR�YLD��DOpP�GR�3ULYLOpJLR�SDUD�IRUQHFLPHQWR�GH�)RUoD�H�
/X]���0XQLFtSLR�GH�-DUGLQySROLV��&RQFHVVmR�SDUD�H[SORUDomR�GHH�HOHWULFLGDGH�HP�WRGRV�RV�VHXV�XVRV�
H�DSOLFDo}HV���'LVWULFWR�GH�%URGRZVNL��FRQFHVVmR�SDUD�ÉJXD��IRUoD�H�OX]���0XQLFtSLR�GH�6HUWmR]LQKR�
�&RQFHVVmR�SDUD�,OXPLQDomR�3~EOLFD�H�3DUWLFXODU���

6REUH�D�FRQVWLWXLomR�GHVVH�PRQRSyOLR�VREUH�RV�UHFXUVRV�KtGULFRV�GR�,QWHULRU�3DXOLVWD��/LPD�
�������ID]�D�VHJXLQWH�FLWDomR��

� 2V� HVWXGRV� SUHOLPLQDUHV� D� TXH� VH� SURFHGHX� GHQWUR� GH� XP� FLUFXOR� GH� ����NLORPHWURV� GH� UDLR�
GHPRQVWUDUDP�TXH�D� VROXomR�PDLV� FRQYHQLHQWH� FRQVLVWLD�QD�XWLOL]DomR�GDV�TXHGDV�GR� ULR�6DSXFDK\�
0LULP��D����NLO{PHWURV�GH�5LEHLUmR�3UHWR��TXHGDV�HVWDV�TXH�IRUDP�DGTXLULGDV�SHOD�(PSUH]D��6RPPDP�
HOODV��������FDYDOORV�HP�GRLV�SRQWRV�GR�FXUVR�GR�ULR��GLVWDQFLDGRV�GH�FHUFD�GH����NLORPHWURV��
� 'DGD�j� LPSRUWkQFLD�GDV�REUDV��D�&kPDUD�0XQLFLSDO��YHQGR�TXH�VH� WUDWDYD�GH�XPD�TXHVWmR�
GH� LQWHUHVVH� JHUDO�SDUD�R�PXQLFtSLR��SURQSWLÀFRX�VH�D� FHUFHDU�GH�JDUDQWLDV� H� FDSLWDO�QHFHVViULR�D� VXD�
execução. 

� 'H�WDO�VRUWH�UHIXQGLGD�HP�QRYRV�PROGHV�IRL�DODUJDQGR�R�FDPSR�GH�DomR�SHORV�PXQLFtSLRV�YL]LQKRV��
Mi�SHOD�REWHQomR�GH�FRQFHVV}HV�QRYDV��Mi�SHOD�FRPSUD�GH�FRQWUDFWRV�H[LVWHQWHV��RX�GH�HPSUHVDV�DQWHULRUPHQWH�
organizadas e em exploração. 

� 6XD� ]RQD� SULYLOLJLDGD�� GH� H[WHQVmR� VXSHULRU� D� GRLV� PLO� H� GX]HQWRV� NLORPHWURV� TXDGUDGRV��
FRPSUHKHQGH� KRMH� VHLV� PXQLFtSLRV� OLPLWURSKHV�� TXH� VmR� RV� VHJXLQWHV�� 5LEHLUmR� 3UHWR�� &UDYLQKRV��
6HUWmR]LQKR��-DUGLQySROLV��%URGRZVNL�H�2UOkQGLD��
� 1HOOD�VH�DFKDP�FRPSUHKHQGLGDV�PDLV�GH�����ID]HQGDV�GH�FDIp�FXMD�SURGXomR�DQQXDO�p�VXSHULRU�
D�VHLV�PLOK}HV�GH�DUUREDV��RX�XP�PLOKmR�H�TXLQKHQWDV�PLO�VDFFDV�� LVWR�p��FHUFD�GD�PHWDGH�GH�WRGD�D�
SURGXomR�GD�]RQD�VHUYLGGD�SHOD�(VWUDGD�GH�)HUUR�0RJ\DQD���&$35,������������DSXG�/,0$��
������������

$�]RQD�GH�PDLV�GH�GRLV�PLO�H�GX]HQWRV�TXLO{PHWURV�TXDGUDGRV�FRPSUHHQGLD��MXVWDPHQWH��
DTXHOH�WHUULWyULR�GR�1RUGHVWH�3DXOLVWD�TXH�0DUWLQKR�GD�6LOYD�3UDGR�GHVEUDYDUD�DR�ÀQDO�GR�VpFXOR��
;,;��MXQWR�D�/XLV�3HUHLUD�%DUUHWR��IUHQWH�DRV�DQWLJRV�SRYRDGRUHV�PLQHLURV�TXH�KDYLDP�GRPLQDGR�D�
&kPDUD�0XQLFLSDO�GH�5LEHLUmR�3UHWR���

3DUD�UHFHEHU�H�GLVWULEXLU�D�HQHUJLD�JHUDGD�SHOD�QRYD�XVLQD�GR�ULR�6DSXFDK\�0LULP��IRUDP�
FRQVWUXtGDV�GLYHUVDV�VXEHVWDo}HV�HP�6DOOHV�GH�2OLYHLUD��-DUGLQySROLV��%RQÀP�3DXOLVWD��*XDWDSDUi��
6HUWmR]LQKR� H�&UDYLQKRV��(VWDV� HGLÀFDo}HV� IRUDP� UHDOL]DGDV� VHJXQGR�SURMHWR�PRGHOR� IHLWR�SRU�
9LFWRU�'XEXJUDV��VHQGR�UHSHWLGR�SHOD�(PSUHVD�QDTXHODV�GLYHUVDV�FLGDGHV��$�UHODomR�GHVVH�DUTXLWHWR�
FRP�IDPtOLD�3UDGR�YLQKD�GH������TXDQGR�'XEXJUDV�HODERUDUD�XP�SURMHWR�GH� UHVWDXUR�SDUD�XP�
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HGLItFLR�GH�$UWKXU�3UDGR�QD�UXD�9HUJXHLUR��HP�6mR�3DXOR��(P�������'XEXJUDV�WDPEpP�LUi�UHDOL]DU�
RV�SURMHWRV�GH�UHVLGrQFLDV�GH�)OiYLR�GH�0HQGRQoD�8FKRD��HP�6mR�3DXOR��H�D�FDVD�VHGH�GD�)D]HQGD�
6mR�0DUWLQKR��HP�5LEHLUmR�3UHWR��7DO�FRQWDWR�HQWUH�D�IDPtOLD�H�R�DUTXLWHWR�DGYLQKD�GD�SUHVHQoD�GH�
)OiYLR�GH�0HQGRQoD�8FKRD�H�9LFWRU�'XEXJUDV�QR�'HSDUWDPHQWR�GH�2EUDV�3~EOLFDV�GR�(VWDGR�GH�
6mR�3DXOR���

'XEXJUDV� LUi� SURMHWDU� R� HVFULWyULR� FHQWUDO� GD�(PSUHVD�GH�)RUoD� H�/X]�� HP������� QXPD�
TXDGUD�FHQWUDO�QD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�3UHWR��(GLItFLR�� LQFOXVLYH��TXH�HQWUD�FRPR�SHQKRU�QDTXHOH�
SURFHVVR�GH�FDSLWDOL]DomR�UHDOL]DGR�SRU�3OtQLR�GD�6LOYD�3UDGR�

D�(PSUH]D��Ki�FHUFD�GH�WUrV�DQQRV�DGTXLULX�HP�VLWXDomR�EHP�FHQWUDO��LVWR�p�HQWUH�DV�UXDV�GR�&RPPHUFLR��
$OYDUHV�&DEUDO��7LELULoi�H�9LVFRQGH�GR�5LR�%UDQFR��XP�YDVWR�WHUUHQR�PHGLQGR�����Pñ�RQGH�LPSODQWRX�
DV�FRQVWUXo}HV�DFLPD�UHIHULGDV�>HVFULWyULR�FHQWUDO��DOPR[DULIDGR��RÀFLQDV��GHSyVLWRV�H�FDVD�GH�HPSUHJDGRV@
�&$35,������������DSXG�/,0$�����������

O $OPDQDFK� ,OXVWUDGR� GH� ������ XPD� UHYLVWD� ELOtQJXH� �SRUWXJXrV�IUDQFrV�� RUJDQL]DGD� SRU�
0DUWLQKR�3UDGR�-XQLRU�FRP�R�LQWXLWR�GH�GLYXOJDU�R�SURJUHVVR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�DR�SDtV�H�j�(XURSD��
LQLFLD�R�WySLFR�VREUH�D�&LD��GH�)RUoD�H�/X]��DVVLP��

2�(VWDGR�GH�6mR�3DXOR��ULFR�HP�LQLFLDWLYDV�GH�SULPHLUD�RUGHP��FRQWD�QR�PXQLFtSLR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��
HP�SOHQR�IXQFLRQDPHQWR��XPD�GDV�PDLV�SRGHURVDV�HPSUHVDV�SDUWLFXODUHV��GHVWLQDGD�D�XP�EHOtVVLPR�H�
JUDQGLRVR�IXWXUR��e�D�&RPSDQKLD�́ )RUoD�H�/X]µ�RUJDQL]DGD�H�GLULJLGD�WHFKQLFDPHQWH�SHOR�DWLYtVVLPR�H�
FRPSHWHQWH�HQJHQKHLUR�EUDVLOHLUR��'U��)ODYLR�8FK{D��XP�GRV�PDLV�FRPSOHWRV�HVStULWRV�\DQNHH��$OPDQDFK�
,OXVWUDGR�������������

1HVVH� PRPHQWR�� D� (PSUHVD� GH� )RUoD� H� /X]� Mi� IRUQHFLD� HQHUJLD� HOpWULFD� SDUD� GLYHUVDV�
ID]HQGDV�UHDOL]DUHP�R�WUDEDOKR�GH�EHQHÀFLDPHQWR�GR�FDIp��DOpP�GH�SURYHU�D� LOXPLQDomR�S~EOLFD�
daqueles municípios da região. O $OPDQDFK� ,OXVWUDGR ainda apresenta o seu capital de cinco mil 

FRQWRV�GH�UpLV��VHQGR�XP�GRV�PDLRUHV�DFLRQLVWDV�R�'U��3OtQLR�3UDGR��GLUHWRU�GD�FDVD�GH�H[SRUWDomR�
GH�FDIp�3UDGR�&KDYHV�	�&LD�

-i�R�$OPDQDFK�2�%UDVLO�,OOXVWUDGR�GH�������WDPEpP�HODERUDGR�SDUD�H[DOWDU�RV�IHLWRV�GR�(VWDGR�
GH�6mR�3DXOR�QR�TXH�VH�UHIHULD�DR�FRPpUFLR��D�LQG~VWULD�H�D�DJULFXOWXUD��DSUHVHQWD�D�(PSUHVD�GH�)RUoD�
H�/X]�FRPR�XPD�GDV�JUDQGHV�LQLFLDWLYDV�GD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�3UHWR�H�GR�(VWDGR�GH�6mR�3DXOR��
DR�ODGR�GR�7KHDWUR�0XQLFLSDO�GH�5DPRV�GH�$]HYHGR�H�GD�(VWDomR�GD�/X]�GD�6mR�3DXOR�5DLOZD\���
O Almanach� HGLWDGR� VRE� KRPHQDJHP� DR� SUHVLGHQWH� GD� 5HS~EOLFD� (SLWiFLR� 3HVVRD�� � HVWDPSDYD�
WDPEpP�HP�VXDV�SDJLQDV�LQLFLDLV�RV�SURHPLQHQWHV�SROtWLFRV�GR�HVWDGR��FRPR�R�JRYHUQDGRU�$OWLQR�
$UDQWHV��$QWHV�GH�HOHQFDU�DV�LQLFLDWLYDV�GD�(PSUHVD��R�Almanach�Gi�XP�SDQRUDPD�GD�FRPSRVLomR�
GRV�PXQLFtSLRV�GR�(VWDGR�

� 2�(VWDGR�GH�6��3DXOR�p�GLYLGLGR�HP�����PXQLFtSLRV��QRV�TXDHV�VmR�GLVWULEXtGDV�FLGDGHV�H�DOGHLDV�
��&DSLWDO�GR�(VWDGR�p�6��3DXOR��VDEH�VH�TXH�p�XPD�GDV�PDLV�EHOODV�H�PRGHUQDV�FLGDGHV�GD�$PHULFD�GR�
6XO��FXMD�SRSXODomR�VH�DYDOLD�KRMH�HP�PHLR�PLOKmR�GH�KDELWDQWHV��$�VHJXQGD�p�6DQWRV��SULQFLSDO�SRUWR�GR�
(VWDGR�H�FLGDGH�PXLWR�FRPPHUFLDQWH�GH�FHUFD�GH���������KDELWDQWHV��&DPSLQDV��FRP�FHUFD�GH��������
KDELWDQWHV�� FHQWUR�GH�YDVWDV� FXOWXUDV�GH� FDIp��5LEHLUmR�3UHWR�� FHQWUR�GDV�PDLRUHV� FXOWXUDV�GH� FDIp�GR�
(VWDGR��RQGH�VH�DFKDP�DV�PDLV�YDVWDV�H�PRGHUQDV�'D]HQGDV��FRP�FHUFD�GH��������KDELWDQWHV��D�PDLRU�
SDUWH�GRV�TXDHV� VmR� LWDOLDQRV�RXWUDV� FLGDGHV� VmR� -XQGLDK\��5LR�&ODUR��6��&DUORV�� -DK~��3LUDFLFDED��
6RURFDED��HVWD�FRP�ERDV�IDEULFDV�GH�WHFLGRV��&DQDQpLD��H�,JXDSH��LPSRUWDQWHV�SHODV�YDVWDV�SODQWDo}HV�GH�
DUUR]��VHQGR�HVWDV�GXDV�SRUWRV�GH�FDERWDJHP�PDUtWLPD���2�%5$6,/�,/8675$'2�������������������
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'HVVD�PDQHLUD��D�(PSUHVD�GH�)RUoD�H�/X]�VH�FRQVROLGD�QD�UHJLmR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�FRPR�
PDLV�XP�GRV�QHJyFLRV�GD�IDPtOLD�6LOYD�3UDGR�QR�ERMR�GD�H[SDQVmR�FDIHHLUD�SDXOLVWD���$V�DUWLFXODo}HV�
políticas e institucionais da Empresa ao longo das primeiras décadas do século XX possibilitaram que 

D�IDPtOLD�3UDGR��DWUDYpV�GH�VHX�SURFXUDGRU�)ODYLR�GH�0HQGRQoD�8FKRD��DJUHJDVVH�SURJUHVVLYDPHQWH�
os diversos contratos de concessão de serviços urbanos relacionados aos recursos hídricos da 

região.

$�UHODomR�GH�SDUHQWHVFR�HQWUH�)ODYLR�8FKRD�H�RV�6LOYD�3UDGR�UHPRQWD�D�XP�SURFHVVR�GH�
FRQVWLWXLomR�GH�DOLDQoDV�IDPLOLDUHV�QR�VHQWLGR�GR�TXH�'DUUHO�/HYL��������GHÀQLX�SHOR�FRQFHLWR�GH�
IDPtOLD�GH�HOLWH�PRGHUQL]DQWH��2X�VHMD��DWUDYpV�GDV�VXDV�DOLDQoDV�IDPLOLDUHV�RV�LQWHJUDQWHV�GRV�6LOYD�
3UDGR� SURFXUDUDP� VH� GLIHUHQFLDU� GR�PRGHOR� SDWULDUFDO� GD� IDPtOLD� EUDVLOHLUD� IXQGLiULD�� $� IDPtOLD�
H[WHQVLYD� GRV� 3UDGR�� QR� SHUtRGR� GH� ����� D� ������ VH� FRQVWLWXL� GH� XPD� OLQKD� GH� SULPRV� ULFRV� H�
LQÁXHQWHV�GD�FLGDGH�²�SURSULHWiULRV�GH�ID]HQGDV�UXUDLV��PDV�FRP�VXD�EDVH�QD�FLGDGH�GH�6mR�3DXOR��
'HVVH�PRGR�� HP�YLUWXGH�GDV�SUHRFXSDo}HV�SROtWLFDV�� HFRQ{PLFDV� H� FXOWXUDLV�GHVVD� OLQKDJHP�GD�
IDPtOLD��RFRUUH�R� HQIUDTXHFLPHQWR�GD� VROLGDULHGDGH� IDPLOLDU� FRP� UDPRV�GH�SULPRV�PDLV�SREUHV�
GR�LQWHULRU�TXH�SRVVXtDP�VWDWXV�PDLV�REVFXURV��$VVLP��RV�3UDGR�PDLV�LQÁXHQWHV�LUmR�UHFRQVWLWXLU�
VHXV�ODoRV�GH�SDUHQWHVFR�FRP�IDPtOLDV�GH�VWDWXV�H�LQWHUHVVHV�VHPHOKDQWHV��RX�FRP�ÀJXUDV�GH�FODVVHV�
SURÀVVLRQDLV�TXH�UHSUHVHQWDYDP�D�avant garde do progresso e da modernização social. 

$�SUySULD�WUDMHWyULD�GR�HQJHQKHLUR�)OiYLR�8FKRD�GHPRQVWUD�HVVH�SURFHVVR�²�QDVFLGR�HP�
(VWkQFLD��QR�HVWDGR�GH�6HUJLSH��DSyV�IRUPDU�VH�QD�(VFROD�3ROLWpFQLFD�GR�5LR�GH�-DQHLUR��LQLFLD�VXD�
FDUUHLUD�QD�FRQVWUXomR�GH�(VWUDGDV�GH�)HUUR�QR�5LR�*UDQGH�GR�6XO��LQtFLR�SURÀVVLRQDO�VHPHOKDQWH�
DR�GH�6DWXUQLQR�GH�%ULWR�QR�1RUGHVWH��(P�VHJXLGD��8FKRD�YDL�FKHÀDU�D�6HJXQGD�'LYLVmR�GH�ÉJXDV�

)LJXUD�����8P�GRV�HGLItFLRV�GD�(PSUHVD�GH�)RUoD�H�/X]�GH�5LEHLUmR�3UHWR�PRGLÀFDQGR�D�SDLVDJHP�QRWXUQD�GR�FHQWUR�GD�FLGDGH�DR�
LQVWDODU�R�VHX�RXWGRRU�OXPLQRVR��DOpP�GRV�SRVWHV�LOXPLQDomR�DR�ORQJR�GD�UXD�*HQHUDO�2VyULR��)RQWH��$3+53����
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H�(VJRWRV�GH�6mR�3DXOR��RQGH�SRVVLYHOPHQWH�HVWDEHOHFH�FRQWDWRV�FRP�LPSRUWDQWHV�HQJHQKHLURV�H�
SROtWLFRV��FRPR�9LFWRU�'XEXJUDV��7RGDYLD��)OiYLR�GH�0HQGRQoD�8FKRD�LQWHUURPSH�HVVD�DWXDomR�
FRPR�HQJHQKHLUR�DR�FDVDU�VH�FRP�(YDQJHOLQD�GD�6LOYD�3UDGR��ÀOKD�GR�FRQVHOKHLUR�$QW{QLR�GD�6LOYD�
3UDGR��VH�PXGDQGR�SDUD�5LEHLUmR�3UHWR�QR�LQWXLWR�GH�DVVXPLU�D�GLUHomR�GD�)D]HQGD�*XDWDSDUi��TXH�
SHUWHQFLD�D�0DUWLQKR�GD�6LOYD�3UDGR��8FKRD�Vy� LUi�YROWDU�D�DWXDU�HP�WUDEDOKRV�TXH�HQYROYHVVHP�
D�HQJHQKDULD�XUEDQD�TXDQGR�VH�WRUQD�SURFXUDGRU�GRV�QHJyFLRV�GD�IDPtOLD�QD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�
3UHWR������

8P� SHTXHQR� WUHFKR� HVFULWR� SRU� $IRQVR� $ULQRV� HP� ����� WUDQVSDUHFH� XP� SRXFR� GD�
VLPERORJLD�GH�WHU�R�HQJHQKHLUR�)OiYLR�GH�0HQGRQoD�8FKRD�FRPR�XP�LQWHJUDQWH�GD�IDPtOLD�3UDGR��

$WUDYHVVDPRV��GHQWUR�GH�SRXFR��R�5LR�0RJL�*XDoX��SRU�XPD�SRQWH�PDJQLÀFDPHQWH� FRQVWUXtGD�SHOR�
HPSUHLWHLUR� GHVWH� WUHFKR� GD�(VWUDGD�� R� HQJHQKHLUR�)ODYLR�8FKRD�� H� ORJR� GHVÀOiYDPRV� HP� WHUUDV� GD�
)D]HQGD�GH�6mR�0DUWLQKR��TXH�FRPHoDP�D����TXLO{PHWURV�DTXpP�GD�HVWDomR�GH�0DUWLQKR�3UDGR�H�
WHUPLQDP����TXLO{PHWURV�DOpP��7RGR�HVWH�WUDFWR�GH�WHUUD�TXH�PDUJHLD�R�0RJL�*XDoX�LPSUHVVLRQD�SHOD�
H[XEHUkQFLD�GH�VXDV�PDWDV��$t�QRWDP�VH�DLQGD�RV�YHVWtJLRV�GD�OXWD�UHFHQWH�HQWUH�R�KRPHP�H�D�QDWXUH]D�
EUXWD��D�WHUUD�IRL�FRQTXLVWDGD�D�SRXFR�H�QmR�SHUGHX�DLQGD�R�VHX�DVSHFWR�VHOYDJHP���$IRQVR�$ULQRV�HP�
�����$SXG�5266,1,�	�2/,9(,5$������������

)OiYLR�8FKRD�LUi��GXUDQWH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��VH�FRQVWLWXLU�FRPR�XP�HPSUHViULR�DVVRFLDGR�
j�PRGHUQL]DomR�H�LPSODQWDomR�GH�LQIUDHVWUXWXUD�QD�FLGDGH��FRPR�QR�FDVR�GD�FULDomR�GD�&LD��(OHWUR�
0HWDO~UJLFD�GH�5LEHLUmR�3UHWR��TXH�VH�WRUQRX�QRV�DQRV����XPD�LPSRUWDQWH�SURGXWRUD�GH�DoR�QR�
%UDVLO��0HVPR�DQWHV��HP�������8FKRD�KDYLD�DVVXPLGR�DV�REUDV�GH�FDOoDPHQWR�H�DUERUL]DomR�GD�
FLGDGH��DOpP�GD�LQVWDODomR�GH�JXLDV�H�SDVVHLRV��0DLV�WDUGH��SDVVD�D�VHU�GLUHWRU�GD�(PSUHVD�)RUoD�H�
/X]�GH�5LEHLUmR�3UHWR��TXH�KDYLD�VLGR�DGTXLULGD�SRU�VHX�FXQKDGR�3OtQLR�GD�6LOYD�3UDGR���

$�FULDomR�GD�(PSUHVD�GH�)RUoD�H�/X]�GH�5LEHLUmR�3UHWR�DLQGD�VH�DVVRFLDYD�DR�PRPHQWR�
GH� DEHUWXUD� GH� FDSLWDLV� H� FULDomR� GH� VRFLHGDGHV� DFLRQLVWDV� GXUDQWH� D� 3ULPHLUD�5HS~EOLFD�� VHQGR�
também o período de nascimento de diversas empresas municipais de serviços urbanos. Segundo 

)UHLUH�H�&DVWUR���������D�8QLmR�SDVVRX�D�GLYLGLU�GLYHUVDV�DWULEXLo}HV�SROtWLFR�DGPLQLVWUDWLYDV�FRP�
RV�JRYHUQRV�HVWDGXDLV�� LQFOXVLYH�QR�TXH�VH�UHIHUH�DRV�UHFXUVRV�ÀQDQFHLURV��SRVVLELOLWDQGR�TXH�DV�
LQVWLWXLo}HV� SROtWLFRV�DGPLQLVWUDWLYDV� EUDVLOHLUDV�� WDQWR� IHGHUDLV� FRPR� PXQLFLSDLV�� VH� WRUQDVVHP�
grande tomadoras de empréstimos.  Essa foi a condição da consolidação da Empresa ao se 

capitalizar e absorver os contratos de serviços urbanos dos municípios da região.    

7RGDYLD�� HP� ������ D� (PSUHVD� GH� )RUoD� H� /X]� GH� 5LEHLUmR� 3UHWR� p� YHQGLGD� DR� JUXSR�
FDQDGHQVH�DPHULFDQR�(OHWULF�%RQG�	�6KDUH�SDUD�TXH�)OiYLR�8FKRD�VH�FDSLWDOL]DVVH�SDUD�FRPSUD�
GH�HTXLSDPHQWRV�SDUD�&LD��(OHFWUR�0HWDOXUJLFD��3RUpP��D�IDOWD�GH�DSRLR�ÀQDQFHLUR�H�HVFDVVH]�GH�
PDWpULD�SULPD�LPSXJQD�HVVH�SURMHWR�LQGXVWULDO�QR�ERMR�GD�FULVH�GH�������2V�VHUYLoRV�GH�iJXDV�H�
HVJRWRV� DLQGD�SHUPDQHFHP�VRE� D� JHVWmR�GH�8FKRD� DWp� ������TXDQGR�p� URPSLGR�R� FRQWUDWR�GH�
concessão e a prefeitura passa a gerenciar o serviço. 

2V�PDSDV���H���GHPRQVWUDP��SRU�ÀP��D�PXGDQoD�GD�FLGDGH�GXUDQWH�HVVH�SULPHLUR�FRQWH[WR�
GH�WUDQVIRUPDo}HV�XUEDQDV�UHFRUWDGR�SHOD�GLVVHUWDomR��1DV�UHSUHVHQWDo}HV�PDSRJUiÀFDV�VH�QRWD�
HVVH�FLFOR�GH�PXGDQoDV� UHDOL]DGDV�GXUDQWH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD�� HP�TXH� VH� LQVHUH� D� DWXDomR�GD�
(PSUHVD�GH�ÉJXDV�H�(VJRWRV��SRVWHULRUPHQWH��(PSUHVD�GH�)RUoD�H�/X]��$VVLP��VH�Yr�D�DOWHUDomR�
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GR�DQWLJR�3DWULP{QLR�GD�)iEULFD�GD�0DWUL]��VHP�FDOoDPHQWR�H�HOHWULÀFDomR��FRP�RV�ULRV�DLQGD�QmR�
UHWLÀFDGRV�H�DV�YiU]HDV�VHP�GUHQDJHP��SDUD�D�FLGDGH�GD�GpFDGD�������LOXPLQDGD��FRP�XPD�JUDQGH�
TXDQWLGDGH�GH�HGLItFLRV�HOHWULÀFDGRV�H�FRQHFWDGRV�j�UHGH�GH�iJXDV�H�HVJRWRV��2V�ULRV�Mi�UHWLÀFDGRV��
FRP�DV�DYHQLGDV�GH�IXQGR�GH�YDOH��H�DV�YiU]HDV�GUHQDGDV�IRUPDP�R�TXH�VHULD�D�SULPHLUD�SHULPHWUDO�
da cidade. 



 O mOnOpóliO sObre Os recursOs hídricOs

���
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O crescimentO dO arrabalde da capital d’Oeste

���

3.1 O crescimento do arrabalde da capital d’oeste.

�$V�WUDQVIRUPDo}HV�HFRQ{PLFDV��VRFLDLV�H�SROtWLFDV�RFRUULGDV�QD�UHJLmR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�D�
SDUWLU�GD�GpFDGD�GH������SURPRYHUDP�D�SHUGD�GD�GLDQWHLUD�GD�HFRQRPLD�DJUtFROD��ID]HQGR�FRP�TXH�
DR�ORQJR�GD�GpFDGD�GH������VH�GHÀQLVVH�XPD�VXERUGLQDomR�j�GLQkPLFD�LQGXVWULDO�TXH�VH�HPDQDYD�GD�
JUDQGH�6mR�3DXOR���8P�GRV�UHÁH[RV�GHVVH�SURFHVVR�VH�WRUQD�YLVtYHO�QR�HVSDoR�FHQWUDO��GH�5LEHLUmR�
3UHWR�TXH� VH� LQVHUH�D�SDUWLU�GH�HQWmR�QXP�FLFOR�GH�YHUWLFDOL]DomR�H�DGHQVDPHQWR��$OpP�GLVVR�R�
PXQLFtSLR�LUi�VH�H[SDQGLU�FRP�D�FULDomR�GH�QRYRV�EDLUURV�DFRPSDQKDQGR�R�DXPHQWR�SRSXODFLRQDO����

$�H[SDQVmR�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�VH�UHDOL]D�SHOR�ORWHDPHQWR�GDV�JOHEDV�
GDV�ID]HQGDV�TXH�FLUFXQGDYDP�DV�IURQWHLUDV�GH�VHX�DQWLJR�3DWULP{QLR�5HOLJLRVR��(VVH�FUHVFLPHQWR�
GHVODQFKD��SULQFLSDOPHQWH��DR�ORQJR�GD�SULPHLUD�PHWDGH�GR�VpFXOR�;;��TXDQGR�D�FLGDGH�UHFHEH�XP�
HQRUPH�ÁX[R�PLJUDWyULR�HP�YLUWXGH�GH�VXD�SRVLomR�SULYLOHJLDGD�QD�HFRQRPLD�GH�H[SRUWDomR�GR�
FDIp��&RPR�DSRQWD�*DUFLD���������DSHVDU�GD�H[LVWrQFLD�GH�XP�SUHFRFH�PHUFDGR�GH�WHUUDV�XUEDQDV�²���
UHDOL]DGR�DWUDYpV�GR�DF~PXOR�GH�WHUUHQRV�GHQWUR�GR�3DWULP{QLR�5HOLJLRVR�YHQGLGRV�SHORV�IRUHLURV�
�� Vy� GXUDQWH� D� 3ULPHLUD� 5HS~EOLFD�� VRE� D� JHVWmR� GRV� ,QWHQGHQWHV�0XQLFLSDLV�� p� TXH� VH� LQLFLD� D�
UHSDUWLomR�GDV�JOHEDV�SHULIpULFDV�SDUD�WUDQVIRUPi�ODV�HP�ORWHDPHQWRV�GH�RFXSDomR�XUEDQD����

6HJXQGR�*DUFLD� ������� D�SULPHLUD�PHGLGD�XUEDQL]DGRUD�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO�� DLQGD� DR�
ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��WHULD�VH�UHDOL]DGR�HP�WRUQR�GD�UHWLÀFDomR�GR�5LEHLUmR�3UHWR�H�GD�FRQVWUXomR�GH�
VHX�WUDoDGR�YLiULR��'H�PRGR�TXH�D�LQVWDODomR�GR�SUpGLR�GD�(VWDomR�)HUURYLiULD�GHWHUPLQD��D�SDUWLU�
GH�������HVVH�HL[R�GH�H[SDQVmR�GR�Q~FOHR�XUEDQR�HP�GLUHomR�jV�SODQtFLHV�GR�YDOH�GR�ULEHLUmR�3UHWR�
que ainda possuía do outro lado de suas margens grande disponibilidade de glebas para serem 

ORWHDGDV��&RPR�R�GRPtQLR�VREUH�R�VROR�GHVVD�UHJLmR�HVWDYD�OLYUH�GD�DXWRULGDGH�GD�)iEULFD�3DURTXLDO��
LQVWLWXLomR�TXH�H[HUFLD�R�FRQWUROH�VREUH�RV�WHUUHQRV�GR�SDWULP{QLR�HFOHVLiVWLFR��R�ORWHDPHQWR�GDV�
glebas do perímetro urbano vai progressivamente se tornando um negócio para os especuladores 

de terras. 

1R�ÀQDO�GR� VpFXOR�;,;�VH� DSUHVHQWD�QR�%UDVLO�XPD� WHQGrQFLD� FDGD�YH]�PDLV� ODWHQWH�GH�
FUHVFLPHQWR�GDV�FLGDGHV�

1RV�IXQGRV�GRFXPHQWDLV�S~EOLFRV�H��HVSHFLDOPHQWH��QRV�PXQLFLSDLV�TXH�WLQKDP�D�YHU�GLUHWDPHQWH�FRP�D�
WHUUD�XUEDQD��GHVSRQWD�R�WHUPR�´ORWHDPHQWRµ�PDLV�SDUD�R�ÀP�GR�VpFXOR�;,;�H�VH�WRUQD�FRUULTXHLUR�QR�
LQLFLR�GR�DWXDO���0$5;��������������
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(VWH�p�R�SHUtRGR�GD�IRUPDomR�H�GHVHQYROYLPHQWR�GRV�SULPHLURV�EDLUURV�HP�5LEHLUmR�3UHWR�
TXH�H[WUDSRODUDP�RV�OLPLWHV�GR�3DWULP{QLR�GD�)iEULFD��9DOpULD�9DODGmR��������DSRQWD�TXH��D�SDUWLU�
GDV�GXDV�~OWLPDV�GpFDGDV�GR�VpFXOR�;,;��R�Q~FOHR�XUEDQR�QmR�VH�VXSRUWD�PDLV�DSHQDV�QRV�OLPLWHV�GR�
centro

���H��HP�PHLR�jV�QRYDV�GHPDQGDV�SRU�KDELWDomR�FRP�R�FUHVFLPHQWR�GHPRJUiÀFR�GD�FLGDGH��
R�PHUFDGR�LPRELOLiULR�WRUQD�VH�XPD�PHOKRU�RSomR�SDUD�JLUDU�H�DFXPXODU�FDSLWDO�HP�GHWULPHQWR�GD�
LPRELOL]DomR�GR�VROR�SHODV�ID]HQGDV�DJUtFRODV�

$VVLQDORX�R�DQR�GH������������R�LQtFLR�GR�SHUtRGR�GRV�HVSHFXODGRUHV��'D�HVSHFXODomR�SDUWLFLSDYDP�RV�
ID]HQGHLURV��VHMD�FRPSUDQGR�JULORV��VHMD�YHQGHQGR�VXDV�SUySULDV�WHUUDV��������(UD�SUHIHUtYHO� ORWHDU�XP�
GRPtQLR�� FXMRV� WtWXORV�QmR�RIHUHFLDP�SOHQD�JDUDQWLD�RX�TXH� VHPSUH� HVWDYD�H[SRVWR�DR�DWDTXH�GH�XP�
DXGDFLRVR�IDOViULR��021%(,*��������S�������

�%DFHOODU��������GHPRQVWUD�TXH��GXUDQWH�R�FLFOR�FDIHHLUR��R�SURJUHVVLYR�DXPHQWR�GDV�VDIUDV�
JHUDQGR�D�GHVYDORUL]DomR�GR�SUHoR�GR�FDIp�WHYH�XP�UHÁH[R�GLUHWR�QR�PHUFDGR�GH�WHUUDV�GH�5LEHLUmR�
3UHWR��$SyV�D�HXIRULD�GRV�SULPHLURV�DQRV�GD�5HS~EOLFD��RV�YDORUHV�SDJRV�SHOD�WHUUD�FDHP�H��DSHVDU�

���$�iUHD�TXH�QRV�DQRV����VHUi�GHÀQLGD�SHOR�SHUtPHWUR�FLUFXQVFULWR�SHODV�DYHQLGDV�-HU{QLPR�*RQoDOYHV��)UDQFLVFR�
-XQTXHLUD��,QGHSHQGrQFLD�H�1RYH�GH�-XOKR�

�)LJXUD�����8PD�IRWRJUDÀD�iUHD�GD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�3UHWR�QD�GpFDGD�GH�������(P�SULPHLUR�SODQR�VH�Yr�D�9LOD�7LEpULR��
XP�GRV�SULPHLURV�ORWHDPHQWR�D�H[SDQGLU�D�UHWtFXOD�GR�FHQWUR�GD�FLGDGH��1D�LPDJHP�p�SRVVtYHO�SHUFHEHU�FRPR�DV�JOHEDV�
GD�iUHD�VXO�QR�FDQWR�GLUHLWR�GD�IRWRJUDÀD�VH�HQFRQWUDYDP�QXPD�SRVLomR�PDLV�HOHYDGD�HP�UHODomR�D�FLGDGH��DOpP�GH�DLQGD�
VH�HQFRQWUDU�QRV�DQRV����SRXFR�RFXSDGD��$VVLP��HVVD�UHJLmR�VH�WRUQDUi�LGHDO�SDUD�DEULJDU�RV�ORWHDPHQWRV�GD�FODVVH�DOWD�
GXUDQWH�D�GpFDGD�GH�������)RQWH��$3+53��
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GH�OLJHLUDV�UHFXSHUDo}HV�FLUFXQVWDQFLDLV��VH�PDQWrP�QXPD�WHQGrQFLD�GH�GHFOtQLR�DR�ORQJR�GDV�FULVHV�
GHVVH�SHUtRGR��(VVDV�ÁXWXDo}HV�GR�SUHoR�GD�WHUUD�JHUDUDP�DV�EUHFKDV�SDUD�D�DWXDomR�GH�HVSHFXODGRUHV�
LPRELOLiULRV�QD�RFDVLmR�GD�LQVWDXUDomR�GH�SURFHVVRV�VXFHVVyULRV�FRP�D�PRUWH�GH�FKHIHV�IDPLOLDUHV�
SURSULHWiULRV�GH�WHUUDV��$�KRUD�GD�UHSDUWLomR�GDV�KHUDQoDV�VH�FRQVWLWXLUi�QR�PRPHQWR�LGHDO�SDUD�
incorporação de propriedades pelos loteadores de glebas do perímetro urbano. 

3DUD�LOXVWUDU�HVVH�PRYLPHQWR��%DFHOODU��������FLWD�D�DWXDomR�GR�IXWXUR�ORWHDGRU�GR�EDLUUR�
9LOD�7LEpULR��TXH�FRQVWLWXL�VXD�JOHED�HP�GXDV�HWDSDV�GLVWLQWDV��HQWUH������H�������VHPSUH�DGTXLULQGR�
WHUUDV�GH�GRLV�ÀOKRV�H�WUrV�QHWRV�GH�/XL]�$QW{QLR�GH�6RXVD�'LQL]��HQWmR�SURSULHWiULR�GD�ID]HQGD�
%DQDQDO�� 7LEpULR�$XJXVWR�*DUFLD� GH� 6HQH�� DQWHV� GH� IXQGDU� R� EDLUUR�� DLQGD� LQFRUSRUD� WHUUDV� GD�
YL]LQKD�ID]HQGD�6HUWmR]LQKR��UHXQLQGR��DR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��XPD�HQRUPH�UHVHUYD�GH�WHUUD�QRV�
OLPLWHV�GR�Q~FOHR�XUEDQR�QXP�SHUtRGR�HP�TXH�RV�ORWHDPHQWRV�DLQGD�HUDP�XPD�WtPLGD�RSomR�GH�
negócio.

-RVp� 7HRGRUR� GD� &RVWD�� SRU� H[HPSOR�� DGTXLULX� XP� ORWH� GD� ID]HQGD� 7DPDQGXi� QR� DQR� GH� ������
SDJDQGR� ����������� &LQFR� DQRV� PDLV� WDUGH�� YHQGHX�R� SRU� ������������ QXPD� LPSUHVVLRQDQWH�
YDORUL]DomR��(P�FDVR�VHPHOKDQWH��-RVp�(YDQJHOLVWD�GD�6LOYD�DGTXLULX�GRLV�TXLQK}HV�QR�DQR�GH�������
DYDOLDGRV�UHVSHFWLYDPHQWH�HP���������H���������H�UHYHQGHX�RV��MXQWRV��SRU�����������HP�������
2�SHTXHQR� LQWHUYDOR�HQWUH�HVWDV�FRPSUDV�H�YHQGDV�H�D�YDORUL]DomR�REWLGD�SHUPLWH�VXSRU�TXH�D� WHUUD�
DGTXLULGD�YHLR�D�UHFHEHU�PHOKRULDV��SURYDYHOPHQWH�R�SODQWLR�GH�FDIH]DLV�RX��SHOR�PHQRV��D�GHUUXEDGD�
GH�PDWDV��2�LQWHUHVVDQWH�p�TXH�WDQWR�-RVp�7HRGRUR�GD�&RVWD�TXDQWR�-RmR�(YDQJHOLVWD�GD�6LOYD�QmR�VH�
WRUQDUDP�FRQKHFLGRV�HQTXDQWR�FDIHLFXOWRUHV��FRQÀUPDQGR�TXH�DWXDYDP�HQTXDQWR�DXWrQWLFRV�IRUPDGRUHV�
GH�ID]HQGDV��SHUVRQDJHQV�EDVWDQWH�FLWDGRV�QD�ELEOLRJUDÀD��%$&(//$5������������

(VVH� PHUFDGR� GH� WHUUDV� TXH� SUHFHGH� D� H[SDQVmR� SURSULDPHQWH� XUEDQD� p� UHDOL]DGR� SRU�
ÀJXUDV�PDUJLQDLV� DR�JUDQGH� FLFOR� DJURH[SRUWDGRU�GH� FDIp��$OJR�TXH� LUi�SHUGXUDU�QD�PHGLGD�GR�
GHVHQYROYLPHQWR�XUEDQR��SRLV�QmR�VH�HQFRQWUDP�RV�JUDQGHV�ID]HQGHLURV�QHVVDV�WUDQVDo}HV�PL~GDV�
GH� WHUUDV�GR�SHUtPHWUR�GR�3DWULP{QLR�GD�)iEULFD�GD�0DWUL]��$�H[SDQVmR�GD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�
3UHWR�VH�DVVRFLD��GHVVD�PDQHLUD��j�HFRQRPLD�FDIHHLUD��SULQFLSDOPHQWH��DSyV�D�LQVWDODomR�QD�FLGDGH�GD�
IHUURYLD�GD�&LD��0RJLDQD��HP�������TXDQGR�VH�DVVLVWH�D�XPD�H[SORVmR�GHPRJUiÀFD�H�D�SRSXODomR�
WULSOLFD�GXUDQWH�D�GpFDGD�GH������

(VVH�IHQ{PHQR�FULD�DV�FRQGLo}HV�QHFHVViULDV�SDUD�VH�H[WUDLU� UHQGD�GD� WHUUD�SRU�PHLR�GD�
WUDQVIRUPDomR�GDV�ID]HQGDV�RX�WHUUHQRV�QDFLRQDLV�HP�ORWHDPHQWRV� LPRELOLiULRV�� �1HVVH� LQtFLR��D�
H[SDQVmR�VH�Gi�DWUDYpV�GH�GRLV�WLSRV��RV�ORWHDPHQWRV�RÀFLDLV�H�RV�SDUWLFXODUHV��2X�VHMD��DQWHV�GRV�
HVSHFXODGRUHV��XPD�SULPHLUD�RFXSDomR�GD�SHULIHULD�RFRUUH�FRP�XP�ORWHDPHQWR�RÀFLDO�LPSODQWDGR�

$OWD�0RMLDQD��SRSXODomR�WRWDO�²������������%$&(/$5�����������
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QDV�WHUUDV�GHYROXWDV�GR�HQWRUQR�GR�Q~FOHR�XUEDQR��XP�HPSUHHQGLPHQWR�TXH�SRVVXtD�R�REMHWLYR�GH�
DVVHQWDU�FRORQRV�HXURSHXV�FRPR�SDUWH�GD�SROtWLFD�LPSHULDO�GH�LPLJUDomR��1R�%UDVLO�IRUDP�FULDGDV�
���FRO{QLDV�SHOR�*RYHUQR�,PSHULDO��HQWUH������D�������(P�5LEHLUmR�3UHWR��R�´1~FOHR�&RORQLDO�
6HQDGRU�$QW{QLR�3UDGRµ��LQWHJUD�HVVD�SROtWLFD�VHQGR�XP�SURMHWR�GR�SDWULDUFD�$QW{QLR�3UDGR�QD�
região em que os integrantes de sua família vinham adquirindo terras e construindo fazendas.   

$� HODERUDomR� GR� SURMHWR� GD� &RO{QLD� VH� LQLFLD�� HP� ������ DSyV� D� LQVWDODomR� GHÀQLWLYD� GD�
HVWDomR�GD�&LD��0RJLDQD�H��WDPEpP��GD�UHDOL]DomR�GR�PDSHDPHQWR�GRV�´7HUUHQRV�1DFLRQDLVµ�GD�
9LOD�GH�6mR�6HEDVWLmR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��(P�������D�iUHD�GR�Q~FOHR�FRPHoD�D�VHU�UHWDOKDGD�HP�
ORWHV�� VHQGR� TXH�� QR� DQR� VHJXLQWH�� QR�PRPHQWR� GD� LQDXJXUDomR� GR� ´1~FOHR�&RORQLDO�$QW{QLR�
3UDGRµ��RV�ORWHV�SDVVDP�D�VHU�YHQGLGRV�D�������IUDQFRV��(VVD�RUJDQL]DomR�HP�ORWHV�UXUDLV�VHUYH�GH�
LQtFLR�DR�DEDVWHFLPHQWR�GH�DOLPHQWRV�j�FLGDGH��TXH�HP�PHLR�j�PRQRFXOWXUD�GR�FDIp�VH�WRUQDP�DV�
~QLFDV�WHUUDV�GLVSRQLELOL]DGDV�j�DJULFXOWXUD�DOLPHQWDU���$�VXD�VXEVHTXHQWH�RFXSDomR�XUEDQD�FRP�D�
instalação do Cemitério da Saudade e o prolongamento de ruas centrais até os seus terrenos faz 

com que essa inserção na malha urbana incentive os sitiantes à subdivisão de suas propriedades em 

quadras e lotes destinados à venda.  

'D� FRO{QLD� GH� LPLJUDQWHV� VH� RULJLQDULDP�� SULQFLSDOPHQWH�� RV� EDLUURV� GR�%DUUDFmR� H� GRV�
Campos Elíseos como uns dos mais populosos da cidade.

���2�QRPH�GR�EDLUUR�%DUUDFmR�DGYLQKD�
GR�DQWLJR�HGLItFLR�GH�KRVSHGDULD�GRV�LPLJUDQWHV�TXH�FKHJDYDP�D�5LEHLUmR�3UHWR�SDUD�DVVXPLUHP�RV�
VHXV�ORWHV�QD�FRO{QLD��$R�ORQJR�GR�VpFXOR�;;��FRP�D�IXVmR�GR�EDLUUR�%DUUDFmR�D�XP�ORWHDPHQWR�
UHDOL]DGR�SRU�XPD� LQG~VWULD�GH� UHIULJHUDQWHV�FKDPDGD�,SLUDQJD��HP�������HVVD� UHJLmR�VH� WRUQDUi�
XPD�GDV�PDLV�SRSXORVDV�FKHJDQGR�D�SRVVXLU�QD�GpFDGD�GH������SRU�YROWD�GH�����PLO�KDELWDQWHV��
2XWUD�SDUWH�GHVWH�JUDQGH�DUUDEDOGH�UHFHEHX�R�QRPH�GH�&DPSRV�(OtVHRV��TXH�UHFHEHULD�QR�IXWXUR�DV�
LQG~VWULDV�GH�OLQKDV�H�WHFLGRV�GD�IDPtOLD�0DWDUD]]R��R�TXH�IH]�FRP�TXH�D�VXD�SRSXODomR�DXPHQWDVVH�
D�TXDVH����PLO�KDELWDQWHV��(VVD�UHJLmR�UHFHEH�DV�LQVWDODo}HV�GH�GLYHUVDV�IiEULFDV��VHQGR�HVVH�WLSR�GH�
RFXSDomR�R�TXH�GLWD�D�YDORUL]DomR�GH�VXDV�SURSULHGDGHV�H�WHUUHQRV�TXH�SRVVXtDP�JUDQGHV�IDL[DV�GH�
WHUUDV�OHJDGDV�SHOR�GHVHQKR�GR�DQWLJR�1~FOHR�&RORQLDO��WHUUHQRV�LGHDLV��SRUWDQWR��SDUD�LPSODQWDomR�
GDV�LQG~VWULDV��

�2�VHJXQGR� WLSR�GH�H[SDQVmR� ��RV� ORWHDPHQWRV�SDUWLFXODUHV� �� VXUJHP�HP�5LEHLUmR�3UHWR�
QD�PHGLGD�GR� LQWHUHVVH�GH� FDGD�SURSULHWiULR� GH� DQWLJDV� FKiFDUDV�� VtWLRV� H� ID]HQGDV�SHOR�PHOKRU�
UHQGLPHQWR� PRQHWiULR� DWUDYpV� GD� YHQGD� GD� WHUUD� GR� SHUtPHWUR� XUEDQR�� 2� UHWDOKDPHQWR� GDV�
SURSULHGDGHV�UXUDLV�� VHJXLQGR��QD�PDLRULD�GDV�YH]HV��R�VLVWHPD�RUWRJRQDO�GH�UXDV�H� ORWHV��FRP�D�
UHSURGXomR�GR�WUDoDGR�GR�FHQWUR�GD�FLGDGH��OHYD�j�SURHPLQrQFLD�HFRQ{PLFD�GRV�ORWHDPHQWRV�FRPR�
HPSUHHQGLPHQWRV�YROWDGRV�j�DFXPXODomR�GH�FDSLWDO�

2�ORWHDPHQWR�SDVVDYD�D�VHU�XP�JUDQGH�QHJyFLR��7DO�SUiWLFD�GHX�LQLFLR�DR�SURFHVVR�GH�HVSHFXODomR�VREUH�
R�YDORU�GR�VROR�XUEDQR�QDV�WUDQVDo}HV�GH�FRPSUD�H�YHQGD�H�DLQGD�SRVVLELOLWRX�GH�IRUPD�IiFLO�D�DTXLVLomR�
GH�ULTXH]DV�SHORV�VHXV�DJHQWHV���RV�ORWHDGRUHV��9$/$'®2��������S����

��� 3DUD� XP� DSURIXQGDPHQWR� GD� KLVWyULD� GHVVHV� EDLUURV� YHU� 6,/9$�� $�� &�� GD�� ([SDQVmR� XUEDQD� H� IRUPDomR� GRV�
WHUULWyULRV�GH�SREUH]D�HP�5LEHLUmR�3UHWR��RV�EDLUURV�VXUJLGRV�D�SDUWLU�GR�1~FOHR�&RORQLDO�$QW{QLR�3UDGR���������6mR�
&DUORV��8)6&DU�������
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2V� GRLV� EDLUURV�PDLV� DQWLJRV� GD� FLGDGH� DLQGD� VH� HQFDL[DP� GH�PDQHLUD� LQFLSLHQWH� QHVVD�
OyJLFD�GRV�ORWHDPHQWRV�HQTXDQWR�HPSUHHQGLPHQWRV�LPRELOLiULRV��2�EDLUUR�5HS~EOLFD��R�SULPHLUR�
D�H[SDQGLU�R�Q~FOHR�XUEDQR�GD�)iEULFD�GD�0DWUL]��IRL�RFXSDGR�SUDWLFDPHQWH�GH�IRUPD�HVSRQWkQHD�
SHODV�WXUPDV�GH�WUDEDOKDGRUHV�GD�LQVWDODomR�GD�SULPLWLYD�HVWDomR�GD�&LD��0RJLDQD��(OH�VH�ORFDOL]DYD�
QD�SDUWH�EDL[D�GD�FLGDGH�H��SRVWHULRUPHQWH��VH�XQLULD�DRV�EDLUURV�9LOD�9LUJLQLD�H�9LOD�7LEpULR���2�
VHJXQGR�EDLUUR�PDLV�DQWLJR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��6DQWD�&UX]��IRL� LPSODQWDGR�QD�PHVPD�GpFDGD�GH�
������TXDQGR�-RVp�7KHRGRUR�-DFTXHV�DGTXLUH�DOJXPDV�JOHEDV�GH�WHUUDV�GD�)D]HQGD�GR�5HWLUR��QR�
FDPLQKR�SDUD�6mR�6LPmR��H��DSyV�D�IRUPDomR�GH�VXD�FKiFDUD�H�GH�XPD�RODULD��HUJXH�D�&DSHOD�HP�
GHYRomR�D�6mR�-RmR�%DWLVWD��$SyV�-RVp�-DFTXHV�UHDOL]DU�XPD�GRDomR�GH�WHUUDV�DRV�VHXV�FRORQRV��HOHV�
SDVVDULDP�D�FRQVWUXLU�DR�UHGRU�GD�FKiFDUD�DV�VXDV�UHVLGrQFLDV�DWp�TXH��HP�������FRP�D�GRDomR�GD�
FDSHOD�GR�EDLUUR�j�,JUHMD�&DWyOLFD��DV�DXWRULGDGHV�HFOHVLiVWLFDV�GHPDUFDP�HVVD�UHJLmR�FRPR�R�ODUJR�
GH�6DQWD�&UX]�GR�-RVp�-DFTXHV��

$�9LOD�7LEpULR��XP�GRV�EDLUURV�PDLV�WUDGLFLRQDLV�GD�FLGDGH��WDPEpP�VXUJH�DLQGD�DR�ÀQDO�GR�
VpFXOR�;,;��TXDQGR�R�ODWLIXQGLiULR�-RmR�)UDQFR�GH�0RUDHV�2WDYLR�UHSDUWH�VXDV�WHUUDV�HQWUH�VHXV�
KHUGHLURV��H�7LEpULR�$XJXVWR�*DUFLD�GH�6HQQD��JHQUR�GR�ODWLIXQGLiULR��DGTXLUH�FRP�FDSLWDO�SUySULR�
RXWUD�SRUomR�GH�WHUUD�FRQÀQDQWH�DRV�OLPLWHV�GR�3DWULP{QLR�5HOLJLRVR��7LEpULR�$XJXVWR��YDOHQGR�VH�

0DSD�����$V�JOHEDV�GD�)D]HQGD�GR�5LEHLUmR�3UHWR�$EDL[R��VHQGR�R�WHUULWyULR�D�PRQWDQWH�GR�ULEHLUmR�3UHWR��QXPD�UHJLmR�
PDLV�EDL[D�RQGH�IRL�LPSODQWDGR�R�1~FOHR�&RORQLDO��)RQWH��*DUFLD�������������
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GH�VXD�SURÀVVmR�GH�DJULPHQVRU��LQDXJXUD�R�ORWHDPHQWR�YHQGHQGR�RV�WHUUHQRV�QR�YDORU�GH����PLO�
UpLV��(QWUHWDQWR��ORJR�R�FUHVFLPHQWR�GD�FLGDGH�R�SHUPLWH�YHQGHU�RV�ORWHV�D�����PLO�UHLV�DWUDYpV�GR�
SDUFHODPHQWR�GH�KLSRWHFDV�HP����RX����DQRV���

(VVD�YDORUL]DomR�GD�9LOD�7LEpULR�RFRUUH��SULQFLSDOPHQWH��HP�YLUWXGH�GH�VXD�SUR[LPLGDGH�
FRP�R�FHQWUR�H�D�(VWDomR�0RJLDQD��2�EDLUUR�WDPEpP�p�RFXSDGR�SHORV�IXQFLRQiULRV�GD�IHUURYLD�
e imigrantes italianos que abandonam a lavoura de café em busca de trabalhos mais atrativos na 

FLGDGH��0XLWRV�GHVWHV�LPLJUDQWHV�LUmR�VH�WRUQDU�RV�RSHUiULRV�GDV�LQG~VWULDV�GH�EHELGDV�LQVWDODGDV�QD�
$YHQLGD�-HU{QLPR�*RQoDOYHV��FRPR�D�&LD��&HUYHMDULD�$QWiUWLFD��������H�D�&LD��&HUYHMDULD�3DXOLVWD�
��������R�TXH�LUi�FDUDFWHUL]DU�D�9LOD�7LEpULR�FRPR�XP�EDLUUR�RSHUiULR�GHVGH�D�GpFDGD�GH��������

$SHVDU�GH�VHU�XP�GRV�EDLUURV�PDLV�DQWLJRV�GD�FLGDGH��R�GHVHQYROYLPHQWR�GD�9LOD�7LEpULR�
DFRQWHFHUi��SULQFLSDOPHQWH��DSyV�D�GpFDGD�GH�������TXDQGR�DV�OLQKDV�GRV�WUHQV�GD�&LD��0RJLDQD�VmR�
GHVORFDGDV�SDUD�D�SHULIHULD�GD�FLGDGH�H�D�SRSXODomR�GR�EDLUUR�FUHVFH�DWp�DWLQJLU�SRU�YROWD�GH����PLO�
KDELWDQWHV�QD�GpFDGD�GH�������2V�WULOKRV�GD�IHUURYLD�HVWDEHOHFLDP�XPD�IURQWHLUD�ItVLFD�HQWUH�D�9LOD�
7LEpULR�H�R�FHQWUR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�TXH�YLQKD�DWUDYHVVDQGR�XP�SURFHVVR�GH�PRGHUQL]DomR�PDLV�
DFHQWXDGR��2�PHPRULDOLVWD�5XEHP�&LRQH��������DSRQWD�R�VHJXLQWH�VREUH�D�9LOD�7LEpULR��

A VILA HOSPEDOU OS IMPERADORES
$QWLJRV�PRUDGRUHV�GH�9LOD�7LEpULR��FRPRR�PRWRULVWD�6RFXUD��QmR�HVTXHFHP�D�KLVWyULD�OLJDGD�DR�SUpGLR�
GD�)XQGDomR�$QWRQLR�H�+HOHQD�=HUUHQHU��$UPDQGR�6FRXUD�GL]�TXH�QDTXHOH�FDVDUmR��H[DWDPHQWH�QRV�
GLDV����H����GH�QRYHPEUR�GH�������(GXDUGR�3UDGR�H�0DUWLQLFR�3UDGR��KRVSHGDUDP�'RP�3HGUR�,,�
H�VHQKRUD��2�,PSHUDGRU�H�,PSHUHWUL]�SDVVDUDP�SRU�5LEHLUmR�3UHWR�UXPR�D�)UDQFD��RQGH�IRUDP�D�´ÀP�
GH�HQWUHJDU�R�WtWXOR��GH�EDUmR�GH�)UDQFD�D�XP�GRV�JUDQGHV�FDIHLFXOWRUHV�GD�UHJLmR��DVVLP�FRPR�R�FRURQHO�
)UDQFLVFR�6FKPLGW�HP�5LEHLUmR�3UHWR���&,21(������������

1RV�DQRV�GH�������QXPD� UHJLmR� FRQWtJXD� j�9LOD�7LEpULR�� HQFRVWDGD�QR� DQWLJR�EDLUUR�GD�
5HS~EOLFD��HP�PHLR�jV�FKiFDUDV��ÉOYDUR�/LPD�LUi�QHJRFLDU�FRP�/LQGROIR�1RJXHLUD�D�FRPSUD�GD�
&KiFDUD�3DUDtVR�SRU����PLO� UHLV��&LQFR�DQRV�GHSRLV�� FRP�D� DSURYDomR�GR�SURMHWR�QD�3UHIHLWXUD�
0XQLFLSDO�� HOH� DEUH� R� ORWHDPHQWR� VHJXLQGR� R�PHVPR� SDGUmR� GH� WUDoDGRV� DQWHULRUHV� SRU� VHU� R�
PpWRGR�PDLV�IiFLO�H�PHQRV�RQHURVR��$OpP�GR�LQtFLR�GD�YHQGD�GRV�ORWHV��ÉOYDUR�/LPD�ID]�GRDo}HV�
GH�iUHDV�SDUD�D�LPSODQWDomR�GH�HVFRODV�H�LJUHMDV�QR�EDLUUR��UHLYLQGLFDQGR�WDPEpP�D�DPSOLDomR�GD�
UHGH�GH�iJXD�H�HVJRWR�TXH��HQWUHWDQWR��GHPRUDUi�D�FKHJDU�j�UHJLmR��$�LQFRUSRUDomR�GRV�TXDUWHLU}HV�
GR�DQWLJR�EDLUUR�GD�5HS~EOLFD�FRQVROLGD�D�9LOD�9LUJLQLD�WDPEpP�FRPR�XP�EDLUUR�GH�RSHUiULRV�H�
imigrantes destacados da lavoura nas primeiras décadas do século XX.

6REUH�D�WUDQVDomR��R�PHPRULDOLVWD�&LRQH��������HVFUHYH�R�VHJXLQWH��

� +DYLD� IDOHFLGR�QDTXHOD�SDUWH�GD� ORFDOLGDGH�� UHJLmR�EDOGLD�H�TXH�HQWmR�VH�DÀJXUDYD�GLVWDQWH� H�
SRXFR�DWUDHQWH��R�VU��/LQGROIR�)DULD�1RJXHLUD��GHL[DQGR�FRPR�EHP�LPyYHO��XPD�iUHD�GH�GR]H�DOTXHLUHV�
GH�WHUUD�LQFXOWD��SURSULHGDGH�TXH�DGTXLULUD�PXLWRV�DQRV�SDVVDGRV��D�SUHoR�tQÀPR��VHJXQGR�RV�SDGU}HV�
GR� WHPSR��$V�WHUUDV��SURFHVVDGDV�D�KHUDQoD�� IRUDP�D�SUDoD�HP�DJRVWR�GH�������YHULÀFDQGR�VH�XPD�
SURSRVWD�SDUD�DTXLVLomR�GH�RLWR�DOTXHLUHV��SRU�SDUWH�GR�VU��ÉOYDUR�/LPD��FLGDGmR�DWLYR�H�HVFODUHFLGR��
TXH�WHYH�D�YLVmR�GR�YDORU�IXWXUR�GD�ORFDOLGDGH��(�D�JOHED�IRL�DUUHPDWDGD��j�IDOWD�GH�PDLV�OLFLWDQWHV��SHOD�
LPSRUWkQFLD�GH�TXDUHQWD�H�FLQFR�FUX]HLURV�QRYRV����
� 2�DGTXLUHQWH�� KRPHP�GH�QHJyFLRV� TXH� SDUD�QHJyFLR� IH]� D� DTXLVLomR� HP� IRFR�� ORWHRX�D�PHWDGH�
GDV�WHUUDV��REWHQGR�FRP�LVVR��FHQWR�H�RLWHQWD�ORWHV�TXH�IRUDP�YHQGLGRV�HP�SRXFR�WHPSR��PHUFr�GH�ERD�
SURSDJDQGD��GH�SDU�FRP�R�HVStULWR�SURJUHVVLVWD�GR�SRYR��$V�FRQVWUXo}HV��GHQWUR�HP�SRXFR��IRUDP�VXUJLQGR��
PDUFDQGR�D�UHJLmR�FRP�D�SUHVHQoD�À[D�GR�KRPHP�HP�VHXV�ODUHV��&,21(������������
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ÉOYDUR�/LPD�KDYLD�FRPSUDGR�DV�WHUUDV�FRP�FDSLWDO�TXH�DGTXLULUD�DWUDYpV�GH�VXD�SURÀVVmR�GH�
FDL[HLUR�YLDMDQWH��R�QRPH�GD�9LOD�GH�9LUJLQLD�HUD�XPD�KRPHQDJHP�D�VXD�HVSRVD�TXH�WHULD�D�LQLFLDWLYD�
GD�IXQGDomR�GH�XP�JUXSR�HVFRODU�QR�EDLUUR��DOpP�GH�SURSRU�D�GRDomR�GR�WHUUHQR�SDUD�FRQVWUXomR�
GD� ,JUHMD� 6DQWD�0DULD�*RUHWL�� FRPR�KDYLD� VROLFLWDGR� R�%LVSR�'�� /XLV� GR�$PDUDO�0RXVLQKR��$�
FRQVWUXomR�GR�DVIDOWDPHQWR�GR�EDLUUR��DOpP�GD�FRQH[mR�DV�UHGHV�GH�HQHUJLD�HOpWULFD�H�GH�iJXD�H�
HVJRWR�GHSHQGHULDP�GRV� LQ~PHURV�HQFDPLQKDPHQWRV�GHVVDV�GHPDQGDV�SHOR� ORWHDGRU�ÉOYDUR�GH�
Lima.   

.DUOD�6DQFKHV��������DSRQWD�TXH�D�GpFDGD�GH������p�XP�SHUtRGR�HP�TXH�D�WHUUD�VHUi�EDVWDQWH�
parcelada pela venda de terrenos em lotes. A atuação da Comissão de Obras no reconhecimento 

GR�UHWDOKDPHQWR�GDV�iUHDV�FRQÀUPD�R�FUHVFLPHQWR�GD�FLGDGH��WDQWR�SHOD�DXWRUL]DomR�GD�FRQVWUXomR�
GH�EDLUURV�DOpP�GR�SHUtPHWUR�GRV�FyUUHJRV�FHQWUDLV��TXDQWR�SHOD�DSURYDomR�GD�DEHUWXUD�GH�UXDV�H�
DYHQLGDV��$�FRQVWUXomR�GH�QRYRV�ORWHDPHQWRV�GH�YLODV�H�FDVDV�RSHUiULDV�p�UHDOL]DGD��SULQFLSDOPHQWH��
SHOD�LQLFLDWLYD�SULYDGD��TXH�HUD�LQFHQWLYDGD�SHOD�&kPDUD�0XQLFLSDO�DWUDYpV�GD�LVHQomR�GR�,PSRVWR�

0DSD�����$V�ID]HQGDV�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��)RQWH��$3+53�
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3UHGLDO�� (VVD� DWXDomR� OLEHUDO� GD� &RPLVVmR� GH�2EUDV� 3~EOLFDV� DWUDYpV� GDV� LVHQo}HV� FRQÀUPD� R�
VXUJLPHQWR�GD�ÀJXUD�GR�ORWHDGRU��RX�VHMD��XP�HPSUHHQGHGRU�TXH�LUi�UHWDOKDU�JOHEDV�GH�WHUUD�SDUD�
vender suas parcelas desenhando a cidade.   

1R�DQR�GH�������D�/HL�0XQLFLSDO�Q������GHÀQLUi�QR�VHX�$UW�����R�VHJXLQWH��

� 2V� SURSULHWiULRV� GH� WHUUHQRV� DQH[RV� DR� SHUtPHWUR� XUEDQR�� TXH� SUHWHQGHUHP�GLYLGL�OR� HP� ORWHV�
DEULQGR�D� VXD� FXVWD� UXDV� H� SUDoDV� SDUD� IRUPDUHP�YLODV� H� SRYRDo}HV�� GHYHUmR� VXMHLWDU� DV� UHVSHFWLYDV�
SODQWDV�H�SODQRV�D�DSURYDomR�GD�&kPDUD��FHGHQGR�D�HVWi�RV�WHUUHQRV�D�VHUHP�RFXSDGRV�SHODV�UXDV�H�
SUDoDV��������$SURYDGDV�D�SODQWD�H�D�SURSRVWD�PHGLDQWH�SDUHFHU�GR�HQJHQKHLUR�PXQLFLSDO��D�&kPDUD�
DXWRUL]DUi�R�SUHIHLWR�D�FRQFHGHU�D�OLFHQoD��XPD�YH]�REVHUYDGD�jV�SRVWXUDV�H�UHJXODPHQWRV�PXQLFLSDLV��
H�D�DFHLWDU�D�GRDomR�GRV�WHUUHQRV�QHFHVViULRV�SDUD�UXDV�H�SUDoDV�TXH�IRUHP�DEHUWDV�j�FXVWD�GRV�PHVPRV�
SURSULHWiULRV��$�&kPDUD�QmR�DSURYDUi�SURMHWRV�GH�IRUPDomR�GH�YLODV�RX�SRYRDo}HV�TXDQGR�VH�WUDWDU�GH�
WHUUHQRV�VLWXDGRV�D�PDLV�GH����P�GRV�OLPLWHV�H[WUHPRV�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR������/LYUR�GH�5HJLVWUR�GH�
/HLV�GH�5LEHLUmR�3UHWR��/HL������S���DSXG�6$1&+(6������������

1R�UHODWyULR�GR�SUHIHLWR�PXQLFLSDO�UHIHUHQWH�DR�H[HUFtFLR�GH�������VH�Yr�QXP�WRP�EDVWDQWH�
XIDQLVWD�R�FUHVFLPHQWR�XUEDQR�GD�FLGDGH��

� e�FRP�Pi[LPD�VDWLVIDFomR�TXH�SRGHPRV�FRQÀUPDU�QHVWH�UHODWyULR�RV�OLVRQMHLURV�SURJQyVWLFRV�TXH�
VH�YHP�UHDOL]DQGR��GH�DQQR�SDUD�DQQR��FRP�UHODomR�DR�SURJUHVVLYR�GHVHQYROYLPHQWR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��
IDFWR�HVWH�TXH�WHP�FRQVROLGDGR��FDGD�YH]�PDLV��D�FRQÀDQoD�JHUDO�QR�IXWXUR�LQFRQWHVWiYHO�GHVWD�UHJLmR��
� 8P�GRV�IDFWRV�GHPRQVWUDWLYRV�GHVVH�SURJUHVVR�GD�FLGDGH�YHULÀFD�VH�QR�FUHVFHQWH�QXPHUR�GH�SUpGLRV�
QRYRV�H�QRYRV�HGLItFLRV�GH�DUFKLWHFWXUD�PRGHUQD��TXH�WHP�VLGR�FRQVWUXtGRV�QD�]RQD�XUEDQD�H�VXEXUEDQD��
'RV����� UHTXHULPHQWRV�TXH�SDVVDUDP�SHOD�3RUWDULD�0XQLFLSDO������ HUDP� UHODWLYRV� D� FRQVWUXo}HV��
DXJPHQWRV�H�UHIRUPDV�GH�SUpGLRV��WHQGR�VLGR�DSSURYDGDV�SHOD�UHSDUWLomR�GH�REUDV�����SODQWDV��VHQGR�
���� SDUD� FRQVWUXo}RHV� QRYDV� H� ��� SDUD� UHIRUPDV� GH� SUpGLRV� ������ D� UHSDUWLomR� GH� REUDV� YHULÀFRX� D�
H[LVWrQFLD� GH� ����� SUHGLRV� HP������� WHQGR� KDYLGR� XP�DXJPHQWR� GH� ���� SUHGLRV� VREUH� R� QXPHUR�
H[LVWHQWH�QR�DQR�DQWHULRU��RX�VHMD�XPD�PHGLD�GH�FHUFD�GH����SUpGLRV�SRU�PH]��HP�������*8,®2��
1923: 3)  

$�FRQVWUXomR�GH�TXLQ]H�HGLItFLRV�SRU�PrV�HP�5LEHLUmR�3UHWR�FKHJD�j�PpGLD�GH�FUHVFLPHQWR�
GH�����FRQVWUXo}HV�SRU�DQR��DOJR�TXH�QmR�HTXLYDOLD�j�DWHUUDGRUD� WD[D�GH�FUHVFLPHQWR�GD�FLGDGH�
GH�6mR�3DXOR��TXH��VHJXQGR�6DWXUQLQR�GH�%ULWR��FKHJDYD�j�PpGLD�GH�WUrV�PLO�FRQVWUXo}HV�SRU�DQR��
WRGDYLD��5LEHLUmR�3UHWR�Mi�FRP����PLO�KDELWDQWHV��FUHVFLD�D�SDVVRV�ODUJRV��e�LPSRUWDQWH�QRWDU�DV�
UHIHUrQFLDV�jV�FRQVWUXo}HV�VXEXUEDQDV�TXH��FDGD�YH]�PDLV��DSUHFHP�QRV�UHODWyULRV�GRV�,QWHQGHQWHV�
0XQLFLSDLV��2�FRQWUROH�GD�TXDQWLGDGH�GH�HGLÀFDo}HV�GD�FLGDGH�VH�ID]LD�HP�YLUWXGH�GR�ODQoDPHQWR�
GR�,PSRVWR�3UHGLDO��XPD�GDV�PDLRUHV�IRQWHV�GH�UHFHLWD�PXQLFLSDO�MXQWR�DRV�HPSUpVWLPRV�FRQWUDtGRV�
SHOD�&kPDUD��R�TXH�GDYD�VXSRUWH�ÀQDQFHLUR�SDUD�REUDV�GH�PHOKRUDPHQWRV�XUEDQRV�FRPR�SUDoDV��
ruas e calçadas.  

6HJXLQGR�D�DQWLJD�W{QLFD�GH�FUHVFLPHQWR�IUDJPHQWDGR�GR�PXQLFtSLR��TXH�GHVGH�R�ÀQDO�GR�
VpFXOR�;,;�YLQKD�SULYLOHJLDQGR�D�iUHD�FHQWUDO��VH�Yr�QRV�UHODWyULRV�XPD�DVVRFLDomR�HQWUH�RV�SRGHUHV�
S~EOLFRV�H�SDUWLFXODUHV�QHVVH�SURFHVVR�GH�H[SDQVmR�XUEDQD��R�TXH�SURPRYH�PXGDQoDV�GH�XVR�H�
DSDUrQFLD�GR�HQWRUQR�GD�3UDoD�;9�GH�1RYHPEUR�TXH�LULD�DEULJDU�DV�VHGHV�GH�EDQFRV��

� $R�ODGR�GD�DFomR�GRV�SRGHUHV�PXQLFLSDHV��D�LQLFLDWLYD�SDUWLFXODU�WDPEpP�YHHP�DSSOLFDQGR�VHXV�
FDSLWDLV� QD� FRQVWUXomR� GH� SUpGLRV� GH� UHVLGrQFLD�� QD� IXQGDomR� GH� ERQV� HGLItFLRV� GHVWLQDGRV� D� VHGH� GH�
DVVRFLDo}HV� LPSRUWDQWHV��GH� FDUiWHU� FRPPHUFLDO�RX� LQGXVWULDO�� H� HP�DX[tOLRV� HIÀFLHQWHV�GH�DVVLVWrQFLD��
e�GLJQR�GH� UHJLVWUR�R� H[HPSOR�GDGR�SHORV�%DQFRV�GD�&DSLWDO��TXH�GRWDUDP�VXDV�DJHQFLDV� ORFDHV�GH�
FRQIRUWiYHLV�H�HOHJDQWHV�HGLItFLRV��TXH�KRQUDP�D�FLGDGH��$R�ODGR�GR�EHOOOR�VREUDGR��DQWHULRUPHQWH�FRQVWUXtGR�
SHOR�´%DQFR�)UDQFH]�H�,WDOLDQR�SHOD�$PHULFD�GR�6XOµ��RQGH�IXQFFLRQD�D�VXD�DJHQFLD��IRL�LQDXJXUDGR�HP�
SULQFtSLRV�GH�QRYHPEUR�R�OLQGR�HGLItFLR�GD�DJHQFLD�GR�´%DQFR�GR�&RPPHUFLR�H�,QGXVWULD�GH�6��3DXOR��
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,JXDOPHQWH�R�´%DQFR�GR�%UDVLOµ�H�R�´%DQFR�GH�6��3DXORµ�HVWmR�D�FRQFOXLU�DV�FRQVWUXo}HV�GHVWLQDGDV�
DV�VXDV�UHVSHFWLYDV�DJHQFLDV��FRUUHQGR�GHVWD�IRUPD�SDUD�GRWDUHP�D�FLGDGH�GH�LPSRUWDQWHV�HGLItFLRV��TXH�
DWWHVWDP�D�FRQÀDQoD�GHVVHV�FRQFHLWXDGRV�HVWDEHOHFLPHQWRV�GH�FUpGLWR�QR�LQFUHPHQWR�SURJUHVVLYR�GHVWH�ULFR�
0XQLFtSLR��*8,®2������������

1HVVH�VHQWLGR��QD�OLQKD�GRV�DXWRUHV�FRPR�)DULD��������H�6LOYD���������DV�REUDV�GH�VDQHDPHQWR�
H� HPEHOH]DPHQWR� UHDOL]DGDV� GXUDQWH� D� 3ULPHLUD� 5HS~EOLFD� FRQVROLGDUDP� XPD� GLYLVmR� VRFLDO� QR�
PXQLFtSLR��DVVLP��VH�Yr�D�H[SDQVmR�LPRELOLiULD�DJUDYDU�HVVD�GLYLVmR�XUEDQD�HQWUH�R�QRUWH�²�UHJLmR�
EDL[D�QD�YHUWHQWH�GR�ULR�3UHWR�KLVWRULFDPHQWH�FRQVWLWXtGD�FRPR�WHUULWyULR�GD�SREUH]D���H�R�VXO���
UHJLmR�DOWD�SULYLOHJLDGD�SHOR�XUEDQLVPR�VDQLWDULVWD�H��SRVWHULRUPHQWH��SHORV�EDLUURV�PDLV�ULFRV���

�0RUDU� DOpP�GD� OLQKD� IpUUHD� TXH� FRUWDYD� D� FLGDGH�QR� OLPLWH� QRURHVWH� GR� FHQWUR� �� DQWLJR�
3DWULP{QLR� GD� )iEULFD� GD�0DWUL]� �� VLJQLÀFDYD� VH� GHVWLQDU� DR� VHWRU� SREUH� GH�5LEHLUmR� 3UHWR��$�
SRSXODomR�R�ID]LD�HP�YLUWXGH�GH�QmR�HQFRQWUDU�UHVLGrQFLDV�QD�YHUWHQWH�YDORUL]DGD��$�FLGDGH�ÀFD�
GLYLGLGD�HP�GRLV�VHWRUHV���ULFR�H�SREUH�²�UHODWLYDPHQWH�DR�HL[R�IHUURYLiULR��(QWUHWDQWR��VRPHQWH�
QD�GpFDGD�GH������D�SRSXODomR�PDLV�ULFD�FRQVROLGD�VXD�ORFRPRomR�GR�FHQWUR�GD�FLGDGH�H�D�PDOKD�
XUEDQD�VH�H[SDQGH�SDUD�R�VXO�FRP�D�DEHUWXUD�GH�QRYRV�ORWHDPHQWRV���
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3.2 A ocupação da parte alta da cidade.  

$R� ORQJR� GD� 3ULPHLUD� 5HS~EOLFD� D� SDUWH� PDLV� DOWD� GD� FLGDGH� KDYLD� UHFHELGR� GH� IRUPD�
SULYLOHJLDGD� DV� REUDV� GH�PHOKRUDPHQWRV� H� HPEHOH]DPHQWRV� VDQLWiULRV� TXH� UHIRUoDUDP� D� GLYLVmR�
XUEDQD�HQWUH�RV�YHWRUHV�VXO�H�QRUWH��$�GpFDGD�GH�������WRGDYLD��PDUFD�D�HQWUDGD�GH�QRYRV�JUXSRV�
FRPHUFLDLV�H�LQGXVWULDLV�QR�PHUFDGR�LPRELOLiULR�H��HQWUH������H�������SURJUHVVLYDPHQWH��VH�DVVLVWH�
DR� GHVORFDPHQWR� GDV� UHVLGrQFLDV� PDLV� DEDVWDGDV� SDUD� R� VXO� GD� FLGDGH�� QXPD� UHJLmR� PDLV� DOWD��
FRQWtJXD�DR�FHQWUR��2�DQWLJR�/DUJR�GD�0DWUL]�p�DWLQJLGR�SRU�XP�SURFHVVR�GH�YHUWLFDOL]DomR�FRP�
D�PXGDQoD�GH�IXQomR�GRV�HGLItFLRV�GH�VHX�HQWRUQR�SDUD�XP�SHUÀO�PDLV�FRPHUFLDO�RX�GH�OD]HU��8P�
FDVR�HPEOHPiWLFR�p�R�GD�HVTXLQD�GD�UXD�*HQHUDO�2VyULR�FRP�D�$OYDUHV�&DEUDO�TXH�VHUi�RFXSDGD�
SHOR�HGLItFLR�'LHGHULFKVHQ���

0DSD�����UHHODERUDGR�SRU�*DUFLD��������D�SDUWLU�GRV�GHVHQKRV�GH�2VPDQL�(PERDED�GD�&RVWD��RV�UHFRUWHV�UHSUHVHQWDGRV�VREUH�
XPD�SODQWD�GD�FLGDGH�GH������GHPRQVWUDP�D�GLYLVmR�MXGLFLDO�GD�)D]HQGD�%DUUD�GR�5HWLUR��1HOD�p�SRVVtYHO�HQ[HUJDU�R�WUDoDGR�GRV�
ORWHDPHQWRV�VREUHSRQGR�DV�WHUUDV�GDV�DQWLJDV�ID]HQGDV��$�RFXSDomR�XUEDQD�GD�]RQD�QRUWH�GD�FLGDGH�VH�H[SDQGH��SRUWDQWR��VREUH�
RV�WHUUHQRV�GD�)D]HQGD�GR�5LEHLUmR�3UHWR�$EDL[R��Mi�D�]RQD�VXO�VREUH�D�)D]HQGD�GR�5HWLUR��FRP�RV�ORWHDPHQWRV�GD�GpFDGD�GH����
RFXSDQGR�RV�UHFRUWHV���H����&RQWXGR��QHVVH�SHUtRGR�HVVD�UHJLmR�Mi�HVWi�EDVWDQWH�UHSDUWLGD�HP�YLUWXGH�GD�DWXDomR�GRV�FRPSUDGRUHV�
GH�WHUUDV�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR��)RQWH��*$5&,$����������
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$� FRQVWUXomR� GHVVH� HGLItFLR� QD� GpFDGD� GH� ����� ORFDOL]D�VH� MXVWDPHQWH� QD� WUDQVLomR� GD�
3ULPHLUD�5HS~EOLFD�SDUD�D�(UD�9DUJDV��SHUtRGR�PDUFDGR�SHOR�GHFOtQLR�GD�HFRQRPLD�FDIHHLUD�H�R�
GHVHQYROYLPHQWR�GH�XPD�PDLRU�SXMDQoD�XUEDQR�LQGXVWULDO��2�SUpGLR�p�HUJXLGR�QR�ORWH�DWp�HQWmR�
RFXSDGR�SHOR�FDVDUmR�GR�FRURQHO�-RDTXLP�GD�&XQKD�'LQL]�-XQTXHLUD���H�VXEVWLWXLULD��GHVVD�PDQHLUD��
D� FDVD� IHLWD�QRV�PROGHV�GRV�&yGLJRV�GH�3RVWXUDV� UHSXEOLFDQRV�� TXH� HUD� XWLOL]DGD�SHOR� LQÁXHQWH�
SROtWLFR�SDUD�DUWLFXODU�VHXV�LQWHUHVVHV�QR�'LUHWyULR�0XQLFLSDO�GR�353��2�(GLItFLR�VLPEROL]DQGR�R�
LQtFLR�GR�DSDJDPHQWR�GH�XP�LPDJLQiULR�SROtWLFR�UHSXEOLFDQR�H�R�QDVFLPHQWR�GH�XPD�PHQWDOLGDGH�
PDLV�SUy[LPR�DR�SRSXOLVPR�XUEDQR�GD�SROtWLFD�YDUJXLVWD��

(UJXLGR�HP�FRQFUHWR�DUPDGR��R�SUpGLR�VHULD�LQDXJXUDGR��HP�������VHQGR�PDLV�DOWR�GD�FLGDGH��
com seis pavimentos distribuídos segundo a adoção de um programa moderno de diferentes usos. 

(OH�VHUi�RFXSDGR��SULQFLSDOPHQWH��SRU�DSDUWDPHQWRV�GH�FODVVH�PpGLD���DOpP�GH�VDODV�FRPHUFLDLV�H��
DLQGD��SRU�XP�FLQHPD�H�XP�KRWHO��2�SUpGLR�UHSUHVHQWD�R�LQtFLR�GD�YHUWLFDOL]DomR�GR�FHQWUR��TXH�
GHL[DUi�GH�VHU�R�FHQiULR�GH�SDODFHWHV�H�VREUDGRV�DR�UHGRU�GR�MDUGLP�IUDFrV�GD�3UDoD�;9�1RYHPEUR�
SDUD�VH�WRUQDU�XP�OXJDU�GH�SDVVDJHP�GH�GLIHUHQWHV�FODVVHV�VRFLDLV��FRPR�R�Q~FOHR�FRPHUFLDO�GH�XPD�
cidade maior e mais fragmentada.

�.DUOD�6DQFKHV��������WDPEpP�DSUHVHQWD�R�FRQVWUXWRU�GR�HGLItFLR��$QW{QLR�'LHGHULFKVHQ��
FRPR� XPD� ÀJXUD� HPEOHPiWLFD� GR� GHVHQYROYLPHQWR� XUEDQR�LQGXVWULDO� GH� 5LEHLUmR� 3UHWR���
'LHGHULFKVHQ��PHVPR� HQTXDQWR�SURGXWRU� GH� FDIp�� WDPEpP� VH� DVVRFLD� DRV�QHJyFLRV� XUEDQRV�GD�
DJURH[SRUWDomR��)D]�LVVR�DR�DUUHPDWDU��HP�VRFLHGDGH�FRP�-RmR�+LEEHOQ��R�%DQFR�&RQVWUXWRU�GH�
6DQWRV��DEULQGR�XPD�VHGH�HP�5LEHLUmR�3UHWR�FRP�R�QRPH�'LHGHULFKVHQ�	�+LEEHOQ��$OpP�GR�%DQFR��
MXQWR�D�VXD�VHUUDOKHULD��'LHGHULFKVHQ�LUi�H[SORUDU�RV�UDPRV�GH�LPSOHPHQWRV�DJUtFRODV���'XUDQWH�D�
FULVH�FDIHHLUD��DGTXLUH�R�WHUUHQR�GR�DQWLJR�FDVDUmR�GH�'LQL]�-XQTXHLUD�H��HP�������LQLFLD�D�FRQVWUXomR�
GR�HGLItFLR�HQWUDQGR�QR�UDPR�GD�FRQVWUXomR�FLYLO��6HJXQGR�9DODGmR���������R�SURMHWR�GH�$QWRQLR�
7HUUHUL�H�3DVFKRDO�9LFHQ]R�VH�GHVWDFD��QD�FLGDGH�SHOR�VHX�SURJUDPD�LQRYDGRU�GH�GLVWULEXLomR�GRV�
VHLV�SDYLPHQWRV�FRP�XP�EDU�H�RQ]H�ORMDV��3DUD�UHYHVWLU�WUHFKRV�GD�HVWUXWXUD�GH�FRQFUHWR�DUPDGR�QR�

)LJXUD�����)DFKDGD�SULQFLSDO�GR�HGLItFLR�TXH�DEUDQJH�WRGD�ODWHUDO�GR�TXDUWHLUmR�HQWUH�DV�UXDV�*HQHUDO�2VyULR�H�6mR�6HEDVWLmR��2�
SUpGLR�p�HUJXLGR�QR�WHUUHQR�GR�DQWLJR�FDVDUmR�GH�-RDTXLP�'LQL]�GD�&XQKD�-XQTXHLUD��VHQGR�LPSODQWDGR�QXP�WLSR�ORWH�UHSXEOLFDQR��
RX�VHMD��XPD�IDL[D�GH�WHUUHQR�HVWUHLWR�H�DORQJDGR���)RQWH��$3+53�
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WpUUHR��p�UHDOL]DGR�XP�ERUUDGR�GH�GRLV�PHWURV�GH�PiUPRUH�SUHWR�

$SHVDU�GH�5LEHLUmR�3UHWR�QmR�VH�FRQVWLWXLU�QHVVH�PRPHQWR�FRPR�XPD�JUDQGH�FLGDGH�HOD�
DWUDYHVVD�XP�SURFHVVR�VHPHOKDQWH�DR�GHVFULWR�SRU�)HOGPDQ��������HP�6mR�3DXOR���'XUDQWH�D�GpFDGD�
GH������D�FLGDGH�p�DWLQJLGD�SRU�XP�ERRP�LPRELOLiULR�TXH�SURYRFD�PXGDQoDV�QD�VXD�FRQVWLWXLomR�
HVSDFLDO��SULQFLSDOPHQWH�DWUDYpV�GD�LQWHQVLÀFDomR�GD�YHUWLFDOL]DomR�GH�iUHDV�FHQWUDLV�H�GD�H[SDQVmR�
SHULIpULFD�� ,VVR�RFFRUUH� WDQWR�FRPR�HVWUDWpJLD�GH�PRUDGLD�GD�SRSXODomR�GH�EDL[D� UHQGD��TXDQWR�
FRPR�XPD� WHQWDWLYD�GDV�HOLWHV� � HVWDEHOHFHUHP�UHJL}HV�GH�YL]LQKDQoD�KRPRJrQHD�H[FOXVLYDPHQWH�
residenciais.        

$OpP� GD� FRQVROLGDomR� GR� PRGHOR� EDLUUR� MDUGLP�� RV� DQRV� GH� ����� VmR� PDUFDGRV� SRU� PXGDQoDV�
VLJQLÀFDWLYDV� QR� SURFHVVR� GH� YHUWLFDOL]DomR� HP� 6mR� 3DXOR�� $QWHV� GH� PDLV� QDGD�� GHVWDFD�VH� R� IDWR�
GD�PXGDQoD�QD� IRUPD�GH�SURGXomR�GRV� HGLItFLRV��6RX]D� ����������GHÀQH�R�DQR�GH������FRPR�GR�
LQtFLR�GD� LQFRUSRUDomR�GH�HGLItFLRV�HP�6mR�3DXOR��TXDQGR�SDVVDP�D�VHU�SURGX]LGRV�SDUD�YHQGD��HP�
IXQomR�GDV�GHVYDQWDJHQV�FRORFDGDV�SDUD�D�SURGXomR�GH�LPyYHLV�SDUD�DOXJXHO�SHOD�/HL�GR�,QTXLOLQDWR�
HP�������8PD�RXWUD�PXGDQoD�� VHJXQGR�6RPHNK� ���������� p� R� IDWR�GD� YHUWLFDOL]DomR� UHVLGHQFLDO�
H[WUDSRODU�D�iUHD�FHQWUDO�H� LQYHUWHU�D�SUHGRPLQkQFLD�GH�HGLItFLRV�GH�XVR�WHUFLiULR�UHVWULWDV�DR�FHQWUR��
1HVVH�VHQWLGR��HGLItFLRV�UHVLGHQFLDLV�VH�GLVVHPLQDP�SRU�LQ~PHURV�EDLUURV��FRP�XPD�WHQGrQFLD�FODUD�GH�
H[SDQVmR�QR�VHQWLGR�VXGRHVWH��1RV�DQRV�GH�������QDR�DSHQDV�R�-DUGLP�$PpULFD��FRPR�WDPEpP�RV�
GHPDLV�EDLUURV�MDUGLP�LPSODQWDGRV���-DUGLP�(XURSD��-DUGLP�3DXOLVWDQR��3DFDHPEX��$OWR�GD�/DSD���
atingem preços equivalentes aos de terrenos localizados em bairros em processo de verticalização, como 

+LJLHQySROLV�H�3HUGL]HV��&RJHS���������$VVLP��R�VHWRU�VXGRHVWH�p�IRFR�GH�GXSOR�SURFHVVR�GH�YDORUL]DomR��
YLD�YHUWLFDOL]DomR�H�YLD�EDLUURV�MDUGLP��)(/'0$1�������������

(P�������R�PXQLFtSLR�GH�5LEHLUmR�3UHWR� DGRWD��SDUD� UHJXODU� DV� VXDV� OHLV�XUEDQtVWLFDV��R�
&yGLJR�GH�2EUDV�$UKXU�6DER\D�GD�FLGDGH�GH�6mR�3DXOR��(VVH�FtGLJR�HPEDVDUi�QR�PXQLFtSLR�XP�
QRYR� ]RQHDPHQWR�� GLYLGLGR� HP�TXDWUR�SDUWHV��=RQD�&HQWUDO��=RQD�8UEDQD��=RQD� 6XEXUEDQD� H�

)LJXUDV��������H�����LPDJHQV�HPEOHPiWLFDV�GD�WUDQVIRUPDomR�GR�FHQWUR�GD�FLGDGH��3ULPHLUR�D�UHVLGrQFLD�GR�&HO��4XLQ]LQKR�GD�&XQKD�
-XQTXHLUD��ORFDOL]DGD�QD�5XD�*HQHUDO�2VyULR�HVTXLQD�FRP�5XD�ÉOYDUHV�&DEUDO��ORFDO�GH�GLYHUVDV�UHXQL}HV�GR�GLUHWyULR�PXQLFLSDO�GR�
353�GXUDQWH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��(P�VHJXLGD�D�FRQVWUXomR�GR�(GLItFLR�'LHGHULFKVHQ�DR�ORQJR�GD�GpFDGD�GH������TXDQGR�R�FHQWUR�
GD�FLGDGH�FRPHoD�D�PXGDU�GH�IXQomR�H�RFXSDomR��3RU�ÀP��R�HGLItFLR�SURQWR��HP�������VXEVWLWXLQGR�R�DQWLJR�FDVDUmR�H�PHVFODQGR�
em seu programa apartamentos de classe média com espaços comerciais e de lazer.
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=RQD�5XUDO��� A própria nomenclatura das zonas permanece a mesma do zoneamento da cidade 

GH�6mR�3DXOR��TXH�GHÀQLD�RV�VHXV�SHUtPHWURV�HP�IXQomR�GRV�PHOKRUDPHQWRV�XUEDQRV�H�GR�WLSR�GH�
RFXSDomR�FRQWLGDV�HP�FDGD�XPD�GDV�]RQDV��(VVD�GLYLVmR�GD�FLGDGH�HUD�XWLOL]DGD��SULQFLSDOPHQWH��
SDUD�HVWDEHOHFHU�D�FREUDQoD�GR�,PSRVWR�GH�9LDomR�H�3UHGLDO��

4XDQWR�DRV�SURFHGLPHQWRV�GH�FRQVWUXomR��R�QRYR�&yGLJR�HVWDEHOHFH�HP�5LEHLUmR�3UHWR�R�
VHJXLQWH��

� $V�HGLÀFDo}HV�QD�UXD�*HQHUDO�2VyULR��QR�WUHFKR�FRPSUHHQGLGR�HQWUH�D�3UDoD�6KLPLGW�H�D�UXD�
%DUmR�GR�$PD]RQDV� H�D�3UDoD����GH�1RYHPEUR��DOpP�GRV�SUHFHLWRV� JHUDLV�GHVWD� OHL��GHYHP�DLQGD�
VDWLVID]HU�jV�VHJXLQWHV�FRQGLo}HV��
� ����QmR�WHUmR�PHQRV�GH�GRLV�SDYLPHQWRV�VHP�FRQWDU�R�HPEDVDPHQWR��
� ����QDV�UXDV�*HQHUDO�2VyULR�H�3UDoD����GH�1RYHPEUR��D�DOWXUD�Pi[LPD�GRV�SUpGLRV�VHUi�GH�
WULQWD�PHWURV�H�R�Q~PHUR�GH�DQGDUHV�VHUi�QR�Pi[LPR�TXDWUR��LQFOXVLYH�WpUUHRV��
� 2� DUWLJR� ���� VRIUHUi� D� VHJXLQWH� PRGLÀFDomR�� DV� FRQVWUXo}HV� RX� UHFRQVWUXo}HV� QD� DYHQLGD�
,QGHSHQGrQFLD��HP�WRGD�D�H[WHQVmR��LQFOXVLYH�RV�SURORQJDPHQWRV��WHUmR�QR�PtQLPR�GRLV�SDYLPHQWRV�H�
REHGHFHUmR�DR�UHFXR�GH�VHLV�PHWURV��DSXG�6$1&+(6���������������

'HVVD�PDQHLUD��D�FULDomR�GRV�SULPHLURV� ORWHDPHQWRV�UHVLGHQFLDV�QD�]RQD�VXO�GH�5LEHLUmR�
3UHWR� VHUi� UHDOL]DGD� SDUD� DEULJDU� DV� IDPtOLDV� TXH� VH� UHWLUDYDP� GHVVD� UHJLmR� FHQWUDO�� TXH� YLQKD�
PXGDQGR�GH�IXQomR��(QWUHWDQWR��HVVH�GHVORFDPHQWR�p�DQWHFHGLGR�SRU�XPD�RFXSDomR�VDOXEUH�GHVVD�
iUHD�PDLV�DOWD�GR�Q~FOHR�XUEDQR��VLWXDGD�DLQGD�GHQWUR�GR�DQWLJR�3DWULP{QLR�GD�)iEULFD�GD�0DWUL]��
1HVWH�YHWRU�GH�FUHVFLPHQWR�GD�FLGDGH��DFRQWHFH�XPD�RFXSDomR�PDWHULDO�TXH�DQWHFHGH�D�FULDomR�GRV�
EDLUURV�H[FOXVLYDPHQWH�UHVLGHQFLDV�GD�GpFDGD�GH�������-DUGLP�(XJHQLD��$OWR�GD�%RD�9LVWD�H�-DUGLP�
6XPDUp���'XUDQWH�DV�WUrV�SULPHLUDV�GpFDGDV�GR�VpFXOR�;;��RV�EDLUURV�VHUmR�RFXSDGRV�QD�HVWHLUD�
GD�LQVWDODomR�GH�HGLItFLRV�FRPR�R����*UXSR�(VFRODU��R�*\QDVLR�GR�(VWDGR��RV�FROpJLRV�UHOLJLRVRV�
GRV�0HWRGLVWDV��0DULVWDV�H�GDV�,UPmV�8UVXOLQDV��DOpP�GR�(VWiGLR�GD�5XD�7LELULoi��SHUWHQFHQWH�DR�
&RPPHUFLDO�)RRW�%DOO�&OXE���

1R�OLYUR�GR�PHPRULDOLVWD�5XEHP�&LRQH���������+LVWyULD�GH�5LEHLUmR�3UHWR��p�DSUHVHQWDGR�R�
VHJXLQWH�GHSRLPHQWR�VHP��HQWUHWDQWR��FLWDU�R�VHX�DXWRU��

ALTO-CIDADE
� $́�DXWHQWLFLGDGH�WRSRQ{PLFD�GH�5LEHLUmR�3UHWR�IRL�UHVSHLWDGD�GHVGH�VXD�RULJHP�DWp�DV�SULPHLUDV�
GpFDGDV�GR�VpFXOR��TXDQGR�D�FLGDGH�VH�OLPLWDYD�GDV�PDUJHQV�GR�5HWLUR�SDUD�RV�DOWRV�GD�UXD�%HUQDGLQR�
GH�&DPSRV��HUD�R�FHQWUR�XUEDQR��SDUD�FLPD�GR�FyUUHJR�GR�5HWLUR��WRGD�iUHD�GHQRPLQDYD�VH�%DUUDFDR��
6HSDUDGD�SHOD�YHOKD�HVWDomR�GD�0RJLDQD�HVWHQGLD�VH�D�9LOD�7LEpULR��H�DR�GREUDU�R�ÀP�GD�UXD�6DOGDQKD�
0DULQKR��FRPHoDYD�R�EDLUUR�GD�5HS~EOLFD��$Wp�Dt�D�DXWHQWLFLGDGH�JXDUGDYD�DV�SURSRUo}HV�RULJLQDLV��

� 'HSRLV� WHYH� LQtFLR�D� LPLWDomR� WRSRQ{PLFD�GRV�EDLUURV�GD�&DSLWDO�GR�(VWDGR�� H�D�JUDQGH�6mR�
3DXOR�GHX�D�JUDQGH�5LEHLUmR�3UHWR��6HGSDURX�VH�R�%DUUDFDR�GRV�&DPSRV�(OtVHRV��EDLUUR�GH��6mR�3DXOR��
DWp�HQWmR�UHVLGrQFLD�SDODFLDQD�GR�JRYHUQR�GR�(VWDGR��TXH�SRU�VXD�YH]�SUHQGH�VH�DRV�&KDPSV�(O\VpHV�
GD�)UDQoD��RQGH�1DSROHmR�FRQVWUXLX�VHX�SDOiFLR��(�D�LPLWDomR�GH�QRPHV�GH�EDLUURV�GD�&DSLWDO�IRL�VH�
HVWHQGHQGR�SHORV�QRYRV�DJORPHUDGRV�FLWDGLQRV��3ULPHLUR�IRL�+LJLHQySROLV��TXH�DEUDQJH�R�DOWR�GD�FLGDGH�
DWp�RVOLPLWHV�GD�$YHQLGD���GH�-XOKR�

� )RL� SRXFR� GHSRLV� GH� ����� TXH� D� SDUWH� � DOWD� GD� FLGDGH� UHFHEHX� XUEDQL]DomR� LQWHQVD�� H��
FRQVHTXHQWHPHQWH�D�IRUPDomR�GH�EDLUURV�GH�DOWR�SDGUmR�DUTXLWHW{QLFR���&,21(����������������

���$�LGHQWLÀFDomR�GDV�]RQDV�SRGH�VHU�IHLWD�QXPD�WDEHOD�HODERUDGD�SRU�.DUOD�6DQFKHV��������FRP�D�HYROXomR�GD�GLYLVmR�
GDV�]RQDV�HP�XP�PDSD�GR�PXQLFtSLR��$�WDEHOD�VHUi�DSUHVHQWDGD�QR�WySLFR�����
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�6HJXQGR�&LRQH���������D�FRQVWUXomR�GR�HGLItFLR�GR�3ULPHLUR�*UXSR�(VFRODU�p�LQLFLDGD�DSyV�
$UWKXU�'LHGHULFKVHQ�GRDU�DR�*RYHUQR�GR�(VWDGR�XP�WHUUHQR�GH�RLWR�PLO�PHWURV�TXDGUDGRV��VHQGR�
ÀQDOL]DGD�HP������QXPD�TXDGUD� IURQWHLUD�j� UHFpP�LQDXJXUDGD�FDWHGUDO�GD�FLGDGH��$�DUWLFXODomR�
SDUD�D�FRQVWUXomR�GR�SUpGLR�SDUD�R�*UXSR�(VFRODU�HP�5LEHLUmR�3UHWR�WLQKD�VLGR�UHDOL]DGD�SRU�/XL]�
3HUHLUD�%DUUHWR�� HQWmR� GHSXWDGR� HVWDGXDO�� TXH�� MXQWR� DR� VHQDGRU� -RVp�*XLPDUmHV� -XQLRU�� IXWXUR�
SDWURQR� GD� HVFROD� H� SROtWLFR� SUy[LPR� D� 3UXGHQWH� GH�0RUDLV� QR� 3DUWLGR� 5HSXEOLFDQR� 3DXOLVWD��
SURWRFRODYDP�RV�UHTXHULPHQWRV�DR�SUHVLGHQWH�GR�(VWDGR��%HUQDUGLQR�GH�&DPSRV��

$�GRDomR�GR�WHUUHQR�SHUPLWLX�TXH�R�*UXSR�(VFRODU�GHL[DVVH�R�SUpGLR�U~VWLFR�TXH�RFXSDYD�
QD� UXD�%DUmR� GR�$PD]RQDV�� QR� FHQWUR� GD� FLGDGH�� SHUPLWLQGR� VXD� ORFRPRomR� SDUD� HVVD� UHJLmR��
que vinha se consolidando como um espaço privilegiado pelos atores políticos republicanos. O 1ª 

*UXSR�(VFRODU�VH�GLIHUHQFLDULD�SRU�RFXSDU�XP�OXJDU�PDLV�GLVWLQWR�GD�FLGDGH��RQGH�RV�ÀOKRV�GD�HOLWH�
FDIHHLUD�UHFHEHULDP�D�LQVWUXomR�EiVLFD��$�ORFDOL]DomR�GR�VHX�WHUUHQR�SRGH�VHU�FRQIHULGD�QD�DWD��

� )RL� OLGD�D� HVFULWXUD�GH� GRDomR�GH�XP� WHUUHQR�PXOWDGR�� HQWUH� DV� UXDV�9LVFRQGH�GH� ,QKD~PD��
/DID\HWWH�H�%DUmR�GR�$PD]RQDV��TXH�ID]HP�j�&kPDUD�0XQLFLSDO��SDUD�QHOH�VHU�HGLÀFDGR�R�*UXSR�
(VFRODU�� 7HQHQWH�&RURQHO� $UWKXU� 'LHGHULFKVHQ� H� VXD� PXOKHU� '�� $GHODLGH� $UD~MR� 'LHGHULFKVHQ��
SDVVDGD�QR����7DEHOLmR�GHVWD�FLGDGH�HP�GDWD�GH���GR�FRUUHQWH��6REUH�HOD�SHGLX�D�SDODYUD�R�GU��-RmR�
&DHWDQR�$OYHV��H�UHTXHULD�TXH�VH�LQFHULVVH�QD�DFWD�XP�YRWR�GH�ORXYRU�D�HVVH�FDYDOHLUR�H�VH�RÀFLDVVH�DR�
*RYHUQR�GR�(VWDGR�SDUD�TXH�IRVVH�GDGR�DR�*UXSR�TXH�VH�HGLÀFDVVH�QHVVH�WHUUHQR�R�QRPH�GH�*UXSR�
(VFRODU�&RURQHO�$UWKXU�'LHGHULFKVHQ��&,21(��������������

6HJXQGR� &XQKD� �������� GXUDQWH� D� 3ULPHLUD� 5HS~EOLFD�� DSHQDV� WUrV� HVFRODV� GH� HQVLQR�
VHFXQGiULR�H[LVWLDP�QR�(VWDGR�GH�6mR�3DXOR��H�R�*LQiVLR�GR�(VWDGR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�HVWDYD�HQWUH�
HODV�FRPR�XPD�HVFROD�VHOHWLYD�H�DULVWRFUiWLFD��IUHTXHQWDGD�SULQFLSDOPHQWH�SHOD�HOLWH�ORFDO��$�LGHLD�GH�
LQVWDODU�D�HVFROD�QD�FLGDGH�VXUJH�HP�������QXPD�YLVLWD�GR�6HFUHWiULR�GR�,QWHULRU�GR�(VWDGR��*XVWDYR�
GH�*RGR\��HP�TXH�/XL]�3HUHLUD�%DUUHWR��QXP�EDQTXHWH�QD�&kPDUD�0XQLFLSDO��UHDOL]D�XP�GLVFXUVR�
VREUH�D� LPSRUWkQFLD�GH�VH�FULDU�R�*LQiVLR�SDUD�D�IRUPDomR�PHQWDO�GH�VHX�SRYR��2�VHFUHWiULR�VH�
LQFXPEH�GH�OHYDU�HVVH�GHVHMR�MXQWR�DR�JRYHUQDGRU�-RUJH�7LELULoi��FRPR�XPD�GHPDQGD�SHOR�DSRLR�

)LJXUD�����2�HGLItFLR�GR�3ULPHLUR�*UXSR�(VFRODU� LQVWDODGR�QD�UXD�/DIDLHWH�GHÀQLQGR�D�WHQGrQFLD�GH�RFXSDomR��GD�SDUWH�DOWD�GD�
FLGDGH��)RQWH�$3+53��
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TXH�-RDTXLP�GD�&XQKD�'LQL]�-XQTXHLUD�KDYLD�GDGR�D�VXD�FDQGLGDWXUD�HP�������

�/RJR�� D� &kPDUD� GRV�'HSXWDGRV�� HP� ������ DSURYD� D� OHL� GH� FULDomR� GR� WHUFHLUR�*LQiVLR�
GR�(VWDGR�GH�6mR�3DXOR�� FRP�XP�SURJUDPD�GH�HQVLQR� VHPHOKDQWH�DR�GRV�JLQiVLRV�GD�FDSLWDO� H�
GH�&DPSLQDV��GHVWLQDQGR����FRQWRV�GH�UpLV�SDUD�DV�GHVSHVDV�H�SDJDPHQWRV�GRV�SURIHVVRUHV��2V�
SULPHLURV�SURIHVVRUHV�HUDP�RX�VH�WRUQDULDP�JUDQGHV�ÀJXUDV�GD�SROtWLFD�PXQLFLSDO��FRPR�)iELR�GH�
6i�%DUUHWR��IXWXUR�LQWHUYHQWRU�IHGHUDO��-RDTXLP�0DFHGR�%LWWHQFRXUW��,QWHQGHQWH�0XQLFLSDO�GXUDQWH�
WRGD�D�GpFDGD�GH�������H�RV�YHUHDGRUHV�GH�RSRVLomR�-RmR�3HGUR�GD�9HLJD�0LUDQGD�H�5HQDWR�-DUGLP��
DOpP�GH�RXWUDV�ÀJXUDV�TXH�HVWDULDP�jV�YROWDV�FRP�R�MRJR�GH�DOLDQoDV�HP�WRUQR�GR�SRGHU�SROtWLFR�
local.

$�DUERUL]DomR� GDV� UXDV�� D� OLPSH]D� S~EOLFD�� RV� FDOoDPHQWRV�� DV� REUDV� GH� VDQHDPHQWR�� RV�
HQFDQDPHQWRV�GH�iJXD�H�HVJRWR�VHUmR�UHDOL]DGRV�SULRULWDULDPHQWH�QHVVD�UHJLmR��$V�SUDoDV�$XUHOLDQR�
GH� *XVPmR� H� $QW{QLR� +RQyULR� UHFHEHP� XP� WUDWDPHQWR� HVSHFLDO� GH� MDUGLQV�� UHVVDOWDQGR� R� DU�
EXFyOLFR�GD�SDUWH�PDLV�DOWD�GD�FLGDGH��SULYLOHJLDGD�SHODV�VXDV�YLVDGDV�H�DUHMDPHQWR��2�UHODWyULR�GR�
,QWHQGHQWH�0XQLFLSDO�-RDTXLP�0DFHGR�%LWWHQFRXUW�VH�LQLFLD�GH�PDQHLUD�EDVWDQWH�XIDQLVWD�QR�TXH�VH�
UHIHUH�DRV�PHOKRUDPHQWRV�GD�FLGDGH��DSRQWDQGR�D�FRQVWUXomR�GH�SUDoDV�QHVVD�UHJLmR��

� 2XWUR�MDUGLP�GH�HVW\OR�PRGHUQR��GH�PDJQtÀFR�DVSHFWR��IRL�IHLWR�QD�3UDoD����GH�PDLR��HP�IUHQWH�
D� JUDQGLRVD� FDWKHGUDO� TXH� DOOL� VH� HVWi� HGLÀFDQGR��1mR� VH� SRXGH� DMDUGLQDU� WRGD� D�3UDoD� SRUTXH� RV�
DQGDLPHV�H�R�WUkQVLWR�GH�FDUUDoDV�FRP�PDWHULDHV�SDUD�HVVDV�REUDV�LPSHGLDP�TXH�VH�À]HVVH�TXDOTXHU�
serviço na sua proximidade. 

� /RJR�TXH�FHVVRX�HVWH�REVWiFXOR��HP�ÀQV�GR�DQQR�SDVVDGR��GHX�VH�FRPHoR�DR�MDUGLP��WUDoDQGR�VH�R�
VHX�SODQR��UHPRYHQGR�VH�D�WHUUD�H�IRUPDQGR�VH�RV�FDQWHLURV��TXH�IDOWDP�VRPHQWH�VH�SODQWDGR��

� (PEHOH]RX�VH�WDPEpP�D�3UDoD�%DUDR�GR�5LR�%UDFR�FRP�XP�SHTXHQR�MDUGLP��TXH�FLUFXQGD�D�
KHUPD�D�TXH�DFLPD�PH�UHIHUL��

$�)LJXUD����UHSUHVHQWD��HP�SULPHLUR�SODQR��D�&DWHGUDO�GH�5LEHLUmR�3UHWR��VLWXDGD�QD�3UDoD�
���GH�PDLR��VHQGR�SRVVtYHO�HQ[HUJDU��QR�VHJXQGR�SODQR�GD�LPDJHP��RV�HGLItFLRV�FRQVWUXtGRV�HQWUH�

)LJXUD�����2�HGLItFLR�GR�*LQiVLR�GR�(VWDGR��HQWUH�DV�UXDV�5XL�%DUERVD�H�&DPSRV�6DOHV��H�R�FROpJLR�GRV�0HWRGLVWDV�QD�UXD�)ORUrQFLR�
GH�$EUHX��)RQWH��$3+53�
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HVWD� ,JUHMD� H� D� $YHQLGD�1RYH� GH� -XOKR� FRPR�� R� ���*UXSR�(VFRODU� H� R� 3DOiFLR� (SLVFRSDO��1R�
IXQGR�GD�IRWRJUDÀD��DR�KRUL]RQWH��VH�Yr�DV�JOHEDV�TXH�VHUmR�RFXSDGDV�SHOR�-DUGLP�(XJrQLD��-DUGLP�
6XPDUp�H�$OWR�GD�%RD�9LVWD��1DV�LPHGLDo}HV�GD�UXD�%HUQDGLQR�GH�&DPSRV��DLQGD�RFXSDGD�FRP�
FDVDV�U~VWLFDV�GH�ORQJRV�TXLQWDLV��VH�GHVWDFDUi�QHVVD�pSRFD�R�FDPSR�GR�&RPPHUFLDO�)RRW�%DOO�&OXE��
LPSODQWDGR�QR�DOWR�GD�UXD�7LELULoi�FRP�D�%HUQDGLQR�GH�&DPSRV��RQGH�IXWXUDPHQWH�VH�LQVWDODULD�R�
FOXEH�GD�6RFLHGDGH�5HFUHDWLYD�GH�(VSRUWHV��2�FDPSR�GH�IXWHERO�DWUDLULD��GHVVD�IRUPD��D�SRSXODomR�
GH� 5LEHLUmR� 3UHWR� TXH� VH� HQFRQWUDYD� EDVWDQWH� FRQHFWDGD� FRP� RV� DFRQWHFLPHQWRV� GDV� FDSLWDLV�
EUDVLOHLUDV��H�TXH�VH�GLULJLULDP�DR�QRYR�(VWiGLR�GD�5XD�7LELULoi�para acompanhar a febre do novo 

sport.
��

 

$�H[WHQVmR�XUEDQD�SDUD�RV�EDLUURV�GD�]RQD� VXO�GD�FLGDGH�VHUi�JDUDQWLGD�SHOD� OHL�Q�������
FULDGD�HP�YLUWXGH�GDV�IHVWLYLGDGHV�GR�FHQWHQiULR�GD�LQGHSHQGrQFLD���´DTXLVLomR�GH�WHUUHQRV�SDUD�
D� DEHUWXUD� GD�$YHQLGD� ,QGHSHQGrQFLD� D� SDUWLU� GD� H[WUHPLGDGH� GD� UXD� 7LELULoi� D� TXDWUR�PHWURV�
do fundo do &RPPHUFLDO�)RRW�%DOO�&OXEµ��9$/$'®2�������������,QDXJXUDGD�HP�������D�$YHQLGD�
,QGHSHQGrQFLD� KDYLD� VLGR� LGHDOL]DGR� SHOR� SUHIHLWR� -RmR�5RGULJXHV�*XLmR� VHJXQGR� XP� LGHDO� GH�
PRGHUQL]DomR� H[SUHVVR� HP� XPD� VpULH� GH� REUDV� UHDOL]DGDV� HP� LQ~PHUDV� FLGDGHV� EUDVLOHLUDV� HP�
YLUWXGH�GD�FRPHPRUDomR�GR�FHQWHQiULR�GD�LQGHSHQGrQFLD�GR�SDtV���

���9HU�6HYFHQNR��1��)XWHERO��0HWUySROHV�H�'HVDWLQRV��5HYLVWD�863��6mR�3DXOR��Q������SS���������MXQ�MXO�DJR��������$�
UHIHUrQFLD�DR�FRQWR�´&RULQWKLDQV���;�3DOHVWUD��µ�GR�HVFULWRU�H�MRUQDOLVWD�$QWRQLR�GH�$OFkQWDUD�0DFKDGR��´'HVGH�R�
JUDQGH�ERRP�HVSRUWLYR�GH�������TXDQGR�R�IXWHERO�VH�WRUQRX�XPD�PDQLD�TXH�JDOYDQL]RX�WRGD�D�MXYHQWXGH�GD�FLGDGH��R�
HQWmR�HVWXGDQWH�$OFkQWDUD�0DFKDGR�Mi�VH�GHVWDFDYD�FRPR�HQWXVLDVWD��FRPSRQGR�R�JUXSR�TXH�FULRX�D�/LJD�$WOpWLFD�GD�
$FDGHPLD�GR�/DUJR�GH�6mR�)UDQFLVFR��D�SULPHLUD�DVVRFLDomR�DWOpWLFD�XQLYHUVLWiULD��2V�DFDGrPLFRV�FXPSULULDP�j�ULVFD�
HVVD�VXD�GHWHUPLQDomR��DLQGD�PDLV�$OFkQWDUD�0DFKDGR��SRU�VXD�SUySULD�FRQWD�H�SRU�FRQWD�GH�VXD�SHUFHSomR�DUJXWD�TXH�
tinha da profunda transformação cultural que engolfava a sociedade paulista”.

)LJXUD�����D�QRYD�FDWHGUDO�LQDXJXUDGD�HP������SDUD�VXEVWLWXLU�D�DQWLJD�0DWUL]�IHLWD�GH�WDLSD��)RQWH��$3+53�
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1HVWRU�*RXODUW�5HLV�)LOKR��������FLWD�FRPR�H[HPSOR�GDV�IHVWLYLGDGHV�R�FRQMXQWR�FRPSRVWR�
SHOD�XUEDQL]DomR�GR�9DOH�GR�$QKDQJDED~��D�UHIRUPD�GD�UXD�/tEHUR�%DGDUy�H�D�DEHUWXUD�GD�3UDoD�
GR�3DWULDUFD��2�SODQR�GH�PRGHUQL]DomR�GD�FLGDGH�GH�6mR�3DXOR�QR�&HQWHQiULR�GD�,QGHSHQGrQFLD�
DLQGD�LQFOXtD�D�UHIRUPD�GD�3UDoD�GD�6p��D�FULDomR�GR�3DUTXH�'��3HGUR�,,�QD�9iU]HD�GR�&DUPR��DOpP�
GD�DEHUWXUD�GD�$YHQLGD�GR�(VWDGR�H�GD�FRQVWUXomR�GR�3DUTXH�GD�,QGHSHQGrQFLD��3DUD� IHFKDU�R�
FRQMXQWR�TXH�LQWHJUDULD�DV�FRPHPRUDo}HV�GR�&HQWHQiULR�GD�,QGHSHQGrQFLD��9LFWRU�'XEXJUDV��TXH�
Mi�KDYLD�SDVVDGR�SRU�5LEHLUmR�3UHWR��p�FRQWUDWDGR�SDUD�SURMHWDU�R�FRQMXQWR�SDLVDJtVWLFR�GD�/DGHLUD�
GD�0HPyULD�����

5LEHLUmR�3UHWR�SURFXUDYD�VH�DVVRFLDU��DWUDYpV�GD�FRQVWUXomR�GH�QRYRV�FRQMXQWRV�XUEDQtVWLFRV�
DR� PRYLPHQWR� GH� WUDQVIRUPDo}HV� XUEDQDV� GDV� FLGDGHV� FDSLWDLV� EUDVLOHLUDV�� � 2� 5LR� GH� -DQHLUR��
SDUDGLJPD� GHVVDV� UHIRUPDV�� DQWHV�PHVPR�GR�&HQWHQiULR� GD� ,QGHSHQGrQFLD� KDYLD�PRQWDGR� XP�
JUDQGH�FHQiULR�EXUJXrV�FRP�D�UHRUJDQL]DomR�GH�VXD�iUHD�FHQWUDO��SULQFLSDOPHQWH�FRP�DV�GHPROLo}HV�
para a abertura da Av. Central e de um concurso de fechadas para novos edifícios. Os prefeitos 

GH�5LEHLUmR�3UHWR��DSyV�������HP�UHIHUrQFLD�j�5HYROXomR�&RQVWLWXFLRQDOLVWD��FRORFDQGR�VH�DR�ODGR�
GH�GLYHUVDV�FLGDGHV�EUDVLOHLUDV�TXH�SURFXUDYDP�DÀUPDU�D�PRGHUQLGDGH�H�R�GLQDPLVPR�GR�UHJLPH�
republicano. 

&RQWXGR��D�SULPHLUD�UXD�GH�5LEHLUmR�3UHWR�TXH�WHYH�XPD�UHJXODPHQWDomR�GH�IDFKDGDV�QR�VHX�
&yGLJR�GH�3RVWXUD�IRL�D�*HQHUDO�2VyULR��2�&yGLJR�SUHWHQGLD�HVWDEHOHFHU�XP�SDGUmR�DUTXLWHW{QLFR�
DRV�HGLItFLRV�TXH�ID]LDP�D�IDFKDGD�GD�3UDoD�;9�GH�1RYHPEUR�DR�HVWDEHOFHU�D�REULJDWRULHGDGH�GH�
SRVVXLU�D�SDUWLU�GH������R�JDEDULWR�GH�GRLV�DQGDUHV��1D�PHVPD�GpFDGD��VHULD�D�YH]�GD� �$YHQLGD�
,QGHSHQGrQFLD�WHU�RV�SDGU}HV�DUTXLWHW{QLFRV�GH�VHXV�HGLItFLRV�UHJXODPHQWDGRV��$�/HL�0XQLFLSDO�Q��
����DOWHUDYD�DV�GHWHUPLQDo}HV�GR�&yGLJR�GH�3RVWXUDV�GH������VREUH�DV�FRQVWUXo}HV�GD�DWXDO�$YHQLGD�
1RYH�GH�-XOKR��HVWDEHOHFHQGR�TXH�WRGRV�RV�SUpGLRV�FRQVWUXtGRV�QHOD�SRVVXLULDP�R�DIDVWDPHQWR�GH�
VHLV�PHWURV�GR�DOLQKDPHQWR�GRV�SRUW}HV�GH�HQWUDGD�QD�DYHQLGD��$OpP�GLVVR��HVVHV�HGLItFLRV�GR�PDLV�
QRYR�EXOHYDU�GD�FLGDGH�VHULDP�H[FOXVLYDPHQWH�UHVLGHQFLDLV��FRP�MDUGLQV�IHFKDGRV��GH�JUDGLV�HP�VXDV�

)LJXUD�����7RGD�HOHJkQFLD�SDUD�DFRPSDQKDU�R�QRYR�VSRUW�LQJOrV�QR�(VWiGLR�GR�&RPPHUFLDO�)RRWEDOO�&OXE��ORFDOL]DGR�HQWUH�D�UXD�
7LELULoD�H�D�$YHQLGD�1RYH�GH�-XOKR��)RQWH��$3+53���



A Arte de se construir cidAdes em meio à políticA locAl

���

fachadas.
��

0DLV�WDUGH��QR�DQR�GH�������GXUDQWH�SUHIHLWXUD�GH�-RVp�GH�0DJDOKmHV��R�SURORQJDPHQWR�GD�
$Y��1RYH�GH�-XOKR�p�UHWRPDGR�FRP�R�REMHWLYR�GH�VH�FRQFOXLU�D�SULPHLUD�SHULPHWUDO�GD�FLGDGH���$V�
REUDV�VmR�UHJXODPHQWDGDV�SHOD�OHL�PXQLFLSDO�Q�������GH���GH�MXOKR�GH�������TXH�GHFODUD�GH�XWLOLGDGH�
S~EOLFD� RV� WHUUHQRV� GH� GLYHUVDV� FKiFDUDV� TXH� VH� HQFRQWUDYDP� QD� IDL[D� GH� WHUUD� TXH� D� DYHQLGD�
RFXSDULD��$VVLP��HOD�VH�WRUQDULD��MXQWR�FRP�DV�DYHQLGDV�GRV�FDQDLV�GRV�ULRV��R�WHUFHLUR�EXOHYDU�GD�
FLGDGH���&DOoDGD�FRP�SDUDOHOHStSHGRV��HP�VHX�FDQWHLUR�FHQWUDO�VHULD�SODQWDGD�XPD�ÀOHLUDV�GH�iUYRUHV�
6LELSLUXQDV��IRUPDQGR�XPD�IDL[D�YHUGH�HQWUH�R�TXDGULOiWHUR�FHQWUDO�H�RV�QRYRV�EDLUURV�GD�=RQD�6XO��

3DUD� LPSODQWDU� D�$YHQLGD� VHULD�QHFHVViULR�� FRQWXGR�� D� UHDOL]DomR�GDV�GHVDSURSULDo}HV�GH�
GLYHUVRV�WHUUHQRV�DR�ORQJR�GH�VXD�DEHUWXUD��FRPR�SRGH�VHU�YLVWR�HP�XPD�FRUUHVSRQGrQFLD�HQWUH�R�
&KHIH�GH�VHFomR�GH�3ODQWDV�&DGDVWUDLV�H�R�'LUHWRU�GH�9LDomR�H�2EUDV�3~EOLFDV��

 Para o prolongamento da Avenida Nove de Julho, no qual, o traçado atravessa os terrenos da Vila 

+LJLHQySROLV��DSURYDGD�Ki�PXLWRV�DQRV��WHQKR�D�KRQUD�GH�HQYLDU�OKH�PHPRULDLV�H�SODQWDV�GR�UHORWHDPHQWR�
GD�TXDGUD��HQWUH�DV�UXDV��4XLQWLQR�%RFDLXYD��UXD�2ODYR�%LODF�H�D�UXD�9LFHQWH�GH�&DUYDOKR��SDUD�RV�
HVWXGRV�GH�GHVDSURSULDomR��SRU�YLD�MXGLFLDO�RX�DFRUGR�DPLJiYHO��&255(6321'(1&,$�������

�$�/HL�Q������ LUi�GLVSRU�XPD�UHODomR�FRQWHQGR�D�PHWUDJHP�GRV�WHUUHQRV�GHVDSURSULDGRV�
DSRQWDQGR�RV�YDORUHV�SDJRV��UHVSHFWLYDPHQWH��D�FDGD�XP�GRV�SURSULHWiULRV�DWUDYpV�GH�XPD�WDEHOD�
VXEGLYLGLGD�HQWUH�RV�TXDUWHLU}HV�DR�ORQJR�GD�$YHQLGD�1RYH�GH�-XOKR���

LEI Nº 101
GH���GH�MXOKR�GH�������

Declara de utilidade pública, terrenos das avenidas nove de julho e independência,

Para abertura de rua. 

)DoR�VDEHU�TXH�D�&kPDUD�0XQLFLSDO�GHFUHWRX�H�HX�SURPXOJR�D�VHJXLQWH��
$UWLJR���� ��QRV� WHUPRV�GR�Q�,9�GR�DUWL�����GD� OHL�Q�����GH����GH�VHWHPEUR�GH�������FRPELQDQGR�
FRP�RV�'HFUHWRV�OHLV�QV�������� H�������� UHVSHFWLYDPHQWH�GH����GH� MXQKR�G������ H���GH�PDUoR�GH�
������ ÀFDP� GHFODUDGRV� GH� XWLOLGDGH� S~EOLFD�� D� ÀP� GH� VHUHP� UHFHELGRV� SRU� GRDomR�� RX� DGTXLULGDV�

��� 9HU�6DQFKHV��.��RS��FLW��S������

)LJXUD�����2�SDGUmR�DUTXLWHW{QLFR�GDV�QRYDV�UHVLGrQFLDV�QD�$YHQLGD�1RYH�GH�-XOKR��)RQWH��$3+53�
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mediante desapropriação judicial ou amigável, as áreas de terrenos abaixo caracterizadas, necessárias 

ao prolongamento das avenidas nove de julho e independência, a saber: 

AVENIDA NOVBE DE JULHO
4XDUWHLUmR�HQWUH�D�UXD�VHWH�GH�VHWHPEUR�H�D�UXD�PDUHFKDO�GHRGRUR��

120(6� � SDUD�DYHQLGD� PDLV�ODGR�SDU� PDLV�ODGR�LPSDU� � W R W D O�
�Pñ�
0DQRHO�3HUHV�� � ��������Pñ� �������Pñ� � �� �
��������
:DOGHPDU�%��3HVVRD�� ������� Pñ� �������Pñ� ���������� ���������

�/(,�1������������

�2����$UWLJR�GD�OHL�Q������GLVFRUULD�VREUH�R�FDUiWHU�OHJDO�GDV�GHVDSURSULDo}HV�REMHWLYDGDV�
SDUD�R�SURORQJDPHQWR�H�DPSOLDomR�GD�DYHQLGD��DOpP�GDV�iUHDV�TXH�FRPSUHHQGHULDP�SURSULDPHQWH�
R�DUUXDPHQWR�GD�YLD�� �&RQWXGR��RXWUDV�]RQDV�GHQWUR�GRV�TXDUWHLU}HV�GRV�GRLV� ODGRV�GD�$YHQLGD�
também seriam desapropriadas em virtude da consequente valorização dos terrenos após a 

FRQFOXVmR�GRV�WUDEDOKRV��R�TXH�GHPRQVWUD�XPD�DWXDomR�HVSHFXODWLYD�GD�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO��-i�R�
$UWLJR����GLVSXQKD�VREUH�DV�FRQFRUGkQFLDV�GH�SUHoR�H�SDJDPHQWR�HVWLSXODGDV�SDUD�GHVDSURSULDomR��
TXH� FDEHULD� DRV� SURSULHWiULRV� DFHLWDUHP� DPLJDYHOPHQWH�� � 3RU� ÀP�� UHPHPRUDQGR� D� HQJHQKDULD�
ÀQDQFHLUD� GRV� ,QWHQGHQWHV� GD� 3ULPHLUD� 5HS~EOLFD�� R� SUHIHLWR� GR� 3DUWLGR� 7UDEDOKLVWD�� -RVp� GH�
0DJDOKmHV��HVWDEHOHFHULD�R�VHJXLQWH�QR�RLWDYR�DUWLJR�GD�OHL�Q������

$UWLJR������DV�GHVSHVDV�FRP�D�H[HFXomR�GHVWD�OHL��FRUUHUmR�SRU�FRQWD�GD�YHUED�RUoDPHQWiULD�FRQVLJQDGD�
SDUD�R�SUHVHQWH�H[HUFtFLR��H�GRV�FUpGLWRV�VXSOHPHQWDUHV�RSRUWXQDPHQWH�DEHUWRV���/(,�1�����������

3.3 A política na cidade após 1930. 

�'XUDQWH�XP�SHUtRGR�GH����DQRV��HQWUH�DV�GpFDGDV�GH������H�������D�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�
3UHWR�YLYHX�XP�PRPHQWR�FUXFLDO�GH�VHX�GHVHQYROYLPHQWR�XUEDQtVWLFR��1D�YHUGDGH��PHVPR�DQWHV�
GHVVH� SHUtRGR�� D� FLGDGH� Mi� KDYLD� SDVVDGR� GXUDQWH� D� 3ULPHLUD� 5HS~EOLFD� SRU� LQ~PHUDV� UHIRUPDV�
XUEDQDV�TXH�SDXWDUDP�RV�EDODQoRV�ÀQDQFHLURV�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO� VHQGR�REMHWR�GH�GLVFXUVRV�
YLVLRQiULRV�VREUH�XUEH�ULEHLUmR�SUHWDQD��7RGDYLD��GXUDQWH�DTXHOHV����DQRV��VH�DVVLVWLUDP�D�DOJXQV�
PRPHQWRV�GH�LQÁH[}HV�SROtWLFDV�FUXFLDLV�SDUD�R�VXEVHTXHQWH�GHVHQYROYLPHQWR�GD�FLGDGH�QR�kPELWR�
dos dilemas do urbanismo moderno.  

)LJXUD�����SODQWD�GH�GHPDUFDomR�GRV�WHUUHQRV�GHVDSURSULDGRV�SDUD�D�FRQVWUXomR�GD�$Y��1RYH�GH�-XOKR��$3+53�
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���

�2�ÀQDO�GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD�KDYLD�VLGR�PDUFDGR�SHOD�UHGXomR�GD�DXWRQRPLD�PXQLFLSDO��
FRP�RV�SUHIHLWRV� VHQGR� LQGLFDGRV�� DSyV�R�JROSH�GH�������SHORV� LQWHUYHQWRUHV� IHGHUDLV��$�SDUWLU�
GH�������R�PXQLFtSLR�SDVVD�D�VHU�VXEPHWLGR�DR�HVFUXWtQLR�GR�'HSDUWDPHQWR�GH�$VVLVWrQFLD�DRV�
0XQLFtSLRV���'$0���yUJmR�FULDGR�SHOR�*RYHUQR�)HGHUDO�FRP�R�REMHWLYR�GH�UHDOL]DU�D�FHQWUDOL]DomR�
do controle dos gastos e da arrecadação dos municipios brasileiros. A atuação desse órgão gera a 

UHGXomR�GR�HQGLYLGDPHQWR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��TXH�KDYLD�VLGR�DWp�HQWmR�D�PDWUL]�GR�ÀQDQFLDPHQWR�GRV�
PHOKRUDPHQWRV�XUEDQRV�GXUDQWH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��$SHVDU�GD�DUUHFDGDomR�PXQLFLSDO�QmR�VRIUHU�
XPD�GUiVWLFD�DOWHUDomR�HP�UHODomR�DR�SHUtRGR�DQWHULRU��FRP�D�UHFHLWD�VHQGR�DLQGD�PDMRULWDULDPHQWH�
FRPSRVWD�SHOR�,PSRVWR�GH�,QG~VWULDV�H�3URÀVV}HV�H�R�,PSRVWR�3UHGLDO��D�DXWRQRPLD�ÀQDQFHLUD�GR�
PXQLFtSLR�p�FUXFLDOPHQWH�UHGX]LGD�SHOD�DomR�GR�'$0�QR�TXH�WRFD�DR�HQGLYLGDPHQWR��������

�$R�DEULU�R�UHODWyULR�GR�SULPHLUR�3UHIHLWR�0XQLFLSDO�GH�5LEHLUmR�3UHWR�SRU�QRPHDomR�IHGHUDO��
VH�Yr�TXH�HOH�QmR�VHULD�PDLV�DSUHVHQWDGR�DRV�YHUHDGRUHV�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO��PDV�DR�,QWHUYHQWRU�
)HGHUDO�GR�(VWDGR�GH�6mR�3DXOR��FRURQHO�-RmR�$OEHUWR�/LQV�GH�%DUURV��H�DR�6HFUHWiULR�GR�,QWHULRU�
GH�1HJyFLRV��$UWKXU�1HLYD�

6(1+25�,17(59(1725
Introdução 

� 4XDQGR�DVVXPL�R�H[HUFtFLR�GR�FDUJR�GH�3UHIHLWR�GR�PXQLFtSLR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��SRU�QRPHDomR�GH�
9��([FLD��HX�Mi�VDELD�TXH�LD�RFXSDU�XP�SRVWR�GH�VDFULItFLRV��
� &RUULD�LQVLVWHQWHPHQWH�SHOD�FLGDGH�TXH�D�VLWXDomR�ÀQDQFHLUD�GD�3UHIHLWXUD�HUD�DIÁLFWLYD��GL]LD�VH�
TXH�D�DEHUWXUD�GD�$YHQLGD�GR�&DIp��LQLFLDGD�QD�DGPLQLVWUDomR�GR�&HO��-RVp�0DUWLPLDQR�GD�6LOYD�H�
DLQGD�QmR�FRQFOXtGD��FRQVXPLUD�PDLV�GH�XP�PLOKDU�GH�FRQWRV��IDODYD�VH�TXH��FRP�DV�REUDV�GH�FDOoDPHQWR��
LQLFLDGDV�QD�DGPLQLVWUDomR�GR�'U��-RmR�5RGULJXHV�*XLmR��FRQWLQXDGDV�QD�GR�FHO��-RVp�0DUWLPLDQR��H��
LQWHQVLÀFDGDV��LPSUXGHQWHPHQWH��QD�GR�'U��-RDTXLP�&DPLOOR�GH�0RUDHV�0DWWRV��H�FRP�D�FRQVWUXomR�
GR�/HSURVDULR�GH�&DVD�%UDQFD�H�DEHUWXUD�H�FRQVHUYDomR�GH�HVWUDGDV�GH�URGDJHP��D�0XQLFLSDOLGDGH�
GHVSHQGHUD�PDLV�GH�TXDWUR�PLO�FRQWRV��SURSDODYD�VH�TXH�WXGR�LVVR�H�PDLV�D�FULVH�GR�FDIp��GHVSH]DV�LQ~WHLV��
FRPR�D�DFTXLVLomR�GH�XP�DXWRPyYHO�´/LQFROQµ�SDUD�R�SURMHFWDGR�EDQTXHWH�DR�'U��-XOLR�3UHVWHV��JDVWRV�
LQRSSRUWXQRV�������>TXH@�WLQKDP�IRUoDGR�D�0XQLFLSDOLGDGH�D�FRQWUDKLU�HPSUpVWLPRV�HOHYDGtVVLPRV�D�MXURV�
SRU�YH]HV�RQHURVRV��5,%(,52���������������

)LJXUD�����D�UXD�6mR�6HEDVWLmR�QR�FHQWUR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�HP�FODUR�SURFHVVR�GH�YHUWLFDOL]DomR���)RQWH��$3+53��
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�$�SUHRFXSDomR�TXDQWR�DR�HQGLYLGDPHQWR�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO�H�RV�VHXV�JDVWRV�LQRSRUWXQRV��
FRPR� D� YLVLWD� GR� FDQGLGDWR� GR� 353�� -~OLR� 3UHVWHV�� TXH� VHULD� GHSRVWR� SHOD� 5HYROXomR� GH� ������
soava bastante diferente da tônica ufanista em relação ao progresso material da cidade das gestões 

GRV�,QWHQGHQWHV�GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��1R�UHODWyULR�GH�-RDTXLP�0DFHGR�%LWWHQFRXUW��R�PpGLFR�
EDLDQR�TXH�IRL�SUHIHLWR�GXUDQWH�D�FULVH�GH�IDOWD�G·iJXD�QD�GpFDGD�GH�������DTXHOH�DIm�SHORV�QRYRV�
HPSUpVWLPRV�ÀQDQFHLURV�ÀFD�EDVWDQWH�H[SOtFLWR��

� 1D�QRVVD�DGPLQLVWUDomR�FRQWUDKLPRV�WDPEpP�GtYLGDV��H�QmR�SHTXHQDV��PDV�HOODV�QmR�WLYHUDP�
D�PHVPD�RULJHP��$GPLQLVWUDYDPRV�XPD�FLGDGH�HP�IRUPDomR��TXH�VH�WLQKD�GHVHQYROYLGR�UDSLGDPHQWH�
e não tinha os melhoramentos que seu desenvolvimento exigia; a exiguidade da renda municipal não 

SHUPLWLD�TXH� VH�RUJDQL]DVVHP�VHUYLoRV�TXH� Mi� HUDP� LPSUHVFLQGtYHLV��D�SRVLomR�GH�5LEHLUmR�3UHWR� HP�
IDFH� GRV� PXQLFtSLRV� YL]LQKRV�� D� VXD� DSUHJRDGD� RSXOrQFLD�� R� VHX� FRQVWDQWH� DGLDPHQWR�� UHFODPDYDP�
dos seus dirigentes emprehendimentos correspondentes ao papel de destaque que já representa como 

FHQWUR�GH�XPD�JUDQGH�]RQD��WtQKDPRV�GHVHMR��WRGRV�QyV��GH�EHP�FXPSULU�RV�QRVVRV�GHYHUHV��TXHUtDPRV�
WUDEDOKDU��H��SRUWDQWR��QmR�SRGtDPRV�GHL[DU�GH�UHFRUUHU�DR�FUpGLWR�SDUD�REWHU�R�GLQKHLUR�TXH�QRV�IDOWDYD�
�%,77(1&2857�����������

�$�SDUWLU�GH�GH]HPEUR�GH�������SRUWDQWR��RV�SULPHLURV�SUHIHLWRV�LQWHUYHQWRUHV�LUmR�SURFXUDU�
FRQGX]LU�RV�QHJyFLRV�GR�PXQLFtSLR�VHJXQGR�RV�SDUkPHWURV�HVWDEHOHFLGRV�SHOR�'$0��$SHVDU�GHVVH�
FRQWUROH� IHGHUDO�QR�JRYHUQR�PXQLFLSDO�� DV� VHGHV�GRV�SULPHLURV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�TXH� LUmR�DWXDU�
GXUDQWH�D�(UD�9DUJDV�FRPHoDP�D�VHU�FULDGDV�HP�5LEHLUmR�3UHWR��²�D�$omR�,QWHJUDOLVWD�%UDVLOHLUD�
�$,%���R�3DUWLGR�'HPRFUiWLFR��3'���R�3DUWLGR�&RQVWLWXFLRQDOLVWD��3&��H��PDLV�WDUGH��DR�ÀQDO�GR�
(VWDGR�1RYR��RV�WUrV�SDUWLGRV�TXH�LUmR�DJOXWLQDU�DV�SULQFLSDLV�IRUoDV�SROtWLFDV�QD�&kPDUD�0XQLFLSDO��
R�3DUWLGR�7UDEDOKLVWD�%UDVLOHLUR��37%���D�8QLmR�'HPRFUiWLFD�1DFLRQDO��8'1��H�R�3DUWLGR�6RFLDO�
'HPRFUiWLFR��36'���

�'LIHUHQWH�GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��DSDUHFHP�QD� OLVWD�GH�FDQGLGDWRV�j�SUHIHLWXUD�GXUDQWH�R�
,QWHUPH]]R�'HPRFUiWLFR�������������LQWHJUDQWHV�GH�RXWUDV�FODVVHV�VRFLDLV��SULQFLSDOPHQWH�HQWUH�
RV� SROtWLFRV� GR� 3DUWLGR� &RQVWLWXFLRQDOLVWD�� TXH� DSUHVHQWDYD� XP� MRUQDOLVWD�� SUHVLGHQWH� GD� 8QLmR�
*HUDO� GRV� 7UDEDOKDGRUHV�� FRPR� FDQGLGDWR�� &RQWXGR�� HQWUH� ����� H� ������ LQVSLUDGR� SRU� WHRULDV�
DGPLQLVWUDWLYDV�FHQWUDOL]DGRUDV��R�SRGHU�H[HFXWLYR�FHQWUDO�IRL�QRYDPHQWH�IRUWDOHFLGR��H�DSHVDU�GH�
RV�PXQLFtSLRV�DLQGD�SRVVXtUHP�DOJXPDV�SUHUURJDWLYDV��FRPR�D�HOHLomR�GH�YHUHDGRUHV�H�D�FULDomR�
GH� DOJXQV� LPSRVWRV�� D� SUHVHQoD� GRV� LQWHUYHQWRUHV� RFXSDQGR� RV� DQWLJRV� FDUJRV� GH� ,QWHQGHQWHV�
RX�3UHIHLWRV�0XQLFLSDLV�GLPLQXL�PXLWR�D�DXWRQRPLD�PXQLFLSDO��DOWHUDQGR�D�GLQkPLFD�SROtWLFD�QDV�
HVIHUDV�ORFDLV�GH�SRGHU��$VVLP��R�(VWDGR�1RYR�LQWHUGLWD�QHVVH�SHUtRGR�RV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�

�(QWUHWDQWR�� RXWUD�PHGLGD� GR�(VWDGR�1RYR� WHULD� XP� LPSDFWR� FRQWUiULR� QD� YLGD� SROtWLFD�
GR�PXQLFtSLR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��SRLV��DR�FULDU�R�VLVWHPD�GH�VLQGLFDWRV�WUDEDOKLVWDV�YLQFXODGRV�DR�
0LQLVWpULR� GR� 7UDEDOKR��*HW~OLR�9DUJDV� IH]� VXUJLU� QD� FLGDGH� LQ~PHURV� VLQGLFDWRV� GH� GLIHUHQWHV�
VHWRUHV�SURÀVVLRQDLV����2V�DQWLJRV�SROtWLFRV�GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD�SHUGLDP�FDGD�YH]�PDLV� IRUoD�
QD�FLGDGH��H�XPD�GDV�~OWLPDV�PDQLIHVWDo}HV�SROtWLFDV�GDTXHOH�JUXSR�GH�YHUHDGRUHV�H�LQWHQGHQWHV�
RFRUUHX�GXUDQWH�D�5HYROXomR�&RQVWLWXFLRQDOLVWD�GH���GH�-XOKR�GH�������$�&RPLVVmR�'LUHWLYD�GR�
353�� GH�PDQHLUD� HQWXVLiVWLFD�� ODQoD� XPD�PHQVDJHP� HQFDEHoDGD� SRU� -RDTXLP�'LQL]� GD� &XQKD�

���8PD�OLVWD�GDV�FDWHJRULDV�TXH�VH�UHXQLUDP�HP�WRUQR�GD�LQDXJXUDomR�GR�HVWiGLR�GH�IXWHERO�GR�&OXEH�GH�(VSRUWHV�GRV�
7UDEDOKDGRUHV�p�DSUHVHQWDGD�SRU�:DONHU��7��RS��FLW��S�����
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-XQTXHLUD�� Mi�EDVWDQWH�DGRHFLGR��GHFODUDQGR�D�´UHVWDXUDomR�FRQVWLWXFLRQDO�H� D� DXWRQRPLD�GH�6mR�
3DXORµ��'XUDQWH�RV�GLDV�GH�FRQÁLWRV�p�IRUPDGR�QD�FLGDGH�R�́ &HQWUR�3DXOLVWD�3Uy�&RQVWLWXLQWHµ��TXH�
SRVVXtD�QRPHV�FRQKHFLGRV�QD�SROtWLFD�UHSXEOLFDQD��FRPR�&DPLOOR�GH�0RUDHV�0DWWRV�H�-RmR�3HGUR�
GD�9HLJD�0LUDQGD��2�3DUWLGR�'HPRFUiWLFR��3'���WRGDYLD��TXH�KDYLD�VLGR�IXQGDGR�SHOR�FRQVHOKHLUR�
$QWRQLR�3UDGR��PDQWpP�R�VHX�DSRLR�QD�ORFDOLGDGH�jV�IRUoDV�GH�*HW~OLR�9DUJDV��

�1R�DQR�GH�������WHUPLQDULD�HP�5LEHLUmR�3UHWR�R�JRYHUQR�GR�LQWHUYHQWRU�GD�(UD�9DUJDV��
)iELR�GH�6i�%DUUHWR��3ROtWLFR�RULXQGR�GH�XPD�LPSRUWDQWH�IDPtOLD�GH�ID]HQGHLURV�GH�FDIp��6i�%DUUHWR�
HUD�VREULQKR�GR�'U��/XtV�3HUHLUD�%DUUHWR��R�HQWXVLDVWD�GR�SRVLWLYLVPR�DJUtFROD�TXH�KDYLD�PLJUDGR�
SDUD�5LEHLUmR�3UHWR�DSyV�VH�WRUQDU�SURSULHWiULR�GH�XPD�ID]HQGD�HP�&UDYLQKRV��)jELR�GH�6i�%DUUHWR�
KDYLD�VLGR�XPD�ÀJXUD�LQÁXHQWH�QD�SROtWLFD�ORFDO�GHVGH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��H[HUFHQGR�RSRVLomR�
j�-RDTXLP�'LQL]�GD�&XQKD�-XQTXHLUD�QD�&kPDUD�0XQLFLSDO�H�QR�'LUHWyULR�GR�3DUWLGR�5HSXEOLFD�
3DXOLVWD��$�VXD�QRPHDomR�FRPR�LQWHUYHQWRU�IHGHUDO�ID]LD�SDUWH�GR�HVIRUoR�GH�*HW~OLR�SDUD�DJUDGDU�RV�
PXQLFtSLRV�GH�6mR�3DXOR�GDQGR�SRGHU�D�DOJXQV�SROtWLFRV�ORFDLV�GLVVLGHQWHV�SDUD�GLULJLU�RV�JRYHUQRV�
locais. 

2� JRYHUQR� GR� LQWHUYHQWRU� 6i� %DUUHWR�� PHVPR� FRP� XP� QtWLGR� HQIRTXH� XUEDQR�� QmR�
VH� FDUDFWHUL]D� FRPR� XPD� UXSWXUD� HIHWLYD� HP� UHODomR� jV� JHVW}HV� GRV� ,QWHQGHQWHV� 0XQLFLSDLV�
UHSXEOLFDQRV��3RUpP��PHVPR�HVWDQGR�EDVWDQWH�YLQFXODGR� DRV�SURGXWRUHV�GH� FDIp��R� LQWHUYHQWRU�
SDVVD�D�UHSUHVHQWDU�XP�UHSRVLFLRQDPHQWR�QR�MRJR�SROtWLFR�PXQLFLSDO��6i�%DUUHWR��DSHVDU�GH�RULXQGR�
GH�XPD�ROLJDUTXLD�DJUiULD��JDOJDYD�DR�ÀQDO�GRV�DQRV����R�FDULVPD�GH�XPD�ÀJXUD�SROtWLFD�YLQFXODGD�DR�
espaço urbano. A tônica de sua gestão como interventor foi basicamente um aprofundamento das 

REUDV�GH�HPEHOH]DPHQWR�GD�FLGDGH�TXH�Mi�KDYLDP�VLGR�LQLFLDGDV�QDV�SULPHLUDV�GpFDGDV�GR�VpFXOR�
XX. 

$�VXD�JHVWmR� UHDOL]D� D� UHPRGHODomR�GH�SUDoDV� FHQWUDLV� H� FULD�R�%RVTXH�0XQLFLSDO� TXDVH�
OLPtWURIH�DR�FHQWUR�GD�FLGDGH��DLQGD�DPSOLD�R�VLVWHPD�VDQLWiULR�PXQLFLSDO��FRQFOXLQGR�D�FDQDOL]DomR�
GR�ULEHLUmR�3UHWR�H�GR�FyUUHJR�GR�5HWLUR�HP�REUDV�TXH� Mi�VH�DUUDVWDYDP�Ki�GpFDGDV�WHQGR�VLGR�
LQLFLDGDV�QR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��2V�FDQDLV�GHPDUFDULDP�QRV�DQRV�����ÀQDOPHQWH��R�SHUtPHWUR�
FHQWUDO�GD�FLGDGH��FRP�DV�GXDV�DYHQLGDV�EXOHYDUHV�QR�IXQGR�GRV�YDOHV��DOpP�GR�WHUFHLUR�EXOHYDU�
FDUDFWHUL]DQGR� R� GHVHQKR� XUEDQR� GH� 5LEHLUmR� 3UHWR�� � (QWUHWDQWR�� FRP� R� SRVLFLRQDPHQWR� GR�
%UDVLO� FRQWUD� DV� IRUoDV�GR�(L[R�GXUDQWH� D� 6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO�� R�(VWDGR�1RYR� FRPHoD� D�
VH�HQIUDTXHFHU�H�R�JRYHUQR�GH�)iELR�GH�6i�%DUUHWR��HQWmR�FRP����DQRV�GH�LGDGH��VRIUH�LQ~PHUDV�
FUtWLFDV�GD� LPSUHQVD� ORFDO��(P�PDLR�GH�������SRU�SUREOHPDV�GH�VD~GH��6i�%DUUHWR�UHQXQFLD�SRU�
SUREOHPDV�GH�VD~GH��VHQGR�VXEVWLWXtGR�SRU�$OFLGHV�GH�$UD~MR�6DPSDLR��LQWHJUDQWH�GD�´DOD�MRYHPµ�
GR�DQWLJR�3DUWLGR�5HSXEOLFDQR�3DXOLVWD��TXH�GHSRLV�GD�DEHUWXUD�SROtWLFD�PLJUD�SDUD�R�36'��SDUWLGR�
SROtWLFR� TXH� KDYLD� DFROKLGR� D� HOLWH� EXURFUiWLFD� JHWXOLVWD�� (VWH� IDWR� VHUi� GHFLVLYR� SDUD� R� FRQYLWH�
UHDOL]DGR�SHOR�LQWHULQR�$OFLGHV�GH�$UD~MR�6DPSDLR�DR�XUEDQLVWD�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�YLU�D�5LEHLUmR�
3UHWR�HODERUDU�XP�SURMHWR�GH�3ODQR�'LUHWRU���

$V�HOHLo}HV�SDUD�D�$VVHPEOHLD�&RQVWLWXLQWH�GH�������DOpP�GDV�HOHLo}HV�OHJLVODWLYDV�HVWDGXDLV��
PDUFDULDP�R�UHVVXUJLPHQWR�GD�SROtWLFD�SDUWLGiULD��$R�ÀQDO�GR�(VWDGR�1RYR��D�PDLRULD�GRV�SDUWLGRV�
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QDFLRQDLV� Mi� SRVVXtDP� VXDV� RUJDQL]Do}HV� ORFDLV� HP�5LEHLUmR� 3UHWR�� � $� &RQVWLWXLomR� GH� ����� p�
EDVWDQWH� LQÁXHQFLDGD�SHOR�PRYLPHQWR�PXQLFLSDOLVWD�� UHHVWDEHOHFHQGR�R� UHJLPH�GH� HOHLo}HV�SDUD�
RV�FDUJRV�GH�3UHIHLWR�0XQLFLSDO��DOpP�GH�RXWUDV�SUHUURJDWLYDV�DGPLQLVWUDWLYDV�TXH�PDUFDUDP�HVWH�
SHUtRGR�FRPR�R�DXJH�GR�IHGHUDOLVPR�QR�%UDVLO��7KRPDV�:DONHU��������GHÀQH�D�VLWXDomR�ÀQDQFHLUD�
GR�PXQLFtSLR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�QHVVH�SHUtRGR�FRPR�D�VHJXLQWH��

����$�PXGDQoD�PDLV�LPSRUWDQWH�QD�UHFHLWD�PXQLFLSDO��QR�HQWDQWR��IRL�R�UHVXOWDGR�GRV�SODQRV�HVWDGXDLV�
H� IHGHUDO� GH� GLYLVmR� GH� UHFHLWDV� HVWDEHOHFLGDV� QD� &RQVWLWXLomR� GH� ������ 2V� DUWLJRV� ���� ��� H� ����
UHVSHFWLYDPHQWH��JDUDQWLDP�R�UHSDVVH�SDUD�RV�PXQLFtSLRV�GH�UHFHLWDV�RULXQGDV�GH�WULEXWRV�IHGHUDLV�VREUH�
FRPEXVWtYHLV� H� OXEULÀFDQWHV�� GH� WULEXWRV� HVWDGXDLV� H[FHVVLYRV� DUUHFDGDGRV� QR�0XQLFtSLR� H� GH� WRGRV�
RV� QRYRV� WULEXWRV� HVWDGXDLV� H� IHGHUDLV��$SHVDU� GH� D�PDLRULD� GRV�(VWDGRV� QmR� FXPSULUHP� FRP� VXDV�
REULJDo}HV�SHUDQWH� HVVD� OHJLVODomR��R� ULFR�(VWDGR�GH�6mR�3DXOR� IRL�XPD�GDV�SRXFDV� H[FHo}HV� H��GHVVD�
IRUPD��PXQLFtSLRV�FRPR�5LEHLUmR�3UHWR�IRUDP�LPHQVDPHQWH�EHQHÀFLDGRV��'H�IDWR��RV�QRYRV�SURJUDPDV�
GH�GLYLVmR�GH� UHFHLWDV�À]HUDP�DXPHQWDU�D�DUUHFDGDomR�S~EOLFD�GR�0XQLFtSLR� HP�DSUR[LPDGDPHQWH�
����HP������H�HP�PDLV�GH�����HP��������:$/.(5�������������

�2�ÀP�GR�(VWDGR�1RYR�H�D�YROWD�GDV�HOHLo}HV�PXQLFLSDLV�SDUD�R�SRGHU�H[HFXWLYR��HP�������
DSHVDU�GH�QmR�UHSUHVHQWDU�RXWUD�UXSWXUD�FRP�R�JRYHUQR�GH�)iELR�GH�6i�%DUUHWR��WUD]�QRYLGDGHV�
DR�FHQiULR�SROtWLFR�ORFDO��$�H[WHQVmR�GR�GLUHLWR�GH�YRWR�QRYDPHQWH�j�SRSXODomR�VH�Gi�HP�PHLR�D�
XPD�FLGDGH�PDLRU�H�PDLV�XUEDQL]DGD��$V�SROrPLFDV� OLVWDV�GH�HOHLWRUHV��SURGX]LGDV�SHORV�DQWLJRV�
ID]HQGHLURV�GH�FDIp�SDUD�DUUHEDWDU�YRWRV�GH�VHXV�FRORQRV�DRV�FDQGLGDWRV�DSRLDGRV�SHOR�353��QmR�
HUDP�PDLV�GHFLVLYDV�QR�MRJR�SROtWLFR��,QDXJXUD�VH�QDV�HOHLo}HV�PXQLFLSDLV�DOJR�TXH�*HW~OLR�9DUJDV�
Mi�KDYLD�FRQTXLVWDGR�HP�kPELWR�QDFLRQDO��$�SDUWLU�GH�HQWmR��D�FDQGLGDWXUD�D�TXDOTXHU�FDUJR�HOHWLYR�
implicaria na conquista da simpatia da população em um posicionamento político enquanto uma 

OLGHUDQoD�FDULVPiWLFD��(VVD�SRSXODULGDGH�VHUi�FRQTXLVWDGD�HP�5LEHLUmR�3UHWR��SULQFLSDOPHQWH��SHORV�
SUHIHLWRV�$OIUHGR�GH�&RQGHL[D�)LOKR�������������H�SRU�&RVWiELOH�5RPDQR�������������

$QWHV�GHOHV��SRUpP��-RVp�GH�0DJDOKmHV��FDQGLGDWR�WUDEDOKLVWD�j�SUHIHLWXUD�PXQLFLSDO��YHQFH�
DV�HOHLo}HV�GH������GLDQWH�GH�XPD�YDFLODQWH�FDPSDQKD�GR�FDQGLGDWR�GDV�´FODVVHV�FRQVHUYDGRUDVµ�
UHSUHVHQWDGDV�SHOD�8'1��2�MRYHP�DGYRJDGR�SHWHELVWD��TXH�GHVSHQGH�HQRUPH�VRPD�GR�WHVRXUR�
GR�PXQLFtSLR�SDUD�SURORQJDU�D�DYHQLGD�1RYH�GH�-XOKR��FRQGX]�R�VHX�JRYHUQR�GH�IRUPD�SRSXOLVWD�
WHQWDQGR� DXPHQWDU�R� VHX� FDULVPD� WDPEpP�HQWUH� DV� FODVVHV� WUDEDOKDGRUDV��$VVLP�� HOH� DXPHQWD� D�
UHFHLWD�PXQLFLSDO�DWUDYpV�GD�HOHYDomR�GR�LPSRVWR�UHFROKLGR�DRV�SURSULHWiULRV�GH�LQG~VWULDV�H��HP�
������QXP�FRPtFLR�GR�FDQGLGDWR�GR�37%�j�SUHVLGrQFLD�GD�5HS~EOLFD��UHFHEH�*HW~OLR�9DUJDV�GH�
IRUPD�EHP�PDLV�FDORURVD�GR�TXH�R�VHX�ULYDO�&ULVWLDQR�0DFKDGR��FDQGLGDWR�GR�36'����

A novidade trazida pelo voto da população aos candidatos à prefeitura era a de que o chefe 

GR�H[HFXWLYR�QmR�VHULD�PDLV�WmR�GHSHQGHQWH�GR�OHJLVODWLYR�� LVVR�JHUDULD�XP�GLVWDQFLDPHQWR�HQWUH�
D�&kPDUD�0XQLFLSDO�H�D�3UHIHLWXUD��'HVVH�PRGR��HVWH�SHUtRGR�IRL�SDUWLFXODUPHQWH�PDUFDGR�SRU�
FRQÁLWRV�LQWHUIXQFLRQDLV�HQWUH�R�SUHIHLWR�H�RV�YHUHDGRUHV��7RGRV�RV�SUHIHLWRV�HOHLWRV�HQWUH������H�
�����HQWUDUDP�HP�FRQÁLWR�FRP�D�&kPDUD�0XQLFLSDO��FKHJDQGR�D�ODQoDU�PmR�GR�YHWR�H[HFXWLYR�TXH�
só poderia ser derrubado por dois terços dos votos da Câmara. 

2� UHVXOWDGR� GDV� HOHLo}HV� GH� GH]HPEUR� GH� ����� H� GH� MDQHLUR� GH� ����GHYH� WHU� VLGR� GRORURVDPHQWH�
GHFHSFLRQDQWH�SDUD�RV�PHPEURV�GD�8'1�ORFDO��(P�������HVVHV�OLEHUDLV�GHPRFUDWDV�DQWLJHWXOLVWDV�KDYLDP�
QXWULGR�JUDQGHV�HVSHUDQoDV�GH�TXH��ÀQDOPHQWH��VHX�GLD�KDYLD�FKHJDGR��1R�HQWDQWR��R�FRQWLQXR�VXFHVVR�GD�
VLWXDomR�GR�36'�H�R�FUHVFHQWH�FDULVPD�SRSXOLVWD�GH�$GKHPDU�GH�%DUURV�KDYLDP�GHVSHMDGR�XP�EDOGH�
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GH�iJXD�IULD�VREUH�HVVHV�VRQKRV��&RPR�FRQVHTXrQFLD��QR�LQLFLR�GD�FDPSDQKD�SDUD�DV�HOHLo}HV�PXQLFLSDLV�
GH�������RV�OtGHUHV�GD�8'1�FRPSUHHQGHUDP�TXH�HUD�LPSHUDWLYR�XP�HVIRUoR�EDVWDQWH�VpULR��FDVR�R�VHX�
partido desejasse continuar sendo uma alternativa política viável. Estimulados por essa desagradável 

FRQFOXVmR��DOJXQV�GRV�PHPEURV�PDLV�MRYHQV��OLGHUDGRV�SRU�:LOVRQ�5RVHOLQR��UHRUJDQL]DUDP�R�SDUWLGR�HP�
PDUoR�H�DEULO�H�HQWmR�LQLFLDUDP�XPD�YLJRURVD�FDPSDQKD�SDUD�HOHJHU�´XGHQLVWDVµ��0pWRGRV�PRGHUQRV�GH�
´SURSDJDQGD�H�SHQHWUDomRµ�IRUDP�DGRWDGRV��������3DUD�GDU�FUHGLELOLGDGH�D�HVVH�WLSR�GH�SURQXQFLDPHQWR��
DV�RUJDQL]Do}HV�GLVWULWDLV�GD�8'1�IRUDP�LQVWDODGDV�QRV�EDLUURV�GD�FODVVH�WUDEDOKDGRUD��XPD�VHomR�
SDUD�RV�WUDEDOKDGRUHV�IRL�FULDGD�GHQWUR�GR�SDUWLGR��H�SHOR�PHQRV�XP�WUDEDOKDGRU�IRL�LQFOXtGR�QD�OLVWD�GH�
FDQGLGDWRV�D�YHUHDGRU�GD�FROLJDomR�8'1�35��:$/..(5���������������

(P�VXPD��RV���� DQRV� FUXFLDLV� DR�XUEDQLVPR�PRGHUQR�QR� kPELWR�GD�SROtWLFD�PXQLFLSDO�
SRGHP�VHU�GLYLGLGRV��EDVLFDPHQWH��HP�GXDV�SDUWHV��HQWUH������H�������TXDQGR�R�3DUWLGR�6RFLDO�
'HPRFUiWLFR� �36'�� H� R� 3DUWLGR� 7UDEDOKLVWD� %UDVLOHLUR� �37%��� JUXSRV� SROtWLFRV� TXH� JUDYLWDYDP�
HP�WRUQR�GD�KHUDQoD�SRSXOLVWD�GH�*HW~OLR�9DUJDV��HVWLYHUDP�QR�3RGHU�([HFXWLYR��SULQFLSDOPHQWH�
GXUDQWH�DV�JHVW}HV�GRV�SUHIHLWRV�$OFLGHV�$UD~MR�6DPSDLR�H�-RVp�GH�0DJDOKmHV��1HVWH�SHUtRGR�D�
&kPDUD�0XQLFLSDO�IRL�GRPLQDGD�SHORV�YHUHDGRUHV�GD�RSRVLomR�XGHQLVWD�DQWL�*HW~OLR�9DUJDV���(QWUH�
�����H�������SRU�VXD�YH]��HVVH�TXDGUR�SROtWLFR�VH�LQYHUWH��H�D�8'1��SHUFHEHQGR�D�LPSRUWkQFLD�GR�
PHFDQLVPR�GR�YHWR�H[HFXWLYR��RFXSDUi�R�3DOiFLR�GR�5LR�%UDQFR�GXUDQWH�DV�JHVW}HV�GRV�SUHIHLWRV�
$OIUHGR� GH�&RQGHL[D� )LOKR� ������������ H�&RQVWiELOH�5RPDQR� ������������� DOpP� GRV� SUHIHLWRV�
LQWHULQRV�-RVp�GD�&RVWD���������2UODQGR�-XUFD��������H�ÉXUHR�1REHUWR�GD�6LOYD���������1R�PHVPR�
SHUtRGR��RV�YHUHDGRUHV�SHWHELVWDV�GRPLQDUDP�D�&kPDUD�0XQLFLSDO��

VEREADORES E DEPUTADOS DA VILA
/RJR�QD�SULPHLUD�OHJLVODWXUD�DSyV�D�TXHGD�GR�(VWDGR�1RYR��HP�������D�9LOD�7LEpULR�IRL�R�EDLUUR�TXH�
PDLV�YHUHDGRUHV�GHX�D�5LEHLUmR�3UHWR��7RGRV�HOHLWRV�SHOR�3DUWLGR�7UDEDOKLVWD�%UDVLOHLUR�²�37%��)RUDP�
HOHLWRV�QDTXHOD�RFDVLmR�YHUHDGRUHV�FRPR�-RVp�9HOORQL�H�-RVp�'HOLER��EHP�FRPR�*XLOKHUPH�*LUR�H�/LPSLR�
5RVVL��DPERV���RX���PDQGDWRV���+RUiFLR�$UDQWHV�GD�6LOYD�H�(XFOLGHV�&DUQHLUR��TXH�HUD�IHUURYLiULR�
�&,21(������������

�$SHVDU� GHVVH� HQWXVLDVPR� GR� PHPRULDOLVWD� 5XEHP� &LRQH� HP� UHODomR� DRV� YHUHDGRUHV�
WUDEDOKLVWDV�GR�EDLUUR�PDLV�SRSXODU�GH�5LEHLUmR�3UHWR��D�9LOD�7LEpULR��D�SROtWLFD�PXQLFLSDO�DR�ÀQDO�GR�
(VWDGR�1RYR�VHULD�PHVPR�GRPLQDGD�SHORV�SROtWLFRV�FRQVHUYDGRUHV�GD�8'1��DOJR�UHDOPHQWH�FUXFLDO�
QDTXHOD�GDQoD�GH�FDGHLUD�HQWUH�R�SRGHU�H[HFXWLYR�H�R�OHJLVODWLYR��IRL�SUHUURJDWLYD�GH�YHWR�TXH�R�
H[HFXWLYR�SRVVXtD�GLDQWH�GDV�GHPDQGDV�OHJLVODWLYDV�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO��(VVH�PHFDQLVPR�VH�WRUQD�
XP�IDWRU�GHFLVLYR�GXUDQWH�D�DWXDomR�GD�&RPLVVmR�(VSHFLDO�GR�3ODQR�'LUHWRU�GD�&LGDGH��PRQWDGD�
HP������SDUD�RUJDQL]DU�D�WUDPLWDomR�GR�3ODQR�'LUHWRU�GR�PXQLFtSLR��$SyV�D�DUWLFXODomR�GDTXHOD�
FDSLODULGDGH�SROtWLFD�SURPRYLGD�SHODV�RUJDQL]Do}HV�GLVWULWDLV�GD�8'1�QRV�EDLUURV�SRSXODUHV�GH�
5LEHLUmR�3UHWR��HVWH�SDUWLGR�LUi�GRPLQDU�R�H[HFXWLYR�PXQLFLSDO��SULQFLSDOPHQWH��GXUDQWH�DV�JHVW}HV�
GH�$OIUHGR�&RQGHL[D�)LOKR��&RVWiELOH�5RPDQR� H� GH� -RVp� GD�&RVWD�� TXH� HUD� R� SUHIHLWR� LQWHULQR�
GXUDQWH�D� VHJXQGD�YLVLWD�GR�XUEDQLVWD� -RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�j�FLGDGH�SDUD� UHDOL]DU�D�SDOHVWUD�´2�
XUEDQLVPR�H�D�VXD�LQÁXrQFLD�QR�PXQLFtSLRµ���



A políticA nA cidAde Após 1930 

155

3.4 Um projeto de um Plano Diretor.

$�HVWUXWXUDomR�GRV�yUJmRV�GH�RUGHQDPHQWR�XUEDQR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�p�UHGHÀQLGD��VHJXQGR�
.DUOD�6DQFKHV���������SHOR�$WR�0XQLFLSDO�Q���GH�������TXH�FULD�D�'LUHWRULD�GH�2EUDV�H�9LDomR�
HP�VXEVWLWXLomR�j�DQWLJD�5HSDUWLomR�GH�2EUDV�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO��'LYLGLGD�HP�VHLV�VHVV}HV��D�
'LUHWRULD�DVVXPH�D�FRPSHWrQFLD�GD�DSURYDomR�GH�SODQWDV��DOpP�GRV�GHVSDFKRV�VREUH�LOXPLQDomR�
S~EOLFD��WUDQVSRUWHV�XUEDQRV�H�D�ÀVFDOL]DomR�GH�IiEULFDV�H�GHPDLV�LQG~VWULDV�GR�PXQLFtSLR��$�FULDomR�
GD�'LUHWRULD�GH�2EUDV�H�9LDomR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�WDPEpP�p�IUXWR�GD�DGRomR�GR�&yGLJR�GH�2EUDV�
$UWKXU�6DER\D��HP�������TXH�SDVVD�D�H[LJLU�D�HVWUXWXUDomR�GH�WDLV�VHUYLoRV�DGPLQLVWUDWLYRV��$VVLP��
D�VXD�FULDomR�HVWi�DVVRFLDGD�DR�SHUtRGR�GH�GLVVROXomR�GDV�&kPDUDV�0XQLFLSDLV�SRU�*HW~OLR�9DUJDV�
TXH�D�SDUWLU�GH������SDVVD�D�FHQWUDOL]DU�GLYHUVRV�DWRV�GD�DGPLQLVWUDomR�PXQLFLSDO��

$�DGRomR�GR�&yGLJR�$UWKXU�6DER\D�H�D�FULDomR�GD�'LUHWRULD�GH�2EUDV�H�9LDomR�FRLQFLGHP�
FRP�R�JRYHUQR�GR� LQWHUYHQWRU�PXQLFLSDO�(GXDUGR�/HLWH�5LEHLUR��TXH�KDYLD� VLGR�QRPHDGR�SHOR�
LQWHUYHQWRU�HVWDGXDO�GH�*HW~OLR�9DUJDV�HP�6mR�3DXOR���$SyV�XP�EUHYH�SHUtRGR�HP�TXH�RV�YHUHDGRUHV�
GD� &kPDUD� SXGHUDP� HVFROKHU� R� SUHIHLWR� PXQLFLSDO�� QRYDPHQWH� HP� ����� OKHV� p� UHWLUDGD� HVVD�
SUHUURJDWLYD�FRP�R�DGYHQWR�GR�(VWDGR�1RYR��'XUDQWH�WRGR�HVVH�SHUtRGR��DWp�������R�PXQLFtSLR�
VHUi�DGPLQLVWUDGR�SRU�)iELR�GH�6i�%DUUHWR��TXH�SRVVXtD�XPD�DPLJiYHO�UHODomR�FRP�*HW~OLR�9DUJDV��
UHFHEHQGR�R�HP������QXPD�YLVLWD�RÀFLDO�TXH�UHXQLX�FHUFD�GH����PLO�KDELWDQWHV���

&RPR� IRL� DSRQWDGR�QR� WySLFR� DQWHULRU�� R� JRYHUQR�GH�)iELR�GH�6i�%DUUHWR� FRQWLQXD�RV�
WUDEDOKRV� GH� HPEHOH]DPHQWR� GD� FLGDGH�� UHIRUPDQGR� RV� SDUTXHV� H� DV� SUDoDV�PXQLFLSDLV��'HVVH�

���9HU�:$/.(5��7��:��RS��FLW��S����

)LJXUD�����PDLV�XPD�UHIRUPD�QD�3UDoD����GH�1RYHPEUR�GXUDQWH�D�JHVWmR�GR�LQWHUYHQWRU�)DELR�GH�6i�%DUUHWR��1D�IDFKDGD�GD�3UDoD�
p�SRVVtYHO�YHU�RV�VREUDGRV�GH�GRLV�DQGDUHV�FRPR�SUHYLD�R�&yGLJR�GH�3RVWXUDV�GH�������)RQWH��$3+53�
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PRGR��-RVp�GH�2OLYHLUD�p�FRQYLGDGR�SDUD�HODERUDU�R�3ODQR�'LUHWRU�GH�5LEHLUmR�3UHWR�DSyV�HP������
Mi�QD�JHVWmR�GR�SUHIHLWR�LQWHULQR�$OFLGHV�GH�$UDXMR�6DPSDLR�TXH�VXEVWLWXtUD�R�LQWHUYHQWRU�)iELR�GH�
6i�%DUUHWR��TXH�YLQKD�HQIUHQWDYD�SUREOHPDV�GH�VD~GH��2�XUEDQLVWD�p�DSUHVHQWDGR�QD�LPSUHQVD�ORFDO�
GD�VHJXLQWH�PDQHLUD��

A remodelação de Ribeirão Preto. 

� 'HSRLV� GD� DGPLQLVWUDomR� PXQLFLSDO� GR� VU�� )DELR� %DUUHWR�� TXH� GRWRX� D� FLGDGH� GH� YiULRV�
melhoramentos, já ajardinando as praças, calçando grande parte das ruas, aumentando a canalização 

de águas bem como a canalização de exgotos e tantos outros serviços que tanto destacaram o período 

GR� VHX� JRYHUQR�� IRL� D�PXQLFLSDOLGDGH� FRQÀDGD�DR� HVStULWR� WUDEDOKDGRU� H� SURJUHVVLVWD� GR� GU��$OFLGHV�
6DPSDLR��TXH�FRQWLQXRX�D�REUD�EHQHPpULWD�GH�VHX�DQWHFHVVRU��LPSULPLQGR�XP�FXQKR�PRGHUQR�D�WRGDV�
DV�VXDV�UHDOL]Do}HV�
��� 'DQGR�PDLRU� DPSOLWXGH� DR� SURJUDPD� GH� H[HFXomR� GRV� VHUYLoRV� S~EOLFRV�� R� DWXDO� 3UHIHLWR� GH�
5LEHLUmR� 3UHWR� FRQÀRX� DR� GU�� -RVp� GH�2OLYHLUD� 5HLV�� HQJHQKHLUR� XUEDQLVWD� GRV� PDLV� FRPSHWHQWHV� H�
TXH�GXUDQWH�YiULRV�DQRV� IRL�DVVLVWHQWH�GR� IDPRVR�SURI��$JDFKH��DXWRULGDGH�Pi[LPD�HP�DVVXQWRV�GH�
XUEDQLVPR��D�WDUHID�GH�SODQHMDU�D�UHPRGHODomR�GH�QRVVD�FLGDGH���

2�HVTXHPD�GR�3ODQR�'LUHWRU�p�ÀQDOL]DGR�QR�DQR�GH������QD�DGPLQLVWUDomR�GR�SULPHLUR�
SUHIHLWR�GR�37%��-RVp�GH�0DJDOKmHV��5LEHLUmR�3UHWR�KDYLD�VLGR�D�FLGDGH�HP�TXH�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�
QDVFHUD��HP�������QR�DQR�VHJXLQWH�D�XPD�IRUWH�HSLGHPLD�GH�IHEUH�DPDUHOD��UHODWDGD�QD�pSRFD�FRP�
JUDQGH�DODUGH�FRPR�D�PROpVWLD�GR�Y{PLWR�QHJUR��'XUDQWH�VXD�LQIkQFLD��R�XUEDQLVWD�DFRPSDQKDUD�RV�
PHOKRUDPHQWRV�VDQLWiULRV�GD�FLGDGH�GD�MDQHOD�GD�FDVD�GH�VHX�SDL��QD�UXD�*HQHUDO�2VyULR��TXH�ODGHDYD�
WRGD�D�H[WHQVmR�GD�3UDoD�;9�GH�1RYHPEUR��'HVVD�IRUPD��VXD�LQIkQFLD�HVWHYH�PDUFDGD�SRU�WRGDV�
DTXHODV�WUDQVIRUPDo}HV�XUEDQDV�GR�LQtFLR�GR�VpFXOR�;;��FRPR�DV�REUDV�GH�FDQDOL]Do}HV�GRV�ULRV�

FHQWUDLV��R�FDOoDPHQWR�GDV�UXDV��R�DMDUGLQDPHQWR�GH�
SUDoDV�H�D�FRQVWUXomR�GD�UHGH�GH�iJXD�H�HVJRWR����

2OLYHLUD� 5HLV� UHDOL]D� RV� VHXV� HVWXGRV�
IXQGDPHQWDLV� QR�*LQiVLR� GR� (VWDGR� GH� 5LEHLUmR�
3UHWR�� FROpJLR� FULDGR�SHODV� UHIRUPDV� HGXFDFLRQDLV�
GD� 3ULPHLUD� 5HS~EOLFD�� WHQGR� FRPR� SURIHVVRUHV�
os políticos que haviam polemizado na questão 

GRV�PDQDQFLDLV� GD� FLGDGH� HP� ������ /RJR�� R� VHX�
SDL�R�HQYLD�DR�5LR�GH�-DQHLUR�SDUD�FXUVDU�D�(VFROD�
3ROLWpFQLFD�� RQGH� VH� IRUPD� FRPR� HQJHQKHLUR�
FLYLO� HP� ������ YROWDQGR� DR� ,QWHULRU� 3DXOLVWD� SDUD�
WUDEDOKDU� QR� 6HUYLoR� GH� $EDVWHFLPHQWR� GH� ÉJXD�
GR�PXQLFtSLR� GH�5LR�&ODUR��(P�������5HLV� LQLFLD�
VXD�H[WHQVD�FDUUHLUD�SURÀVVLRQDO�SHODV� LQVWLWXLo}HV�
S~EOLFDV�GH�SODQHMDPHQWR�XUEDQR�GD�&DSLWDO�)HGHUDO��
se tornando um dos personagens do processo de 

institucionalização do urbanismo.
��

 

���1R�PRPHQWR� HP� TXH� HODERUD� R� 3ODQR�'LUHWRU� GH�5LEHLUmR� 3UHWR�2OLYHLUD� 5HLV� RFXSDYD� R� FDUJR� GH�&KHIH� GD�
&RPLVVmR� GR�3ODQR� GD�&LGDGH� GR�5LR� GH� -DQHLUR�� YHU� )$5,$��5RGULJR� 6�� GH�� -RVp� GH�2OLYHLUD�5HLV�� XUEDQLVWD� HP�

)LJXUD�����HVTXHPD�YLiULR�GR�3ODQR�'LUHWRU��)RQWH��$3+53�



Um projeto de plano diretor

157

$SHVDU�GH�2OLYHLUD�5HLV�WHU�FUHVFLGR�QR�DPELHQWH�SROtWLFR�GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��PDUFDGR�
SRU�DTXHOHV�SHUVRQDJHQV�GR�3DUWLGR�5HSXEOLFDQR�3DXOLVWD��R�VHX�UHWRUQR�VH�Gi�HP�RXWUR�FRQWH[WR��
DR�ÀQDO�GR�(VWDGR�1RYR��QXP�SHUtRGR�HP�TXH�RV�PXQLFtSLRV�UHFRQTXLVWDYDP�DXWRQRPLD�ÀQDQFHLUD�
H� DGPLQLVWUDWLYD��2�PRYLPHQWR�PXQLFLSDOLVWD�� QHVVH�PRPHQWR�� VH�QXWULD� GH� UHIHUrQFLDV� WHyULFDV�
GD� DGPLQLVWUDomR�H�GR�SODQHMDPHQWR�HVWDGXQLGHQVH��SRVWXODQGR� VROXo}HV� WpFQLFDV�GHVYLQFXODGDV�
GH�SUREOHPDV�SROtWLFRV��1R�HQWDQWR�� VHULD� LPSRVVtYHO� UHDOL]DU�D�HVWHULOL]DomR�GR� MRJR�SROtWLFR�QR�
SURFHVVR�GH�FRQIHFomR�H�DSURYDomR�GR�3ODQR�'LUHWRU�GH�5LEHLUmR�3UHWR��H�R�HVTXHPD�HODERUDGR�
SHOR�XUEDQLVWD�VHUi�R�PRWLYR�GH�XP�FRPSOLFDGR�FRQÁLWR�GH�LQWHUHVVHV�QD�&kPDUD�H�QR�([HFXWLYR�
0XQLFLSDO�GD�FLGDGH���

$�HODERUDomR�GR�3ODQR�'LUHWRU�SDUD�5LEHLUmR�3UHWR�SHOR�XUEDQLVWD�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV��
HP�������RFRUUH�QXP�PRPHQWR�HP�TXH�R�]RQHDPHQWR�VH�FDUDFWHUL]DYD�FRPR�XP�GRV�SULQFLSDLV�
LQVWUXPHQWRV�GH�SODQHMDPHQWR�XUEDQR��$�YLDJHP�GR�XUEDQLVWD�SDUD�FLGDGH�VH�Gi�TXDQGR�D�&RPLVVmR�
GR�3ODQR�GD�&LGDGH�GR�5LR�GH�-DQHLUR�p�WUDQVIRUPD�VRE�D�VXD�FKHÀD�QR�'HSDUWDPHQWR�GH�8UEDQLVPR�
GXUDQWH�RV�DQRV�GH�������1D�KLVWyULD�GR�XUEDQLVPR�EUDVLOHLUR��HVVH�SHUtRGR�p�FDUDFWHUL]DGR�SRU�
6DUDK�)HOGPDQ��������FRPR�XP�PRPHQWR�GH�ÀOLDomR�DR�SHQVDPHQWR�QRUWH�DPHULFDQR�WDQWR�SHODV�
teorias administrativas da 6FLHQWLÀF�0DQDJHPHQW�6FKRRO quanto pelo zonig, esta acaba se tonando uma 

ferramenta de ordenamento urbano bastante utilizada para tentar controlas o uso e a ocupação do 

solo das cidades brasileiras. 

$�OHJLVODomR�GR�]RQHDPHQWR�GH�6mR�3DXOR��DR�ÀQDO�GRV�DQRV�����Mi�DEUDQJLD�R�FRQMXQWR�GD�
cidade dividindo o seu território urbano em zonas nas quais se estabeleciam diferentes parâmetros 

GH�RFXSDomR�XUEDQD��'HVGH�RV�DQRV�����FRP�D� LQWURGXomR�GDV� LGHLDV�H�SUiWLFDV�GH�/XLV�$QKDLD�
0HOOR�QR�VHWRU�GH�XUEDQLVPR�SDXOLVWDQR��R�]RQHDPHQWR�VH�WRUQDUD�XP�FRQVHQVR�FRPR�LQVWUXPHQWR�
GH� SODQHMDPHQWR�� 7RGDYLD�� VHJXQGR� 6DUDK� )HOGPDQ� �������� H[LVWLUDP� QDV� SULPHLUDV� GpFDGDV� GR�
VpFXOR�;;�GXDV� H[SHULrQFLDV�GH�XWLOL]DomR�GR� ]RQHDPHQWR� FRPR� LQVWUXPHQWR�GH�SODQHMDPHQWR�
com resultados bem diversos. 

1RV�DQRV�GH�������WDQWR�D�$OHPDQKD�TXDQWR�RV�(VWDGRV�8QLGRV�LUmR�ODQoDU�PmR�]RQHDPHQWR��
HQWUHWDQWR��QD�$OHPDQKD�HOH�VHUi�PDLV�XWLOL]DGR�FRPR�PpWRGR�GH�RUJDQL]DU�D�FLGDGH�VRE�R�SRQWR�
GH� YLVWD� WpFQLFR�HVWUXWXUDO�� VREUHWXGR�� EXVFDQGR� VROXFLRQDU� TXHVW}HV� VRFLDLV�� 7DO� p� R� SULQFLSDO�
motivo de sua incorporação na concepção das siedlungen - bairros residenciais para classes populares 

FRQVWUXtGRV�SHOR�SRGHU�S~EOLFR��
� 3URMHWDGDV�SRU�DUTXLWHWRV�GH�UHQRPH�FRPR�(UQVW�0D\��%UXQR�7DXW��0DUWLQ�:DJQHU��QR�kPELWR�
GH� DGPLQLVWUDo}HV� GDV� FLGDGHV� VRFLDO�GHPRFUDWDV�� HODV� UHSUHVHQWDP�D� H[SHULPHQWDo}R� � GRV� SULQFtSLRV�
do zoneamento projetual, na busca da estandartização construtiva. As siedlungen são experiências 

TXH� FRQVXEVWDQFLDP�� VHJXQGR� 7DIXUL� ����������� XP� PRGHOR� GH� LQWHUYHQomR� EDVHDGR� QD� LGHRORJLD�
DQWL�XUEDQD� FRP�REMHWLYRV� VRFLDLV��8PD� H[HULrQFLD�TXH�� VHJXQGR� R�DXWRU�� FRORFD� FRPR�´XP�RiVLV�GH�
RUGHP��XP�H[HPSOR�GH�FRPR�VH�WRUQD�SRVVtYHO��DWUDYpV�GD�RUJDQL]DomR�GD�FODVVH�RSHUiULD��SURSRU�XP�
PRGHOR�DOWHUQDWLYR�GH�GHVHQYROYLPHQWR�XUEDQR��XPD�XWRSLD�UHDOL]DGDµ��$�XWLL]DomR�GR�]RQHDPHQWR�
QD�$OHPDQKD�VH�YLQFXOD��QHVWHV�FDVRV��j�SHUVSHFWLYD�GH�UHDOL]DomR�GD�FLGDGH�HÀFLHQWH��EHOD�H�RUGHQDGD��
perdendo seu peso enquanto instrumento de controle do preço do solo. É utilizado apenas em seus 

FRQVWUXomR��XPD�WUDMHWyULD�SURÀVVLRQDO�QR�SURFHVVR�GH�LQVWLWXFLRQDOL]DomR�GR�XUEDQLVPR�QR�%UDVLO�������������������
7HVH��GRXWRUDGR���8QLFDPS��,)&+��&DPSLQDV�������
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DVSHFWRV�IXQFLRQDLV��FRPR�RUJDQL]DGRU�GDV�DWLYLGDGHV�XUEDQDV��FRQWUROH�GH�GHQVLGDGH��FLUFXODomR�GH�DU�H�
OX]��H�PHOKRULD�GH�WLSRORJLDV�KDELWDFLRQDLV��(VVDV�H[SHULrQFLDV��GR�SRQWR�GH�YLVWD�XUEDQtVWLFR��QmR�IRUDP�
bem sucedidas quando os projetos levaram os princípios do zoneamento às últimas consequências, e as 

VLHGOXQJHQ�VH�FRQÀJXUDUDP�FRPR�iUHDV�HVWULWDPHQWH�UHVLGHQFLDLV��GLVWDQWHV�GR�FHQWUR�H�GHVSURYLGDV�GH�
VHUYLoRV���)(/'0$1�������������

$�H[SHULrQFLD�GD�LQFRUSRUDomR�GR�]RQHDPHQWR�QR�SODQHMDPHQWR�ORFDO�H�UHJLRQDO�QRV�(VWDGRV�
8QLGRV�DVVXPH�FDUDFWHUtVWLFDV�EHP�GLYHUVDV�GD�$OHPDQKD��1RV�(8$��R�]RQHDPHQWR�p�XWLOL]DGR�
VREUHWXGR�SDUD�DWHQGHU�DRV�LQWHUHVVHV�GD�YDORUL]DomR�LPRELOLiULD�H�R�VHX�UHVXOWDGR�p�D�JHUDomR�GH�
FLGDGHV�DLQGD�PDLV�VHJUHJDGDV�H�IUDJPHQWDGDV��2�]RQHDPHQWR��QHVWH�FDVR��p�XWLOL]DGR�EDVLFDPHQWH�
SDUD� SURWHMHU� DV� FRQVWUXo}HV� UHVLGrQFLDLV� H� RV� YDORUHV� GR� VROR� GDV� LQWURPLVV}HV� SUHMXGLFLDLV� GH�
RXWUDV�FODVVHV�VRFLDLV��D�VXD�DGHVmR��LQFOXVLYH��QmR�DFRQWHFH�DSHQDV�HQWUH�XUEDQLVWDV�PDV�WDPEpP�
HQWUH� HPSUHViULRV� GR� VHWRU� GH� FRQVWUXomR�� SURSULHWiULRV� GH� WHUUDV�� FRPHUFLDQWHV� H� SROtWLFRV��2�
]DQHDPHQWR�HVWDGXQLGHQVH�HVWDULD�PDLV�SUR[LPR�GR�TXH�3DXOR�&��*��0DULQV��������FODVVLÀFRX�FRPR�
XP�PDO�FRIHVVDGR�SURMHWR�GH�KRPRJHQL]DomR�GH�YL]LQKDQoDV�HQWUH�DV�HOLWHV�GDV�FLGDGHV�EUDVLOHLUDV������

(PERUD�6DUDK�)HOGPDQ��������DSRQWH�TXH�R�SODQHMDPHQWR�XUEDQR�GD�FLGDGH�GH�6mR�3DXOR�
WHQKD�VLGR�LQÁXHQFLDGR�SULQFLSDOPHQWH�SHOR�PRGHOR�GRV�(VWDGRV�8QLGRV��QmR�p�SRVVtYHO�LGHQWLÀFDU�
FRP�SUHFLVmR�D�LQÁXrQFLD�XUEDQtVWLFD�QD�HODERUDomR�GR�3ODQR�'LUHWRU�GH�5LEHLUmR�3UHWR��VH�DOHPm�
RX�HVWDGXQLGHQVH��7RGDYLD��R�MRUQDO�TXH�QRWLFLDUD�D�FRQWUDWDomR�GR�XUEDQLVWD�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�
DSUHVHQWD�DV�SURMHo}HV�GD�WUDQVIRUPDo}HV�XUEDQtVWLFDV�GD�FLGDGH�GD�VHJXLQWH�PDQHLUD�

� 1R� SURMHWR�� HYLWDP�VH� DV� JUDQGHV� GHVSHVDV� FRP� GHVDSURSULDo}HV�� R� TXH� RQHUDULD�� GH� PXLWR� H�
demandaria maior tempo, a execução do grande empreendimento. 

� (QWUHWDQWR��HP�DOJXQV�SRQWRV��VmR�SURIXQGDV�DV�PRGLÀFDo}HV�QD�ÀVLRQRPLD�GD�FLGDGH��PXGDQoD�
GD�DWXDO�HVWDomR�GD�0RJLDQD��SDUD�WUD]�GR�ORFDO�RQGH�HVWi�ORFDOL]DGR�R�FDPSR�GR�%RWDIRJR�)XWHERO�
&OXEH��RX�VHMD�FHUFD�GH�����PHWURV�GR�OXJDU�DWXDO��SURORQJDPHQWR�H�FRQVHTXHQWH�DODUJDPHQWR�GD�UXD�
*HQHUDO�2VyULR�DWp�D�QRYD�HVWDomR��UDVJDQGR��GHVWDUWH��XPD�QRYD�DYHQLGD�TXH��LPSOLFLWDPHQWH�DPSOLD�D�
]RQD�XUEDQD�GD�FLGDGH��DEVRUYHQGR�D�9LOD�7LEpULR�²�DODUJDPHQWR�GD�$YHQLGD�6DXGDGH��SURORQJDQGR�
VH�DWp�D�$YHQLGD�GR�&DIp�R�TXH�OKH�LPSULPLUi�XP�DVSHFWR�PDMHVWRVR��VDEHQGR�VH�TXH�D�ODUJXUD�GHVVD�
YLD�S~EOLFD�p�HVWLPDGD�QR�SURMHWR�HP����PHWURV��WUDQVIRUPDomR�GR�&HPLWpULR�0XQLFLSDO�HP�3DUTXH�
&HPLWpULR��VHP�RV�PXURV�H�FRP�DPSOR�DMDUGLQDPHQWR�GHVVD�QHFUySROH��UHWLÀFDomR�GRV�GLYHUVRV�FyUUHJRV�
que margeiam a cidade.   

5HDOoD�VH� QR� 3ODQR�'LUHWRU� GH� -RVp� GH�2OLYHLUD� 5HLV� XPD� WHQWDWLYD� GH� HVWHQGHU� R� HL[R�
FRPHUFLDO�GD�FLGDGH�DWp�R�LQWHULRU�GR�DQWLJR�EDLUUR�GD�9LOD�7LEpULR��R�SURMHWR�GH�DIDVWDPHQWR�GD�
HVWDomR�IHUURYLiULD�SHOR�PHQRV�HP�����PHWURV�SDUD�R�LQWHULRU�GR�EDLUUR��DOpP�GD�SURSRVLomR�GH�
alargamento da rua General Osório até a futura estação de trens  promoveria a valorização dessa 

UHJLmR�GD�FLGDGH��TXH�KDYLD�VLGR�RFXSDGD��SULQFLSDOPHQWH��SHORV�RSHUiULRV�GDV�IiEULFDV�GH�FHUYHMD�
LQVWDODGDV�QD�$YHQLGD�-HU{QLPR�*RQoDOYHV��$VVLP��R�XUEDQLVWD�SURFXUDYD� LQYHUWHU�RV�YHWRUHV�GH�
YDORUL]DomR�LPRELOLiULD�GD�FLGDGH��

$�SURSRVWD�GH�DODUJDPHQWR�HP����PHWURV�GD�$YHQLGD�6DXGDGH�QR�VHQWLGR�GH�XP�FHPLWpULR�
TXH�H[LVWLD�QR�LQWHULRU�GR�EDLUUR�&DPSRV�(OtVHRV��D�WUDQVIRULD�QXP�PDMHVWRVR�EXOHYDU��OHYDQGR�D�
XP�IXWXUR�3DUTXH�3~EOLFR�RUJDQL]DGR�DSyV�D�UHWLUDGD�GRV�PXURV�GR�FHPLWpULR��$VVLP��R�XUEDQLVWD�
GHPRQVWUD�D�LQWHQomR�GH�SULYLOHJLDU�HVWHV�EDLUURV�PDLV�DQWLJRV�GD�FLGDGH��TXH�SRVVXtDP�XPD�RFXSDomR�
SRSXODU��DOpP�GH�WHUHP�VLGR�EDVWDQWH�GHVIDYRUHFLGRV�GXUDQWH�DV�REUDV�GH�PHOKRUDPHQWRV�VDQLWiULRV�
GD�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��'HVVD�PDQHLUD��-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�SURFXUDYD�TXHEUDU�D�IURQWHLUD�PDWHULDO�
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H�VRFLDO�HVWDEHOHFLGD�SHORV�FyUUHJRV�GRV�ULRV�TXH�GHPDUFDYDP�R�SHUtPHWUR�FHQWUDO��PRGLÀFDQGR�GH�
certa maneira a forma urbana que a cidade adquirira até a ocasião.1   

Nas Observações e notas explicativas do esquema do plano diretor de Ribeirão Preto
2, o urbanista 

MXVWLÀFD�SRU�UD]}HV�HFRQ{PLFDV�H�ÀQDQFHLUDV�D�PDQXWHQomR�TXDVH�VHP�DOWHUDo}HV�GD�SDUWH�GD�FLGDGH�
H[LVWHQWH�FRP�D�H[FHomR�GD�PRGLÀFDomR�GD�ORFDOL]DomR�GH�IiEULFDV�H�GD�(VWDomR�GH�)HUUR�GD�&LD��
Mogiana: 

� 'HYLGR� D� UD]}HV� GH� RUGHP� HFRQ{PLFD� H� ÀQDQFHLUD�� IRL� PDQWLGR� TXDVH� VHP� DOWHUDomR� D� SDUWH�
DWXDO�H[LVWHQWH�GD�FLGDGH��$�PRGLÀFDomR�IXQGDPHQWDO��HQWUHWDQWR��p�D�TXH�VH�UHIHUH�j�ORFDOL]DomR�GD�
QRYD�(VWDomR�GD�(��)��0RJLDQD��FRQVHTXHQWHPHQWH�GDV�QRYDV� OLQKDV��GHVYLRV��SDWHRV��HWF��DWLQJLQGR�
SULQFLSDOPHQWH�RV�DOWRV�GD�9LOD�7LEpULR�H�GR�%DUUDFmR��7DPEpP�HP�FRQVHTXrQFLD�GHVVD�PXGDQoD�GDV�
OLQKDV�GD�HVWUDGD�GH�IHUUR��VXUJLX�D�XUEDQL]DomR�GDV�iUHDV�UHVXOWDQWHV�GD�GHVRFXSDomR�GDV�OLQKDV�DWXDLV��
(...)

Ribeirão Preto, na década de 1940, se tornara uma cidade com quase 80 mil habitantes, 
sendo por volta de 50 mil residentes na parte urbana do município. Nessa década ocorre justamente 
D�YLUDGD�GH�VHX�SURFHVVR�GH�XUEDQL]DomR��TXDQGR�VXD�SRSXODomR�XUEDQD�XOWUDSDVVD�D�UXUDO��'HVVH�
PRGR��R�3ODQR�'LUHWRU�GH�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�QmR�SUHWHQGLD�PRGLÀFDU�DV�FRQVWUXo}HV�XUEDQDV�
UHDOL]DGDV�DWp�R�PRPHQWR�RX�SURSRU�JUDQGHV�GHPROLo}HV�H�GHVORFDPHQWRV�SRSXODFLRQDLV�FRPR�QRV�
SODQRV�GH�UHIRUPDV�UHDOL]DGRV�GXUDQWH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��2�VHX�REMHWLYR�HUD��SULQFLSDOPHQWH��
HVWDEHOHFHU�XPD�RUJDQL]DomR�HVTXHPiWLFD�GR�FUHVFLPHQWR�IXWXUR�GD�FLGDGH��

2�3ODQR�'LUHWRU�FXLGD�GH�SUHIHUrQFLD�GD�H[WHQVmR�SURJUHVVLYD�GD�FLGDGH�j�PHGLGD�GR�VHX�GHVHQYROYLPHQWR��
7UDWD��DQWHV�GH�PDLV�QDGD��GH�SUHYHQLU�R�FUHVFLPHQWR�RUGHQDGR��GHQWUR�GH�XP�SURJUDPD�SUHHVWDEHOHFLGR��
HP�YH]�GH�GHL[i�OR�OLYUH��DR�VDERU�GRV�LQWHUHVVHV�SDUWLFXODUHV�LVRODGRV��GH�GLItFLO�H�DQWLHFRQ{PLFD�VROXomR�
posterior.

�3DUD� LVVR��5HLV� GLVWLQJXH�� EDVLFDPHQWH�� GXDV� JUDQGHV� iUHDV� QD� FLGDGH�� XPD�SULPHLUD� iUHD�
XUEDQD��RX�VHMD��D�FLGDGH�SURSULDPHQWH�GLWD��LQFOXLQGR�D�iUHD�RFXSDGD�QD�GpFDGD�GH�������H�RXWUD�
iUHD�RQGH�DFRQWHFHULD�VXD�IXWXUD�H[WHQVmR��$SyV�RV� OLPLWHV�GHVVH�SHUtPHWUR�XUEDQR��R�XUEDQLVWD�
HVWDEHOHFH�XP�FLQWXUmR�DJUtFROD�DEUDoDQGR�D�FLGDGH��SDUD�R�TXDO�5HLV�DOHJDYD�DLQGD�D�IDOWD�GH�XP�
plano de extensão regional que poderia ser objeto de estudos posteriores.

1R�SODQR�GLVWLQJXHP�VH�GXDV�JUDQGHV�iUHDV�����iUHD�XUEDQD��GD�FLGDGH�SURSULDPHQWH�GLWD��LQFOXLQGR�
D� iUHD� DWXDO� H� GD� IXWXUD� H[WHQVmR�� ��� iUHD� DJUtFROD� RX� UXUDO� TXH� WDPEpP� SRGHU�VH�LD� FKDPDU� GH�
VXEXUEDQD��3DUD�HVWD�~OWLPD�QmR�IRL�IHLWR�SODQR�GH�H[WHQVmR�UHJLRQDO�TXH�HPERUD�QHFHVViULR��SRGHUi�VHU�
REMHWR�GH�HVWXGRV�SRVWHULRUHV��EDVHDGRV�QRV�HOHPHQWRV�OHYDQWDGRV�HP�WRGR�R�PXQLFtSLR�

$R�YROWDU�DR�PXQLFtSLR�HP������SDUD�SURIHULU�D�SDOHVWUD�´2�XUEDQLVPR�H�D�VXD�LQÁXrQFLD�QR�
PXQLFtSLRµ3��5HLV�UHDÀUPD�D�QHFHVVLGDGH�GD�HODERUDomR�GH�XP�SODQHMDPHQWR�UHJLRQDO�SDUD�D�UHJLmR�GH�
5LEHLUmR�3UHWR��H[SOLFLWDQGR�QRYDV�LQÁXrQFLDV�XUEDQtVWLFDV�QRV�DQRV�����TXH�R�OHYRX�D�SHQVDU�VREUH�
SODQRV�QmR�PDLV�UHVWULWRV�DR�HVSDoR�HVWULWR�GRV�Q~FOHRV�XUEDQRV�FRPR�KDYLD�VH�FDUDFWHUL]DGR�DV�
HODERUDo}HV�GH�SODQHMDPHQWR�XUEDQR�GR�LQtFLR�GR�VpFXOR�;;��$VVLP��2OLYHLUD�5HLV�GLULD�GD�WULEXQD�
GD�&kPDUD�0XQLFLSDO��

1 Uma divisão entre a cidade pobre – ao norte – e a cidade rica – ao sul.
��$�WUDQVFULomR� LQWHJUDO�GR�SURMHWR�GR�3ODQR�'LUHWRU�HVWi�QR�DQH[R�GD�GLVVHUWDomR��H�HOH�VH�HQFRQWUD�QR�DFHUYR�GR�
$UTXLYR�3~EOLFR�H�+LVWyULFR�GH�5LEHLUmR�3UHWR���
3 Também transcrita integralmente em anexo. 
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H�VRFLDO�HVWDEHOHFLGD�SHORV�FyUUHJRV�GRV�ULRV�TXH�GHPDUFDYDP�R�SHUtPHWUR�FHQWUDO��PRGLÀFDQGR�GH�
certa maneira a forma urbana que a cidade adquirira até a ocasião.45   

Nas Observações e notas explicativas do esquema do plano diretor de Ribeirão Preto
46, o urbanista 

MXVWLÀFD�SRU�UD]}HV�HFRQ{PLFDV�H�ÀQDQFHLUDV�D�PDQXWHQomR�TXDVH�VHP�DOWHUDo}HV�GD�SDUWH�GD�FLGDGH�
H[LVWHQWH�FRP�D�H[FHomR�GD�PRGLÀFDomR�GD�ORFDOL]DomR�GH�IiEULFDV�H�GD�(VWDomR�GH�)HUUR�GD�&LD��
Mogiana: 

� 'HYLGR� D� UD]}HV� GH� RUGHP� HFRQ{PLFD� H� ÀQDQFHLUD�� IRL� PDQWLGR� TXDVH� VHP� DOWHUDomR� D� SDUWH�
DWXDO�H[LVWHQWH�GD�FLGDGH��$�PRGLÀFDomR�IXQGDPHQWDO��HQWUHWDQWR��p�D�TXH�VH�UHIHUH�j�ORFDOL]DomR�GD�
QRYD�(VWDomR�GD�(��)��0RJLDQD��FRQVHTXHQWHPHQWH�GDV�QRYDV� OLQKDV��GHVYLRV��SDWHRV��HWF��DWLQJLQGR�
SULQFLSDOPHQWH�RV�DOWRV�GD�9LOD�7LEpULR�H�GR�%DUUDFmR��7DPEpP�HP�FRQVHTXrQFLD�GHVVD�PXGDQoD�GDV�
OLQKDV�GD�HVWUDGD�GH�IHUUR��VXUJLX�D�XUEDQL]DomR�GDV�iUHDV�UHVXOWDQWHV�GD�GHVRFXSDomR�GDV�OLQKDV�DWXDLV��
(...)

Ribeirão Preto, na década de 1940, se tornara uma cidade com quase 80 mil habitantes, 
sendo por volta de 50 mil residentes na parte urbana do município. Nessa década ocorre justamente 
D�YLUDGD�GH�VHX�SURFHVVR�GH�XUEDQL]DomR��TXDQGR�VXD�SRSXODomR�XUEDQD�XOWUDSDVVD�D�UXUDO��'HVVH�
PRGR��R�3ODQR�'LUHWRU�GH�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�QmR�SUHWHQGLD�PRGLÀFDU�DV�FRQVWUXo}HV�XUEDQDV�
UHDOL]DGDV�DWp�R�PRPHQWR�RX�SURSRU�JUDQGHV�GHPROLo}HV�H�GHVORFDPHQWRV�SRSXODFLRQDLV�FRPR�QRV�
SODQRV�GH�UHIRUPDV�UHDOL]DGRV�GXUDQWH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��2�VHX�REMHWLYR�HUD��SULQFLSDOPHQWH��
HVWDEHOHFHU�XPD�RUJDQL]DomR�HVTXHPiWLFD�GR�FUHVFLPHQWR�IXWXUR�GD�FLGDGH��

2�3ODQR�'LUHWRU�FXLGD�GH�SUHIHUrQFLD�GD�H[WHQVmR�SURJUHVVLYD�GD�FLGDGH�j�PHGLGD�GR�VHX�GHVHQYROYLPHQWR��
7UDWD��DQWHV�GH�PDLV�QDGD��GH�SUHYHQLU�R�FUHVFLPHQWR�RUGHQDGR��GHQWUR�GH�XP�SURJUDPD�SUHHVWDEHOHFLGR��
HP�YH]�GH�GHL[i�OR�OLYUH��DR�VDERU�GRV�LQWHUHVVHV�SDUWLFXODUHV�LVRODGRV��GH�GLItFLO�H�DQWLHFRQ{PLFD�VROXomR�
posterior.

�3DUD� LVVR��5HLV� GLVWLQJXH�� EDVLFDPHQWH�� GXDV� JUDQGHV� iUHDV� QD� FLGDGH�� XPD�SULPHLUD� iUHD�
XUEDQD��RX�VHMD��D�FLGDGH�SURSULDPHQWH�GLWD��LQFOXLQGR�D�iUHD�RFXSDGD�QD�GpFDGD�GH�������H�RXWUD�
iUHD�RQGH�DFRQWHFHULD�VXD�IXWXUD�H[WHQVmR��$SyV�RV� OLPLWHV�GHVVH�SHUtPHWUR�XUEDQR��R�XUEDQLVWD�
HVWDEHOHFH�XP�FLQWXUmR�DJUtFROD�DEUDoDQGR�D�FLGDGH��SDUD�R�TXDO�5HLV�DOHJDYD�DLQGD�D�IDOWD�GH�XP�
plano de extensão regional que poderia ser objeto de estudos posteriores.

1R�SODQR�GLVWLQJXHP�VH�GXDV�JUDQGHV�iUHDV�����iUHD�XUEDQD��GD�FLGDGH�SURSULDPHQWH�GLWD��LQFOXLQGR�
D� iUHD� DWXDO� H� GD� IXWXUD� H[WHQVmR�� ��� iUHD� DJUtFROD� RX� UXUDO� TXH� WDPEpP� SRGHU�VH�LD� FKDPDU� GH�
VXEXUEDQD��3DUD�HVWD�~OWLPD�QmR�IRL�IHLWR�SODQR�GH�H[WHQVmR�UHJLRQDO�TXH�HPERUD�QHFHVViULR��SRGHUi�VHU�
REMHWR�GH�HVWXGRV�SRVWHULRUHV��EDVHDGRV�QRV�HOHPHQWRV�OHYDQWDGRV�HP�WRGR�R�PXQLFtSLR�

$R�YROWDU�DR�PXQLFtSLR�HP������SDUD�SURIHULU�D�SDOHVWUD�´2�XUEDQLVPR�H�D�VXD�LQÁXrQFLD�QR�
PXQLFtSLRµ47��5HLV�UHDÀUPD�D�QHFHVVLGDGH�GD�HODERUDomR�GH�XP�SODQHMDPHQWR�UHJLRQDO�SDUD�D�UHJLmR�
GH�5LEHLUmR�3UHWR��H[SOLFLWDQGR�QRYDV�LQÁXrQFLDV�XUEDQtVWLFDV�QRV�DQRV�����TXH�R�OHYRX�D�SHQVDU�
VREUH�SODQRV�QmR�PDLV�UHVWULWRV�DR�HVSDoR�HVWULWR�GRV�Q~FOHRV�XUEDQRV�FRPR�KDYLD�VH�FDUDFWHUL]DGR�
DV� HODERUDo}HV� GH� SODQHMDPHQWR� XUEDQR� GR� LQtFLR� GR� VpFXOR�;;��$VVLP��2OLYHLUD� 5HLV� GLULD� GD�
WULEXQD�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO��

45 Uma divisão entre a cidade pobre – ao norte – e a cidade rica – ao sul.
���$�WUDQVFULomR�LQWHJUDO�GR�SURMHWR�GR�3ODQR�'LUHWRU�HVWi�QR�DQH[R�GD�GLVVHUWDomR��H�HOH�VH�HQFRQWUD�QR�DFHUYR�GR�
$UTXLYR�3~EOLFR�H�+LVWyULFR�GH�5LEHLUmR�3UHWR���
47 Também transcrita integralmente em anexo. 
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� e�LQVRÀVPiYHO�TXH�5LEHLUmR�3UHWR�p�XPD�FLGDGH�SURJUHVVLVWD�H�FRPR�VHX�WtWXOR�GH�´&DSLWDO�GR�
2HVWH�GH�6��3DXORµ��YDH�YHQFHQGR�LQ~PHUDV�GLÀFXOGDGHV�H�XOWUDSDVVDQGR�WRGDV�DV�H[SHFWDWLYDV��

� 2� VHX� GHVHQYROYLPHQWR�� D� VXD� H[SDQVmR� QmR� SRGHP� VHU� IHLWRV� D� PHUFr� GDV� LPSURYLVDo}HV�
LQGLVFULPLQDGDPHQWH�� e� SUHFLVR� FRQWUROi�ORV�� -i� p� WHPSR�� SRLV�� GH� GRWDU� D� FLGDGH� GH� XP� SODQR� GH�
PHOKRUDPHQWR� H� H[SDQVmR� H� DLQGD�PDLV�� DWHQGHQGR� jV� DOWDV� UHVSRQVDELOLGDGHV� GH� FLGDGH� SLRQHLUD� H�
FXOWXUDO�� GRWDU� R�0XQLFtSLR� GH� XP� 3ODQR� 5HJLRQDO�� DEUDQJHQGR� QmR� Vy� R� 3ODQR�'LUHWRU� GD� iUHD�
XUEDQD�GD�FLGDGH�FRPR�WDPEpP�D�]RQD�UXUDO�H�UHJL}HV�OLPtWURIHV��LQWHUHVVDQGR�RV�0XQLFtSLRV�YL]LQKRV�
GH� -DUGLQySROLV�� 6HUWmR]LQKR�� %URGyVTXL�� *XDULED�� $UDUDTXDUD�� 5LQFmR�� 6�� 6LPmR�� &UDYLQKRV� H�
6HUUDQD��SDUD�DSHQDV�FLWDU�RV�TXH�FRQÀUPDP�GLUHWDPHQWH�FRP�RV�OLPLWHV�DGPLQLVWUDWLYRV�GR�0XQLFtSLR�
GH�5LEHLUmR�3UHWR����5(,6����������

�2�0DSD����GHPRQVWUD�R�SHUtPHWUR�XUEDQR�VREUH�R�TXDO�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�VH�GHEUXoRX�
SDUD�HODERUDU�R�VHX�3ODQR�'LUHWRU�HP�������1HOH�VH�Yr�D�OLQKD�IpUUHD�GLYLGLQGR�D�FLGDGH�GH�OHVWH�D�
RHVWH��DOYR�GH�XPD�SURSRVWD�GH�UHSRVLFLRQDPHQWR�GR�XUEDQLVWD��2XWUR�GHWDOKH�VmR�RV�EDLUURV�FRP�
WUDoDGRV�FLUFXODUHV�DR�VXO�GR�PDSD��TXH�DSHVDU�GH�QmR�WHUHP�VLGR�LPSODQWDGRV�H��PHQRV�DLQGD��WHUHP�
VLGR�FRPSOHWDPHQWH�RFXSDGRV�QD�GpFDGD�GH�������Mi�DSDUHFHP�GHVHQKDGRV�QHVVD�SODQWD��1HOD�VH�
Yr��DOpP�GD�GHPDUFDomR�GRV�SURSULHWiULRV�GDV�JOHEDV�GH�WHUUDV�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR��D�H[WHQVmR�TXH�
D�=RQD�1RUWH�GD�FLGDGH�Mi�KDYLD�DGTXLULGR�QDTXHOH�PRPHQWR��VHQGR�SRVVtYHO�PHQVXUDU�D�GLVWkQFLD�
TXH�RV�EDLUURV�GD�UHJLmR�QRUWH�YmR�DGTXLULQGR�HP�UHODomR�DR�FHQWUR�GD�FLGDGH���9LOD�(OL]D��9LOD�
%UDVLO�H�9LOD�/DSD��(P�FRQWUDSDUWLGD��YHPRV�RV�EDLUURV�UHVLGHQFLDLV�GD�]RQD�VXO�GD�FLGDGH�VHUHP�
LPSODQWDGRV�EDVWDQWH�SUy[LPRV�DR�FHQWUR�GH�5LEHLUmR�3UHWR����-DUGLP�6XPDUp��-DUGLP�$FOLPDomR�
H�D�HQWmR�&LGDGH�8QLYHUVLWiULD��IXWXUR�$OWR�GD�%RD�9LVWD��$�GLVWkQFLD�GHVVDV�UHJL}HV�UHODWLYDPHQWH�
DR�FHQWUR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�GHÀQLULD�D�YDORUL]DomR�LPRELOLiULD�GH�VXDV�PRUDGLDV��DOpP�GR�QtYHO�GH�
melhoramentos urbanos de tais bairros. 

3DUD�D�iUHD�XUEDQD�Mi�FRQVROLGDGD�QD�GpFDGD�GH�������R�3ODQR�'LUHWRU�HVWUXWXUD�XP�VLVWHPD�
YLiULR��EDVLFDPHQWH��FRPSRVWR�SRU�DYHQLGDV�UDGLDLV�H�SHULPHWUDLV��$WUDYpV�GHOH�p�SRVVtYHO�HQ[HUJDU�D�
OHLWXUD�GD�FLGDGH�TXH�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�UHDOL]D�VH�EDVHDQGR�QXP�VLVWHPD�KLHUiUTXLFR�GH�YLDV��2�
XUEDQLVWD�HVWDEHOHFH�DV�YLDV�GH�FLUFXODomR�H[WHUQD�GH�FRQWRUQR�GR�Q~FOHR�XUEDQR�DWp�HQWmR�H[LVWHQWH��
GHÀQLQGR�D�IURQWHLUD�HQWUH�R�FLQWXUmR�DJUtFROD��$V�YLDV�GH�FLUFXODomR�LQWHUQD�VHUYLULDP�SDUD�IDFLOLWDU�
R�WUiIHJR�HP�GLYHUVDV�GLUHo}HV�QR�LQWHULRU�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR��VHQGR�SRVVtYHO�QRWDU��DOpP�GHODV��
GLYHUVDV�RXWUDV�UXDV�GH�DFHVVR�UHVLGHQFLDO�FXMD�EDL[D�FLUFXODomR�GH�YHtFXORV�p�DVVHJXUDGD�SHORV�FXO�GH�
sacs�RX�PHVPR�SHOD�SUySULD�JUDGDomR�GH�ODUJXUDV�HQWUH�DV�YLDV�GH�GLIHUHQWHV�FDWHJRULDV��

� (P� SODQWD� VHSDUDGD�� DFKDP�VH� DVVLQDODGDV� DV� SULQFLSDLV� DUWpULDV� GH� WUiIHJR� TXH� GHÀQHP� D�
HVWUXWXUD�GR�SODQR�GLUHWRU��6mR�DV�VHJXLQWHV��$YHQLGD���GH�MXOKR��LQGHSHQGrQFLD��GR�&DIp�H�-HU{QLPR�
*RQoDOYHV�� IRUPDQGR�R�SHUtPHWUR� LQWHUQR�GH� LUUDGLDomR�GD�FLGDGH�SURSULDPHQWH�GLWD�� �$�SHULPHWUDO�
H[WHULRU�p�FRPR�VH�VHJXH��SDUWLQGR�GR�SRQWLOKmR�GD�HVWUDGD�GR�JXDWDSDUi�VREUH�DV�OLQKDV�IpUUHDV�VHJXH�
SHOR�OHLWR�DWXDO�GD�0RJLDQD�DWp�HQFRQWUDU�R�5LEHLUmR�3UHWR�H�GDt�SHOD�(VWUDGD�GH�6HUWmR]LQKR�RX�SHOR�
3DUNZD\� HP�GLUHomR�DR�0RQWH�$OHJUH��DWLQJL�VH�R�DOWR�GD�9LOD�7LEpULR�TXH� VHUi� FRUWDGD�SRU�XPD�
QRYD�DYHQLGD�HP�GLDJRQDO�DWp�DWLQJLU�QRYDPHQWH�R�5LEHLUmR�3UHWR��SHOR�FXUVR�GHVWH�VHJXH�R�SDUNZD\�
DWp� R� FyUUHJR� GR�7DQTXLQKR� H� SRU� HVWH� ~OWLPR� HP�GLUHomR� D�QDVFHQWH�� FKHJD�VH� DR� SURORQJDPHQWH� GD�
$YHQLGD�,QGHSHQGrQFLD��QR�FUX]DPHQWR�GHVWD�FRP�R�0RUUR�GR�&LSy��FRQWRUQDQGR�DLQGD�SHODV�GLYLVDV�
GR� SHUtPHWUR� XUEDQR� FRP� D� ]RQD� DJUtFROD�� FKHJD�VH� ÀQDOPHQWH� DR� SRQWR� GH� SDUWLGD� QD� HVWUDGD� GR�
*XDWDSDUi��QR�SRQWLOKmR�GR�(PERDED���5(,6������������

2� SHUtPHWUR� LQWHUQR� GH� LUUDGLDomR� GD� FLGDGH� VH� FRPSXQKD�� GHVVD� IRUPD�� SHODV� TXDWUR�
DYHQLGDV�TXH�D�&kPDUD�0XQLFLSDO��DWUDYpV�GD�DWXDomR�GRV�,QWHQGHQWHV�GXUDQWH�D�3ULPHLUD�5HS~EOLFD��
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KDYLD� GHVSHQGLGR� HQRUPH� TXDQWLGDGH� GH� GLQKHLUR� SDUD� FRQVWUXLU�� $OpP� GDV� DYHQLGDV� GH� IXQGR�
GH� YDOHV� DFRPSDQKDQGR� RV� GRLV� FyUUHJRV� FHQWUDLV�� 5HLV� GHÀQH� D� $YHQLGD�1RYH� GH� -XOKR� SDUD�
IHFKDU�R�SHUtPHWUR�QR�VHX�ODGR�VXO��&RQVWUXtGD�SDUD�FRPHPRUDU�R�FHQWHQiULR�GD�LQGHSHQGrQFLD��
DV�GHVDSURSULDo}HV�GRV�WHUUHQRV�SDUD�VXD�LPSODQWDomR�KDYLDP�FRQVXPLGR�EDVWDQWH�R�WHVRXUR�GD�
&kPDUD�0XQLFLSDO�

-i�QD�SHULPHWUDO�H[WHULRU��R�XUEDQLVWD�FRPHoD�D�FULDU�QRYDV�YLDV�H�FDPLQKRV�SDUD�DEUDoDU�D�
FLGDGH��HVVD�SHULPHWUDO�p�GHVHQKDGD�SRU�HVSDoRV�SUDWLFDPHQWH�OLYUHV��TXH�VH�HQFRQWUDYDP�IRUD�GR�
SHUtPHWUR�GR�Q~FOHR�XUEDQR�GH�RFXSDomR�PDLV�DQWLJD��3RUWDQWR��VXDV�YLDV�GH�FLUFXODomR�VH�LQLFLDYDP�
QXP� SRQWLOKmR� VREUH� D� DQWLJD� HVWUDGD� SDUD� D� )D]HQGD�*XDWDSDUi�� QXP� DFHVVR� FRQVWLWXtGR� SRU�
0DUWLQKR�3UDGR�-XQLRU�DLQGD�DR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��H�VHJXLDP�FRP�R�LQWXLWR�GH�DEUDoDU�D�FLGDGH�
através dos Parkways�TXH�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�GHVHQKD�DSURYHLWDQGR�DV�YiU]HDV�GRV�SULQFLSDLV�ULRV�
TXH�VH�VLWXDYDP�QR�3HUtPHWUR�8UEDQR��$�FLGDGH�JDQKDULD��DVVLP��LPHQVDV�IDL[DV�GH�SDUTXHV�OLQHDUHV�

� $V�WUDQVYHUVDLV�QR�VHQWLGR� OHVWH�RHVWH�VmR��$YHQLGD�&DSLWmR�6DORPmR��$YHQLGD�3HUQDPEXFR��
$YHQLGD�1RYD�GR�3DUTXH� GR�&HPLWpULR� H� GR�$HURSRUWR�PDUJLQDQGR� D� HVWUDGD� GH�)HUUR�6��3DXOR�
0LQDV��QR�VHQWLGR�QRUWH�VXO�DV�ORQJLWXGLQDLV�PDLV�LPSRUWDQWHV�VmR��$YHQLGD�,QGHSHQGrQFLD��$YHQLGD�
6DXGDGH�� 6DOGDQKD�0DULQKR�� SURORQJDPHQWR� H� DODUJDPHQWR� GH� DPERV� RV� H[WUHPRV� GD� UXD�&DVWUR�
$OYHV�H�ÀQDOPHQWH��DV�PDUJLQDLV�jV�OLQKDV�GD�(VWUDGD�GH�)HUUR�0RJLDQD��
� 3DUWLQGR�GR�SRQWLOKmR�GD�HVWUDGD�GR�JXDWDSDUi�VREUH�DV�OLQKDV�IpUUHDV�VHJXH�SHOR�OHLWR�DWXDO�GD�
0RJLDQD� DWp� HQFRQWUDU� R� 5LEHLUmR� 3UHWR�� SHOR� FXUVR� GHVWH� VHJXH� R� SDUNZD\� DWp� R� FyUUHJR� GR�
7DQTXLQKR�H�SRU�HVWH�~OWLPR�HP�GLUHomR�D�QDVFHQWH��FKHJD�VH�DR�SURORQJDPHQWR�GD�$YHQLGD�,QGHSHQGrQFLD��
QR�FUX]DPHQWR�GHVWD�FRP�R�0RUUR�GR�&LSy��FRQWRUQDQGR�DLQGD�SHODV�GLYLVDV�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR�FRP�
D�]RQD�DJUtFROD��FKHJD�VH�ÀQDOPHQWH�DR�SRQWR�GH�SDUWLGD�QD�HVWUDGD�GR�*XDWDSDUi��QR�SRQWLOKmR�GR�
(PERDED���5(,6����������

2�SRQWR���GR�HVTXHPD�GR�3ODQR�'LUHWRU�HODERUDGR�SRU�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�VHULD�XPD�GDV�
OLQKDV�GH�SURMHomR�GH�PDLRU�LPSDFWR�QR�GHVHQKR�XUEDQR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��DOWHUDQGR�EDVWDQWH�D�
FRQÀJXUDomR�GD�RFXSDomR�GH�PXLWRV�EDLUURV�GD�SHULIHULD�GD�FLGDGH��$OpP�GH�SURWHJHU�LQWHJUDOPHQWH�
DV�YiU]HDV�GRV�ULRV�XUEDQRV�TXH�DLQGD�HVWDYDP�GHVRFXSDGDV�QD�GpFDGD�GH������DWUDYpV�GD�FULDomR�
de uma rede de Parkways��D�GLVSRVLomR�GH�HVSDoRV�OLYUHV�ÁRUHVWDGRV�WDPEpP�QDV�LQWHUVHFo}HV�GH�
TXDGUDV� H� ]RQDV�GH�GLIHUHQWHV� IXQo}HV� DXPHQWDULD� H[SRQHQFLDOPHQWH� D�SHUPHDELOLGDGH�GH�iUHDV�
YHUGH�QD�FLGDGH��$OJR�TXH� WUDULD�XP� LPSDFWR�HQRUPH�QD�DPHQL]DomR�GR�FOLPD�XUEDQR��DOpP�GH�
SRWHQFLDOL]DU�D�VREUHYLYrQFLD�GH�SiVVDURV��SODQWDV�H�QDVFHQWHV�GH�iJXD����

� &LQWXUD�YHUGH�H�HVSDoR� OLYUH�DVVLQDODP�R�WUDWDPHQWR�TXH�GHYHUi�WHU�DV�iUHDV� LQWHUFDODGDV�QDV�
TXDGUDV��H�GDV�iUHDV�DR�ORQJR�GRV�FyUUHJRV��
� 2�UHÁRUHVWDPHQWR�GDV�PHVPDV��FRP�HVVrQFLD�GH�YiULDV�QDWXUH]DV��p�GHVWLQDGR�D�FUHDU�QmR�Vy�D�
DPHQLGDGH�GR�FOLPD��WmR�QHFHVViULR�D�5LEHLUmR�3UHWR��FRPR�FRQVWLWXLU��WDPEpP��XPD�UHVHUYD�ÁRUHVWDO�GH�
LQHVWLPiYHO�YDORU�HFRQ{PLFR��
� (VWDV�IDL[DV�GH�YHJHWDomR�QD�]RQD�GH�H[SDQVmR�GD�FLGDGH�H�HP�JHUDO�DR�ORQJR�GDV�YiU]HDV�YLVDP�
SRU�RXWUR�ODGR��PDQWHU�XQLIRUPH�R�UHJLPH�GRV�ULRV��EHP�FRPR�ID]HU�R�VDQHDPHQWR�GD�EDL[DGD��FRP�R�
PtQLPR�GH�GHVSHVDV��(VVH�UHÁRUHVWDPHQWR��VHMD�GH�HXFDOLSWRV��VHMD�GH�TXDOTXHU�RXWUD�HVVrQFLD�GH�IiFLO�
REWHQomR�H�SODQWLR�SRGHUi�VHU� IHLWR�SDXODWLQDPHQWH�H�FRP�SHUVHYHUDQoD��1R�ÀP�GH�SRXFRV�DQRV��FRP�
GLVSrQGLR�VXDYH�D�FLGDGH�JDQKDUi�XPD�JUDQGH�iUHD�GH�YHJHWDomR�SURWHWRUD�H�DPHQL]DGRUD�GR�FOLPD��DOpP�
GR�HVSDoR�SDUD�OD]HU�H�UHFUHDomR��H�ULTXH]D�SDWULPRQLDO�DGTXLULGD��

 3UHRFXSDGR�FRP�R�JUDQGH�Q~PHUR�GH�FRQVWUXo}HV�H�DSURYDo}HV�GH�ORWHDPHQWRV�QD�FLGDGH�
GXUDQWH�D�GpFDGD�GH�������2OLYHLUD�5HLV�SURS}H�D�DSOLFDomR�GR�SRQWR���GH�VHX�SURMHWR�GH�3ODQR�
'LUHWRU�FRPR�SULRULWiULD��1DV�GpFDGDV�VHJXLQWHV�D�FLGDGH�DWUDYHVVDULD�XP�ERRP�LPRELOLiULR��R�TXH�
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fazia daquele momento uma oportunidade única para estabelecer uma outra paisagem urbana para 
Ribeirão Preto. O vislumbre dessa situação  fez Oliveira Reis demarcar o seguinte: 

 Seria, talvez, este um dos primeiros pontos do plano diretor a ser imediatamente estudado, 
analisado, para ser posto logo em execução. 
 Os espaços verdes ao longo dos rios permitirão a creação dos parkways que, além de facilitarem 
as ligações de zonas, possibilitarão o estabelecimento de centros esportivos e de recreação no seu percurso, 
valorizando a região, tornando-a, além disso, mais atraente.Surgem, então, os parkways dos rios: 
Ribeirão Preto, Retiro, Tanquinho e República. 
 Dentro, ainda, do programa dos espaços verdes, encontra-se a área do bosque que foi aumentada 
de mais do triplo do atual. É que estando livre de qualquer loteamento, no momento atual, pode ser 
SUHVHUYDGD�SDUD�R�VHX�UHÁRUHVWDPHQWR�H�GDGD�D�VXD�SUR[LPLGDGH�GR�FHQWUR��SRGHUi�YLU�D�VHU�XP�GRV�
pontos de maior atração da cidade de Ribeirão Preto. (REIS: 1945: 4)

No esquema do Plano Diretor de José de Oliveira Reis transparecia, desse modo ,uma 
LQVSLUDomR� HP� )UHGHULFN� /DZ�2OPVWHG� H� QRV� VHXV� VLVWHPDV� GH� iUHDV� OLYUHV� ÁRUHVWDGDV�� OLJDQGR�
diversos espaços verdes da cidade por meio de parques públicos urbanos. Algo que promovia uma 
aliança entre beleza e técnica no saneamento da cidade1. Entre os trabalhos de Olmsted em que 
pode ser constatada essa aliança está o Central Park de Nova York, onde se aproveita os reservatórios 
de abastecimento d’água para inserir uma imensa área verdes no miolo da ilha de Manhattan. A 
recuperação de áreas degradadas de Boston também é outra referência da construção de áreas 
verdes no interior de cidades, sendo um dos precursores do movimento City Beautiful, os parques de 
Olmested, além de resolverem problemas técnicos do crescimento urbano, seriam centros cívicos 
de convívio humano.2

 José de Oliveira Reis estabelecia algo extremamente rico com essas faixas lineares de áreas 
OLYUHV�ÁRUHVWDGDV��$OpP�GRV�Parkways��R�XUEDQLVWD� WDPEpP�GHÀQLD�RXWUDV�]RQDV� OLYUHV�H�S~EOLFDV�
que teriam a função de conectar as Unidades de Vizinhanças, ou as zonas de diferentes ocupações 
estabelecidas no zoneamento do Plano Diretor. Tais elementos urbanísticos eram apresentados 
FRP�D�MXVWLÀFDWLYD�GH�FRPSRU�QD�FLGDGH�iUHDV�GH�YHJHWDomR�SDUD�DPHQL]DU�R�FOLPD�GH�5LEHLUmR�3UHWR��
além de se tornarem espaços de lazer para a população. 

No jornal que havia apresentado a remodelação de Ribeirão Preto aparece o seguinte sobre 
a constituição das áreas verdes em meio as Unidades de Vizinhanças: 

� 2XWUD�PRGLÀFDomR�FXULRVD�GR�SURMHWR�H�TXH�VH�FRDGXQD�SHUIHLWDPHQWH�FRP�D�KRUD�GH�YHORFLGDGH�TXH�
vivemos: os quarteirões da parte aumentada terão um mínimo de 200 metros enquanto que as novas 
ruas e avenidas obedecerão a largura mínima de 12 metros. 
� (P�WURQR�GD�iUHD�XUEDQL]DGD��KDYHUi�XPD�IDL[D�FRPR�XPD�FLQWD�YHUGH��RX�VHMD�D�FRQVHUYDomR�
GDV�PDWDV�H[LVWHQWHV�RX�R�ÁRUHVWDPHQWR�TXH�DV�À]HU�SUHFLVR��FRPR�SUHYLGrQFLD�QHFHVViULD�D�GH�IHFKDU�D�
cidade contra o vento e as grandes tempestades. 
 O Bosque, a grande atração para os forasteiros que aqui aportam e também o ponto predileto 
para os passeios dos ribeiropretanos, será grandemente aumentado, estendendo-se os seus limites muito 
além, pelos terrenos do patrimônio municipal. 
 A “cinta verde”, não terá apenas a função de proteção contra os ventos, mas também a de manter 
R�UHJLPH�XQLIRUPH�GRV�ULRV��R�VDQHDPHQWR�GDV�EDL[DGDV�H��HP�XOWLPD�DQiOLVH��XPD�UHVHUYD�ÁRUHVWDO�GH�

1 Faixas verdes lineares que se conectam cortando toda a cidade.
1 Ver SHENK, Luciana. Arquitetura da Paisagem: entre o Pinturesco, Olmested e o Moderno. Tese de Doutorado. 
EESC/USP, São Carlos,  2008.
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fazia daquele momento uma oportunidade única para estabelecer uma outra paisagem urbana para 
Ribeirão Preto. O vislumbre dessa situação  fez Oliveira Reis demarcar o seguinte: 

 Seria, talvez, este um dos primeiros pontos do plano diretor a ser imediatamente estudado, 
analisado, para ser posto logo em execução. 
 Os espaços verdes ao longo dos rios permitirão a creação dos parkways que, além de facilitarem 
as ligações de zonas, possibilitarão o estabelecimento de centros esportivos e de recreação no seu percurso, 
valorizando a região, tornando-a, além disso, mais atraente.Surgem, então, os parkways dos rios: 
Ribeirão Preto, Retiro, Tanquinho e República. 
 Dentro, ainda, do programa dos espaços verdes, encontra-se a área do bosque que foi aumentada 
de mais do triplo do atual. É que estando livre de qualquer loteamento, no momento atual, pode ser 
SUHVHUYDGD�SDUD�R�VHX�UHÁRUHVWDPHQWR�H�GDGD�D�VXD�SUR[LPLGDGH�GR�FHQWUR��SRGHUi�YLU�D�VHU�XP�GRV�
pontos de maior atração da cidade de Ribeirão Preto. (REIS: 1945: 4)

No esquema do Plano Diretor de José de Oliveira Reis transparecia, desse modo ,uma 
LQVSLUDomR� HP� )UHGHULFN� /DZ�2OPVWHG� H� QRV� VHXV� VLVWHPDV� GH� iUHDV� OLYUHV� ÁRUHVWDGDV�� OLJDQGR�
diversos espaços verdes da cidade por meio de parques públicos urbanos. Algo que promovia 
uma aliança entre beleza e técnica no saneamento da cidade48. Entre os trabalhos de Olmsted 
em que pode ser constatada essa aliança está o Central Park de Nova York, onde se aproveita os 
reservatórios de abastecimento d’água para inserir uma imensa área verdes no miolo da ilha de 
Manhattan. A recuperação de áreas degradadas de Boston também é outra referência da construção 
de áreas verdes no interior de cidades, sendo um dos precursores do movimento City Beautiful, 
os parques de Olmested, além de resolverem problemas técnicos do crescimento urbano, seriam 
centros cívicos de convívio humano.49

 José de Oliveira Reis estabelecia algo extremamente rico com essas faixas lineares de áreas 
OLYUHV�ÁRUHVWDGDV��$OpP�GRV�Parkways��R�XUEDQLVWD� WDPEpP�GHÀQLD�RXWUDV�]RQDV� OLYUHV�H�S~EOLFDV�
que teriam a função de conectar as Unidades de Vizinhanças, ou as zonas de diferentes ocupações 
estabelecidas no zoneamento do Plano Diretor. Tais elementos urbanísticos eram apresentados 
FRP�D�MXVWLÀFDWLYD�GH�FRPSRU�QD�FLGDGH�iUHDV�GH�YHJHWDomR�SDUD�DPHQL]DU�R�FOLPD�GH�5LEHLUmR�3UHWR��
além de se tornarem espaços de lazer para a população. 

No jornal que havia apresentado a remodelação de Ribeirão Preto aparece o seguinte sobre 
a constituição das áreas verdes em meio as Unidades de Vizinhanças: 

� 2XWUD�PRGLÀFDomR�FXULRVD�GR�SURMHWR�H�TXH�VH�FRDGXQD�SHUIHLWDPHQWH�FRP�D�KRUD�GH�YHORFLGDGH�TXH�
vivemos: os quarteirões da parte aumentada terão um mínimo de 200 metros enquanto que as novas 
ruas e avenidas obedecerão a largura mínima de 12 metros. 
� (P�WURQR�GD�iUHD�XUEDQL]DGD��KDYHUi�XPD�IDL[D�FRPR�XPD�FLQWD�YHUGH��RX�VHMD�D�FRQVHUYDomR�
GDV�PDWDV�H[LVWHQWHV�RX�R�ÁRUHVWDPHQWR�TXH�DV�À]HU�SUHFLVR��FRPR�SUHYLGrQFLD�QHFHVViULD�D�GH�IHFKDU�D�
cidade contra o vento e as grandes tempestades. 
 O Bosque, a grande atração para os forasteiros que aqui aportam e também o ponto predileto 
para os passeios dos ribeiropretanos, será grandemente aumentado, estendendo-se os seus limites muito 
além, pelos terrenos do patrimônio municipal. 
 A “cinta verde”, não terá apenas a função de proteção contra os ventos, mas também a de manter 
R�UHJLPH�XQLIRUPH�GRV�ULRV��R�VDQHDPHQWR�GDV�EDL[DGDV�H��HP�XOWLPD�DQiOLVH��XPD�UHVHUYD�ÁRUHVWDO�GH�

48 Faixas verdes lineares que se conectam cortando toda a cidade.
48 Ver SHENK, Luciana. Arquitetura da Paisagem: entre o Pinturesco, Olmested e o Moderno. Tese de Doutorado. 
EESC/USP, São Carlos,  2008.
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grande valor quando não bastasse a propriedade que tem de concorrer para a amenidade do clima de 
nossa terra, que é tropical.  

A parte alta da cidade historicamente ocupada por equipamentos salubres, como escolas, 
SUDoDV� H� FOXEHV��PDV�TXH� DLQGD�QmR� WUDQVSXQKD� D�$YHQLGD���GH� -XOKR�� DFDED� VHQGR�GHÀQLGD�QR�
Plano Diretor como a Zona Residencial de 1ª Categoria. Partindo da divisão entre três categorias 
GH�PRUDGLDV��-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�GHÀQH�HVWD�SDUWH�GD�FLGDGH�FRPR�XPD�iUHD�GH�UHVLGrQFLDV�PDLV�
valorizadas, o que consolidava o desenvolvimento histórico desses bairros como os de melhor 
padrão material na cidade. Entretanto, na região contígua à avenida que seria ocupada pelos futuros 
ORWHDPHQWRV� GD� ]RQD� VXO�� R� XUEDQLVWD� GHÀQLD� XPD� iUHD� OLYUH� TXH� LQWHUFDODULD� GXDV�8QLGDGHV� GH�
Vizinhanças distintas ou mesmo duas Zonas de ocupação diferentes.  

Após dez anos, na palestra realizada na Câmara Municipal, Oliveira Reis atualizaria estes 
pontos da seguinte forma: 

� +RMH�SURFXUDU�VH�LD�HVWDEHOHFHU�XP�VLVWHPD�GH�YLDV�DUWHULDLV�GH�FDUiWHU�SHULIpULFR�DV�VXSHU�TXDGUDV��
GHQWUR�GDV�TXDLV�VHULDP�SURMHWDGDV��1HLJKERUKRRG�8QLW�²�8QLWp�GH�9RLVLQDJH���FXMDV�SRSXODo}HV�GH���
ou 6 mil habitantes gozariam das mais amplas vantagens que oferecem esses tipos celulares da cidade 
moderna. Por outro lado, o sistema de parques, espaços livres, áreas verdes, os parkways ao longo 
GRV�FyUUHJRV�H�QDV�]RQDV�EDL[DV�LQXQGiYHLV�H�GHVYDORUL]DGDV�GHYHULDP�VHU�REMHWR�GH�VHULD�FRJLWDomR�GD�
0XQLFLSDOLGDGH��SRLV�R�EHQHÀFLR�D�HFRQRPLD��D�VDOXEULGDGH�TXH�HVVDV�iUHDV�SURSRUFLRQDP�j�SRSXODomR��
MXVWLÀFDP� SOHQDPHQWH� DV� GHVSHVDV� TXH� D� 3UHIHLWXUD� WHULD� FRP� D� VXD� DTXLVLomR� H� WUDQVIRUPDomR� HP�
SDUTXHV��1HVVH�SDUWLFXODU�R�HVTXHPD�VXJHULX�SURYLGHQFLDV�TXH�VH�WLYHVVHP�VLGR�SRVWDV�HP�SUDWLFD�Ki�
dez anos não teríamos que lamentar, como agora, a sua falta. Além do cinturão verde preconizado 
no esquema ligado ao sistema de parques, bosques, etc, como aproveitamento do bosque exixtente e 
DPSOLDQGR�R�GH�FHUFD�GH���YH]HV��EHP�FRPR�R�UHÁRUHVWDPHQWR�GDV�YiU]HDV�GRV�FyUUHJRV�GR�5LEHLUmR�3UHWR��
Retiro, Tanquinho e República, havia a preocupação de dotar a área urbana de uma serie de pequenas 
SUDoDV�H�MDUGLQV�GH�DPHQL]DomR�WmR�QHFHVViULDV�D�YLGD�GD�FLGDGH���5(,6�����������

 Nota-se uma linhagem conceitual que remonta às primeiras proposições de Unidades de 
Vizinhança50 nos EUA com os planos de Radburn em 1HZ�-HUVH\, elaborados por Clarence Stein e 
Henry Wright, ou ainda no 5HJLRQDO�3ODQ�RI �1HZ�<RUN. O conceito de Unidade de Vizinhança se 
referia a uma concepção urbanística que continha o provimento de habitações à população numa 
iUHD�FXMR�WDPDQKR�VHULD�SURSRUFLRQDO�j�GHQVLGDGH��XPD�OLPLWDomR�GHVVD�iUHD�SRU�UXDV�VXÀFLHQWHPHQWH�
largas para facilitar o tráfego; um sistema de pequenos parques e áreas de recreação planejada 
para encontros e necessidades particulares; locais para escolas e outras instituições, adequadas em 
espaços centrais da Unidade de Vizinhança; locais de comércio na junção das ruas de tráfego 
adjacente ao comércio de outra Unidade de Vizinhança; um sistema especial de ruas, desenhado em 
relação à carga de tráfego para facilitar a circulação interna e desencorajar o tráfego de passagem. 

(VVHV� HOHPHQWRV� GD� XUEDQtVWLFD� GH� -RVp� GH� 2OLYHLUD� 5HLV� VmR� LGHQWLÀFDGRV� WDPEpP� QD�
tentativa de aplicação de um zoneamento na cidade de São Paulo. Segundo Feldman (2005), eles 
possuíam mais uma vez a referência do community planning estadunidense, que era basicamente 
uma versão americana das ideias do inglês Ebenezer Howard. Os princípios básicos das cidades 
jardins eram a descentralização urbana, o limite do tamanho da cidade adequado ao equilíbrio 
DJUtFROD�LQGXVWULDO�H�D�GHÀQLomR�GH�XPD�FLQWD�YHUGH�SDUD�OLPLWDU�D�H[SDQVmR�GD�FLGDGH��1RV�(8$��D�

50 Ver Faria, op. cit.



A Arte de se construir cidAdes em meio à políticA locAl

172

Quadro 1: A evolução do zoneamento urbano de Ribeirão Preto. Fonte: SANCHES: 2003: 182. 
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Quadro 2: A evolução do zoneamento urbano de Ribeirão Preto. Fonte: SANCHES: 2003: 183 
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partir dos anos 20, as propostas de unidade residenciais de baixa densidade passam ser valorizadas 
como uma forma lucrativa de investimento imobiliário. Logo, os princípios de Howard sobre a 
propriedade cooperativa do solo, autonomia econômica da comunidade e os cinturões agrícolas são 
abandonados e o modelo de bairros baseados no conceito de neighborhood unit cell ganha projeção. 

7UrV� XUEDQLVWDV�� UHFRUUHQWHPHQWH� FLWDGRV� SHORV� HQJHQKHLURV� H� HQJHQKHLURV�DUTXLWHWRV� SDXOLVWDQRV�� WHP�
SDSHO�IXQGDPHQWDO�QD�GLIXVmR�H�UHLQWHUSUHWDomR�GDV�LGHLDV�GH�+RZDUG�QRV�(VWDGRV�8QLGRV��R�LQJOrV�
Thomas Adams, que no inìcio de sua carreira foi membro da Garden City Association, entidade 
FULDGD�SDUD�GLIXQGLU�D�LGHLD�GH�FLGDGH�MDUGLP��H�QRV�DQRV�GH������VH�YLQFXOD�DR�JUXSR�GR�FLW\�SODQQLQJ�
americano descompromissado com questões sociais, e os americanos Clarence Perry e Clarence Stein. 
Perry desenvolve o conceito de neighborhooh unit cell, em 1924, quando propõe um esquema de 
organização criada em 1923, com forte atuação voltada para uma política pública de habitação social 
��GHVHQYROYH�R�SURMHWR�GD�FLGDGH�GH�5DGEXUQ���)(/'0$1��������������

José Oliveira Reis, na palestra que profere na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, também 
irá lançar mão da referência do urbanista estadunidense Thomas Adams  numa tentativa de chamar 
a atenção aos vereadores da cidade sobre a importância do urbanismo como uma nova técnica de 
planejamento social: 

� $�FRQFHLWXDomR�PRGHUQD�GH�8UEDQLVPR�SRGH�VHU�HQFRQWUDGD�QD�GHÀQLomR�GH�7KRPD]�$GDPV�²�
XUEDQLVWD�DPHULFDQR�²�TXDQGR�GL]��
� ´8UEDQLVPR�p�D�DUWH�GH�SODQHMDU�R�GHVHQYROYLPHQWR�GDV�FLGDGHV��FRP�REMHWLYR�GH�DVVHJXUDU�VD~GH��
VHJXUDQoD� H� FRQGLo}HV� GH� WUDEDOKR� DRV� VHXV� KDELWDQWHV�� SUHYHQGR� HÀFLHQWHV� H� FRQYHQLHQWHV� IRUPDV� GH�
circulação e fomentando o bem estar geral”. 

Segundo Rodrigo Faria (2007), apesar dessa referência conceitual, o Plano Diretor de 
Ribeirão Preto remetia também ao Bairro do Peixoto em Copacabana, projetado por Oliveira Reis 
em 1938, antes de sua viagem aos Estados Unidos. Lá, ele realizara uma articulação entre áreas 
verdes e vias internas, além de um sistema viário rodeando o perímetro do bairro, que é construído 

Mapa 16: os estudos feitos por Oliveira Reis sobre as plantas da cidade da década de 1940. Na zona norte da cidade destacasse o 
sistema de áreas livres (parkways) ao longo do rio Preto e do rio Tanquinho contornando o limite da ocupação urbana dessa região. 
Porém, as maiores áreas estabelecidas como Zonas Industriais no Plano Diretor serão desenhadas por Oliveira Reis nessa região.  
Fonte: APHRP.
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quase como exceção em Copacabana como conjunto arquitetônico residencial uniforme. 

 Tanto o plano do Bairro do Peixoto quanto o plano de Ribeirão Preto, ambos trabalhos 
FRQVLGHUDGRV�GH�DXWRULD�SHVVRDO��SDVVDQGR�SHOR�SODQR�GH�9HUD�&UX]��TXH�IRL�XP�WUDEDOKR�FROHWLYR���HVWmR�
SDXWDGRV�SHODV�GHWHUPLQDo}HV�FRQFHLWXDLV�GR�TXH�VHULD�XPD�8QLGDGH�GH�9L]LQKDQoD��������&KDQGLJDUK��
9HUD�&UX]��5LEHLUmR�3UHWR��%UDVtOLD��HQWUH�RXWUDV�UHDOL]Do}HV�VmR�LQWHUORFXo}HV�UHODFLRQDLV�TXH�RSHUDP�
uma transformação inerente ao processo de circulação de conceitos, das ideias, das realizações dos que 
WUDEDOKDUDP� FRP� D�8QLGDGH� GH�9L]LQKDQoD�� R� SUySULR� SODQR� GH� 5HGEXUQ� GHYH� UHSUHVHQWDU� XPD�
WUDQVIRUPDomR�QHFHVVDULDPHQWH�UHVXOWDQWH�GR�SURFHVVR�LQWHUSUHWDWLYR�GH�VHXV�DXWRUHV�²�&ODUHQFH�6WHLQ�H�
+HQU\�:ULJKW�²�VREUH�RV�FRQFHLWRV�HODERUDGRV�SDUD�R�5HJLRQDO�3ODQ�RI �1HZ�<RUN�SRU�&ODUHQFH�3HUU\��
�)$5,$������������

Ainda segundo o mesmo autor, no caso do plano urbanístico que Oliveira Reis elabora 
para Vera Cruz, as Unidades de Vizinhança são limitadas por um contorno verde para ser ocupado 
FRP� HTXLSDPHQWRV� HGXFDFLRQDLV�� HVSRUWLYRV� HWF�� GHÀQLQGR� R� OLPLWH� GD� H[SDQVmR� XUEDQD� FRP� D�
implantação de outras Unidades de Vizinhanças. Essa solução é diferente da elaborada no Plano 
Diretor de Ribeirão Preto, que utiliza a própria Unidade de Vizinhança como um elemento de 
contenção da expansão da cidade. 

 Olhando as plantas de José de Oliveira Reis, nota-se que a estruturação das avenidas 
SHULPHWUDLV� H� UDGLDLV� GHÀQH� GXDV� FRLVDV� HVVHQFLDLV� QR� VHX� 3ODQR� 'LUHWRU�� R� &LQWXUmR� 9HUGH�
contornando a cidade e o sistema de áreas livres nos espaços que intercalam as quadras de futura 
ocupação, principalmente, nas faixas de vegetação ao longo dos córregos da cidade. Reis ainda 
SURS}H�R�UHÁRUHVWDPHQWR�GHVVDV�iUHDV�FRP�YHJHWDomR�GH�YiULDV�QDWXUH]DV��R�TXH�FULDULD�QmR�Vy�D�
DPHQLGDGH�GR�FOLPD��EDVWDQWH�LPSRUWDQWH�SDUD�5LEHLUmR�3UHWR��FRPR�WDPEpP�XPD�UHVHUYD�ÁRUHVWDO�
de grande valor econômico.   

�3RU�ÀP��R�3ODQR�'LUHWRU�HVWDEHOHFH�R�]RQHDPHQWR�GD�iUHD�XUEDQD�GD�VHJXLQWH�IRUPD��

Quanto ao zoneamento a área urbana foi dividida nas seguintes zonas: 
 - ZCI - Zona Comercial de 1ª categoria. 
 - ZC2- Zona Comercial de 2ª categoria. 
 - ZI - Zona Industrial. 
 - ZRI - Zona Residencial de 1ª categoria. 
 - ZR2- Zona Residencial de 2ª categoria. 
� ��=5�²�=RQD�5HVLGHQFLDO�GH����FDWHJRULD��
� ��=$�²�=RQD�$JUtFROD�RX�5XUDO��
 O código de obras deverá regulamentar o zoneamento. Além dessas zonas, poderáá haver núcleos 
GH� FDWHJRULDV� GLIHUHQWHV� VLWXDGDV� QDV� ]RQDV� GH� HVSHFLÀFDomR� GLYHUVD��$� GHWHUPLQDomR� GHVVHV� Q~FOHRV�
GHSHQGHUi�GH�IDWRUHV�LQGLFDGRV�SHOR�GHVHQYROYLPHQWR�H�WHQGrQFLDV�GD�FLGDGH��7RUQD�VH�QHFHVViULR�XPD�
revisão do atual código de posturas, adaptando-o as novas condições do plano. O Decreto 6.000 da 
3UHIHLWXUD�GR�'LVWULWR�)HGHUDO�SRGHUi�VHUYLU�SDUD�RULHQWDomR�GR�QRYR�FyGLJR��5(,6������������

1R�]RQHDPHQWR�GD�FLGDGH��p� LQWHUHVVDQWH�QRWDU�TXH�2OLYHLUD�5HLV�GHÀQH�FRPR�SDGUmR�D�
necessidade de se estabelecer a zona industrial em áreas de baixo preço, próximoa a linha férrea 
e afastada da zona residencial de 1ª categoria. Além disso, ela deveria estar distante do centro 
FRPHUFLDO�H��ÀQDOPHQWH��j�MXVDQWH�GRV�YHQWRV�GRPLQDQWH��R�TXH�JDUDQWLULD��VHJXQGR�R�XUEDQLVWD��D�
possibilidade de expansão futura da industrialização da cidade. 

�'HVVH�PRGR��5HLV� DFDED� GHÀQLQGR� FRPR� ]RQD� LQGXVWULDO� GH�5LEHLUmR�3UHWR� XPD� UHJLmR�
historicamente ocupada por fábricas, ou por bairros populares e operários. A zona industrial 
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se situaria, principalmente, na zona norte da cidade, numa área que teve seu primeiro vetor de 
RFXSDomR�GHÀQLGR�SHOR�1~FOHR�&RORQLDO�$QWRQLR�3UDGR�DLQGD�DR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;����

Zona Industrial
� 4XDOTXHU� FLGDGH� GHYH� WHU�� FRPR� SULQFLSLR�� D� VXD� ]RQD� LQGXVWULDO� SHUIHLWDPHQWH� GHÀQLGD� FRP�
possibilidade de expansão futura em áreas de baixo preço, próximo a linhas férreas, afastada da zona 
LQGXVWULDO��QmR�PXLWR�GLVWDQWH�GR�FHQWUR�FRPHUFLDO�H�ÀQDOPHQWH�D�MXVDQWH�GRV�YHQWRV�GRPLQDQWHV��

No caso de Ribeirão Preto, as características acima foram em parte observadas e pôde ser 
prevista com a regulamentação adequada em face do esquema do Plano Diretor. Localizou-se a zona 
industrial ao longo das linhas férreas e justamente nos bairros cujas tendências industriais são hoje 
manifestas. O zoneamento urbano da cidade de Ribeirão Preto não foi estabelecido pela primeira 
vez no Plano Diretor, mas vinha se consolidando desde as primeiras leis de uso e ocupação do solo 
criadas pela Câmara Municipal durante a Primeira República. Segundo Karla Sanches (2003), essas 
leis municipais eram estabelecidas, principalmente, para organizar a cobrança do Imposto Predial 
quando até 1895, a divisão do perímetro da cidade era feita em dois distritos. Todavia, após um 
GHVSDFKR�j�&RPLVVmR�GH�&RQWDV�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO�MXVWLÀFDQGR�D�H[WHQVmR�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR�
ao bairro do Barracão é criado, em 1897, o terceiro Distrito Urbano da cidade, que também estaria 
VXMHLWR�jV�ÀVFDOL]Do}HV�VREUH�HGLÀFDomR��DOLQKDPHQWR��DUUXDPHQWR�H�D�FREUDQoD�GR�,PSRVWR�3UHGLDO��

(P�������D�/HL�0XQLFLSDO�Q������SDVVD�D�GHÀQLU�WUrV�GLVWULWRV�GLVWLQWRV�SDUD�D�FREUDQoD�GR�
Imposto de Viação, cujo valor levaria em conta os melhoramentos existentes em cada um deles. 
Ou seja, o 1º Distrito possuiria um imposto maior em virtude de incluir as ruas, praças e calçadas 
de paralelepípedos ou macadame; já o 2º Distrito compreenderia as demais ruas sem pavimentação 
dentro do perímetro urbano que possuíssem iluminação e sarjetas; o terceiro Distrito incluiria as 
ruas e praças de bairros mais afastados do centro da cidade, que quase não possuíam melhoramentos 
urbanos, tendo a menor taxa do imposto. 

(P�������D�/HL�0XQLFLSDO�Q������PRGLÀFD�D�QRPHQFODWXUD�GRV�'LVWULWRV��HVWDEHOHFHQGR�DV�
�������H����=RQDV�GD�FLGDGH��-i�HP�������D�/HL�0XQLFLSDO�Q������PRGLÀFD�DV�WDEHODV�GR�,PSRVWR�GH�
9LDomR��HVWDEHOHFHQGR�D�7D[D�GH�/RFDOL]DomR�GH�2ÀFLQDV��2�$UW�����HVWDEHOHFLD�R�VHJXLQWH�

�~QLFR�²�VmR�LVHQWDV�GHVWD�WD[D�DV�RÀFLQDV��JDUDJHQV��IiEULFDV�RX�PiTXLQDV�LQGXVWULDLV�LQVWDODGDV�IRUD�
GD����H����]RQD�RX�QDV�SUR[LPLGDGHV�GDV�HVWDo}HV�GH�IHUUR��$V�TXH�Mi�IXQFLRQDUHP�HP�TXDOTXHU�]RQDV�
WHP�R�SUD]R�GH�GRLV�DQRV�SDUD�WUDQVIHULUHP�VXDV�LQVWDODo}HV�SDUD�IRUD�GHVVH�SHUtPHWUR��H�VH�QmR�À]HUHP�
SDVVDUmR�D�SDJDU�R�GREUR�GD�UHIHULGD�WD[D�ÀQGR�R�SUD]R������/LYUR�GH��5HJLVWUR�GH�/HLV�GH�5LEHLUmR�
3UHWR��/HL������S���DSXG�6$1&+(6�������������

A criação da taxa de localização de indústrias situadas na 1ª e 2ª Zonas demonstra a 
intenção da Câmara Municipal em promover a locomoção das fábricas para a 3ª Zona da cidade, 
que possuiria isenção dessa taxa de localização industrial. A adoção do Código de Obras Arthur 
Saboya, em 1933, irá restabelecer a divisão da cidade em quatro Zonas distintas. Desse modo, 
é possível estabelecer um diálogo entre o zoneamento elaborado por José de Oliveira Reis e a 
evolução das leis de ocupação que acompanharam o crescimento da cidade.

As razões funcionais e ecônomicas de se estabelecer a Zona Industrial em áreas de baixo 
preço e a jusante dos ventos dominantes consumaria a fragmentação social da cidade, uma vez 
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TXH�SUy[LPR�D�HVVD�UHJLmR�-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV�GHÀQH�D�ORFDOL]DomR�GRV��EDLUURV�UHVLGHQFLDLV�GH����
categoria, destinados obviamente aos operários das fábricas já existentes ou de futuras instalações. 
Nesse proposta de zoneamento se ressalta a semelhança do que vinha sendo elaborado em São 
Paulo pelo Departamento de Urbanismo a partir de 1947. O controle do uso do solo vinha sendo 
demarcado através da discriminação de atvidades e volumes de contrução que eram ou não 
SHUPLWLGDV�HP�FDGD�]RQD�GD�FLGDGH��(VVD�FODVVLÀFDomR�REHGHFLD�j�GLYLVmR�HQWUH�UHVLGrQFLD��FRPpUFLR�
e indústria. 

A primeira proposta de lei geral de zoneamento elaborada em São Paulo se baseou na legislação carioca 
GH�������PDV�D�SDUWLU�GH������R�PRGHOR�GDV�OHLV�DPHULFDQDV�FRPHoD�D�VH�DGRWDGR��SULQFLSDOPHQWH��HP�
UHODomR�j�FODVVLÀFDomR�GH�XVRV��SRU�LQGLFDoo}HV�QLQOLRJUiÀFDV�GH�$QKDLD�0HOOR��1DV�SURSRVWDV�GH������H�
������HODERUDGV�DSyV�D�DYDOLDomR�GR�SURMHWR�GH�OHL�GH������SRU�5REHUW�0RVHV��D�LQÁXrQFLD�DPHULFDQD�VH�
DPSOLD�H�D�UHIHUrQFLD�PDLV�HYLGHQWH�p�D�OHL�SDUD�1RYD�<RUN�HQWUHJXH�j�&LW\�3ODQQLQJ�&RPLVVLRQ�HP�������
2�´3ODQ�IRU�5H]RQLQJ�WKH�&LW\�RI �1HZ�<RUNµ�IRL�HODERUDGR�VRE�D�UHVSRQVDELOLGDGH�GH�XPD�HPSUHVD�
de consultoria - Harrison, Ballard e Allen - que foi por uma extensa lista de “Technical Advisory 
&RPLWWHHVµ��GH�DUTXLWHWXUD�� HVWDWtVWLFDV�GH� HPSUHJR�� HQJHQKDULD�� VD~GH��KDELWDomR�� MXUtGLFR�� HVWUDGDV��
FRPpFLR�DWDFDGLVWD�H�YDUHMLVWD��DUPD]HQDPHQWR�H�VHWRU�LPRELOLiULR��(P�UHODomR�j�OHL�QRYDLRUTXLQD�GH�
������D�SURSRVWD�GH������LQWURGX]�YiULDV�LQRYDo}HV�TXH�VmR�DEVRUYLGDV�SRU�/HIqYUH�H�DQGUDGH�)LOKR��
(P�SULPHLUR�OXJDU��D�SUySULD�HVWUXWXUD�GH�OHL�TXH���DR�LQYpV�GH�GHÀQLU�WUrV�WLSRV�GH�GLVWULWRV���XVR��DOWXUD�
H�iUHDV���HVWDEHOHFH�XPD�WLSRORJLD�GH�]RQDV��D�FDGD�XPD�FRUUHVSRQGHQGR�XP�FRQMXQWR�GH�SDUkPHWURV��WXGR�
ORFDOL]DGR�HP�XP�Vy�PDSD�XWLOL]DGR�FRQMXQWDPHQWH�D�WDEHODV�GHPRQVWUDWLYDV�GDV�FRQGLo}HV�HVWDEHOHFLGDV�
para cada zona, segundo usos. Em segundo lugar, adota os núcleos comerciais como categoria diretamente 
UHODFLRQDGD�DR�XVR�UHVLGHQFLDO��QXPD�FODUD�UHIHUrQFLD�j�XQLGDGH�GH�YL]LQKDQoD�H��HP�WHUFHLUR�OXJDU��DGRWD�
R�FRHÀFLHQWH�GH�DSURYHLWDPHQWR�SDUD�FRQWUROH�GR�YROXPH�HGLÀFDGR���)(/'0$1�������������

Na palestra que José de Oliviera Reis realiza na Câmara Municipal de Ribeirâo, ele enfatiza 
a criação de um Departamento de Urbanismo no município para regular o zoneamento que havia 
proposto no esquema do Plano Diretor. A intenção era a estruturação de um orgão com diversas 
seções técnicas no sentido de que se produzisse  um volume de mapas, relatórios e estatísticas 
QHFHVViULRV�D�H[HFXomR�GR�3ODQR��(YLGHQWH�WDPEpP��FRPR�Mi�DSRQWDGR��D�LQÁXrQFLD�GD�FRQFHSomR�
de Unidades de Vizinhanças para as três categorias de Zonas Residencias que são propostas no 
Plano. Assim, mesmo diante de uma hierarquia sócio-espacial entre as áreas de moradia na cidade, 
a ideia era que todas tivessem um outro tratamento urbanístico em sua implantação.  

$R�ÀQDO�GR�(VTXHPD�GR�3ODQR�'LUHWRU��5HLV�HVFUHYHULD����

concluindo, cabe mais uma vez frisar que o plano se apresenta como indicação visando metodizar o 
crescimento e expansão futura da cidade. Sua exequibilidade é viável dentro de um programa amplo, 
VDGLR�H�HQWXVLiVWLFR��GHVWLQDGR�jV�SRSXODo}HV�YLQGRXUDV��FRPR�RIHUWD�GD�JHUDomR�DWXDO�TXH�FRP�D�PHOKRU�
ERD�YRQWDGH��GHOLQHD��VXJHUH��LQLFLD�H�DVSLUD��WDPEpP��Yr�OR�UHDOL]DGR��

5LR�GH�-DQHLUR����GH�6HWHPEUR�GH������
-RVp�GH�2OLYHLUD�5HLV

Todavia, a penetração do urbanismo na esfera administrativa do município de Ribeirão 
Preto ocorre em meio às polêmicas e contradições de sua política local. Assim, após quase dez 
anos de sua elaboração, em 1954, o Plano Diretor entra em tramitação na Câmara Municipal, 
gerando uma forte divisão política entre os vereadores favoráveis à sua aprovação, que irão integrar 
a Comissão especial do Plano Diretor da Cidade, e àqueles contrários a delimitação do Plano como 
a lei fundamental do uso e ocupação do solo de Ribeirão Preto, que irão se arregimentar em torno 
do veto ao Plano realizado pelo prefeito municipal da UDN, José da Costa. Desse modo, se assiste 
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QD�FLGDGH�jV�SROrPLFDV�D�UHVSHLWR�GD�GHÀQLomR�GDV�GLUHWUL]HV�XUEDQtVWLFDV�SDUD�R�RUGHQDPHQWR�GH�
seu crescimento urbano.    

 Após àqueles dez anos da elaboração do esquema do Plano Diretor, José de Oliveira Reis, 
como já apontado, volta ao município para tratar das discussões na Câmara Municipal, sendo a 
ocasião em que o urbanista profere a palestra o 8UEDQLVPR�H�VXD�LQÁXrQFLD�QR�0XQLFtSLR. Antes da visita 
do urbanista, entretanto, é interessante notar que, em 1954, o projeto de lei nº 10-54, de autoria 
do vereador do PTB, Marques Ferreira, delimitava a Zona Residencial da cidade de Ribeirão Preto. 
Este projeto estruturava quatro abordagens sobre a zona, normalizando gabarito, casas geminadas, 
DOLQKDPHQWR��GLYLVDV�GH�ORWHV��UHFXRV��DOpP�GH�HVSHFLÀFDo}HV�VREUH�HGLItFLRV�FRPHUFLDLV�GHQWUR�GD�
zona. Em pronunciamento na Tribuna da Câmara Municipal, o vereador Marques Ferreira advogava 
que o antigo Plano Diretor de 1945 fosse aprovado para orientar as construções que se avolumavam 
QDTXHOH�PRPHQWR�VHP�QHQKXPD�REVHUYkQFLD�SROtWLFD��3RUpP��HOH�VH�À[D�SULQFLSDOPHQWH�QR�SURMHWR�
GH�OHL�TXH�GHÀQH�D�]RQD�UHVLGHQFLDO�GD�FLGDGH��VHQGR�LPSRUWDQWH�VXD�GHPDUFDomR��FRQWHQGR�QRUPDV�
HVSHFLDLV�GH�FRQVWUXomR��D�ÀP�GH�QmR�SUHMXGLFDU�R�XUEDQLVPR��FRPR�Mi�VH�YHULÀFDYD��VHJXQGR�R�
vereador, na Avenida 9 de Julho. 

([PR��3UHVLGHQWH�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO��
� 2V�PHPEURV�GD�&RPLVVmR�(VSHFLDO�GR�3ODQR�'LUHWRU�GD�&LGDGH��SRGHP�YrQLD�D�9��([FLD���
SDUD�DSUHVHQWDV�R�VHJXLQWH�DQWH�SURMHWR�GH�VXEVWLWXWLYR�DR�3URMHWR�GH�/HL�Q�������

6XEVWLWXWLYR�DR�3URMHWR�GH�/HL�Q�������
� $UWLJR������)LFDP�FRQVLGHUDGRV�FRPR�EDLUURV�UHVLGHQFLDLV�GD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�3UHWR��RV�DEDL[R�
caracterizados: 
D�� $YHQLGD���GH�-XOKR�HP�WRGD�D�VXD�H[WHQVmR��HP�DPERV�RV�ODGRV�
E�� $YHQLGD�,QGHSHQGrQFLD�HP�WRGD�D�VXD�H[WHQVmR��HP�DPERV�RV�ODGRV�
F�� 7RGDV�DV�UXDV�RX�DYHQLGDV�GR�ODGR�SDU�GD�$YHQLGD���GH�-XOKR��H�DV�UHVSHFWLYDV�WUDQVYHUVDLV�jV�
PHVPDV�
G�� -DUGLP�6XPDUp
H�� -DUGLP�$PpULFD
I�� -DUGLP�5HFUHLR
J�� %DLUUR�$OWR�GD�%RD�9LVWD��DSXG�)$5,$������������

 Nesse período, em 1955, a Câmara Municipal era dominada, basicamente, pelos vereadores 
do Partido Trabalhista Brasileiro, e o poder executivo, desde 1952, era ocupado por políticos mais 
conservadores alinhados à UDN. O prefeito interino, José da Costa, um imigrante mineiro que 
havia ascendido socialmente através de sua trajetória como um homem de negócios, tornando-se 
diretor de um amplo estabelecimento comercial, entrara na UDN de Ribeirão Preto através daquela 
estrutura montada pelo partido para conquistar capilaridade entre os bairros da cidade (ver tópico 
3.3). Logo, José da Costa assumiria a prefeitura como interino após sua passagem como deputado 
estadual em 1948. 

Em sua Palestra na Câmara Municipal, José de Oliveira Reis criticara em Ribeirão Preto, 
após dez anos de elaboração de seu Plano Diretor, a falta de organização da expansão da cidade, 
principalmente, em virtude da grande quantidade de loteamentos aprovados no decênio entre 
1945-1955, pois a regulamentação desse tipo de ocupação  era algo que já aparecia no Esquema do 
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Plano Diretor :  

 As avenidas perimetrais externas, nos limites da cidade separando-a da zona agrícola, foram 
GHOLQHDGDV� SDUD� QmR� Vy� HVWDEHOHFHU� R� WUiIHJR� SHULPHWUDO� GH� LQWHUFRPXQLFDomR� GH� EDLUURV�� FRPR� À[DU�
H� GHÀQLU� GH�PRGR� FODUR� R� OLPLWH� GR� SHUtPHWUR� XUEDQR�� 6RPHQWH� GHQWUR� GHVWH� SHUtPHWUR� p� TXH� VHUmR�
permitidas as divisões de áreas para arruamentos e loteamentos, obedecendo aos traçados do plano 
diretor. Alem dos limites do perímetro urbano não deverão ser permitidas aberturas de ruas e vendas de 
ORWHV��(VWH�p�XP�PHLR�GH�LPSHGLU�R�FUHVFLPHQWR�GHVRUGHQDGR�H�QRFLYR�j�FRPXQLGDGH���5(,6�����������

Este assunto, desde o início das atividades legislativas da Câmara Municipal, no ano de 
1955, movimentava as sessões plenárias e as atividades da Comissão Especial do Plano Diretor da 
Cidade, principalmente, no que se referia à aprovação do Projeto de Lei 19/1955, que iria suspender 
a regulamentação e liberação dos loteamentos para a conclusão e tramitação dos trabalhos do Plano 
Diretor.

Na Palestra, Oliveira Reis remeteria nesse assunto a importância da criação de um 
Departamento de Urbanismo no município de Ribeirão Preto para planejar a sua futura expansão: 

� )RL�PXLWR�GH�SURSyVLWR�TXH�HVFROKL�R�WHPD�GHVWD�SDOHVWUD�SDUD�DOHUWDU�QR�PXQLFtSLR�D�LQÁXrQFLD�GR�
urbanismo e procurar, ao mesmo tempo, fazer sentir a necessidade imperiosa de ser organizado quanto 
antes uma comissão ou um órgão técnico, ou departamento na municipalidade, para iniciar os estudos 
GH�SODQHMDPHQWR�GR�0XQLFtSLR�GH�5LEHLUmR�3UHWR�H��REYLDPHQWH��GD�iUHD�XUEDQD�GD�FLGDGH��D�VXEXUEDQD�
H� D� UXUDO� LPHGLDWD�� D� ÀP� GH� GRWDU� HVWH� SUyVSHUR� PXQLFtSLR� GH� XP� SODQR� UHJLRQDO� H� GH� XP� SODQR�
diretor urbano que regulem o crescimento e expansão da cidade e município dentro das boas normas do 
8UEDQLVPR��(VVHV�HVWXGRV�GHPDQGDP�WHPSR�H�SHUVHYHUDQoD��(VWRX�FHUWR��SRUpP��TXH�R�SDWULRWLVPR�H�RV�
alevantados propósitos dos administradores e ilustres vereadores desta terra não deixarão passar mais 
tempo para que Ribeirão Preto possa oferecer mais esse exemplo de pioneirismo municipal de cidade 
SURJUHVVLVWD���5(,6����������

A proibição dos loteamentos pelo PL 19/55 foi objeto de uma acirrada divisão na Câmara 
0XQLFLSDO�SRU�HVWDEHOHFHU�QR�VHX�SULPHLUR�DUWLJR�R�VHJXLQWH��´ÀFD�VXVSHQVD�TXDOTXHU�DSURYDomR�
de loteamento até que estejam concluídos os trabalhos do Plano Diretor da cidade” (apud 
FARIA: 2007: 374). A prevenção de empreendimentos imobiliários em detrimento da organização 
urbanística da cidade demonstra uma preocupação de parte dos vereadores da Câmara Municipal 
com o crescimento urbano desordenado. Eis o polêmico texto da lei:

 A Comissão do Plano Diretor da cidade de Ribeirão Preto, reunida em sessão, deliberou, por 
XQDQLPLGDGH��UHSUHVHQWDU�D�(JUpJLD�&kPDUD�VREUH�R�VHJXLQWH��D�&RPLVVmR�GR�3ODQR�'LUHWRU��Mi�WHQGR�
iniciado os seus trabalhos, considera difícil, senão impossível, a elaboração do mesmo plano, enquanto 
persistirem os sucessivos loteamentos de imóveis, por toda a periferia da cidade. Esses loteamentos 
²�SHOR�PHQRV� RV� QRYRV�²�GHYHULDP� VHU� VXVSHQVRV� WHPSRUDULDPHQWH�� QLQJXpP�SUHWHQGH� D� H[WLQomR� GH�
tais negócios, mas o desenvolvimento do município exige a elaboração urgente de um plano diretor, 
REMHWLYDQGR�À[DU�UXPRV�SDUD�R�IXWXUR��FRUULJLQGR�RV�GHIHLWRV�GR�PXQLFtSLR��SRVVLELOLWDQGR�XP�SURJUHVVR�
ordenado através de processos ordenados e inteligentes (...) os loteamentos sucessivos, quase todos com 
ÀQDOLGDGHV�H[FOXVLYDPHQWH�OXFUDWLYDV��UHWDOKDQGR�HP�SHGDFLQKRV��JUDQGHV�H[WHQV}HV�GH�LPyYHLV��GHYHP�
VHU�VXVSHQVRV�� WHPSRUDULDPHQWH��D�ÀP�GH�TXDQGR�YROWDUHP�Mi�HQFRQWUDUHP�DSURYDGR�R�SODQR�GLUHWRU�
²�TXH� VHUi�XP�SUHMXt]R�SDUD�RV� ORWHDGRUHV� �TXDWUR�RX� FLQFR�SHVVRDV��PDV� HP�EHQHÀFLR�GRV� FHP�PLO�
habitantes atuais ou dos quinhentos ou seiscentos mil no futuro. (...). Todavia, se fossemos examinar 
o aspecto legal do problema, tem-se a impressão de que bem duvidosa é a legalidade da  aprovação, por 
parte da prefeitura, de tais loteamentos, quando situados em zonas rurais tributadas pelo Estado (apud 
)$5,$���������������������������������

 Diante desse projeto de Lei se inicia uma intensa disputa na Câmara Municipal a partir 
de abril de 1955. A Comissão de Justiça e Redação, presidida pelo vereador Álvaro Cardoso, com 
a presença do vereador petebista Marques Ferreira, presidente da Comissão Especial do Plano 
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Diretor, apresenta ao plenário um requerimento clamando a urgência da tramitação do PL 19/55. 
A bancada do PTB na Câmara Municipal colocava esta lei como condição fundamental para a 
continuidade dos trabalhos da Comissão Especial do Plano Diretor da Cidade. O Projeto de Lei, 
ao passar pela Comissão de Justiça, num primeiro momento, é analisado pelo vereador Álvaro 
Cardoso positivamente, que alega não haver inconstitucionalidade na lei que suspenderia, a partir 
de dezembro de 1955, a aprovação de novos loteamentos na cidade. A aprovação do PL 19/55 era, 
portanto, de soberania do plenário. 

No entanto, os integrantes da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal 
assumem posição contrária à Comissão de Justiça, apresentando obstáculos à lei em virtude da 
quantidade de loteamentos já aprovados, ou em andamento, assim como a localização deles. Uma 
emenda ao Projeto de Lei 19/55 é produzida por outro vereador da bancada petebista, Antonio 
Botelho, com o objetivo de desembaraçar a tramitação no plenário do Plano Diretor da Cidade. 
Porém, os loteamentos, cuja aprovação já estivesse sendo avaliada pela Prefeitura, seriam excluídos 
ao longo das discussões da proibição pautada pelo Projeto de Lei 19/55. Acabado o prazo 
regimental para as Comissões apresentarem seus pareceres, o Projeto de Lei 19/55 foi votado e 
aprovado em maio de 1955. 

2�WH[WR�ÀQDO�GR�3URMHWR�GH�/HL��������HQYLDGR�DR�SUHIHLWR�XGHQLVWD�-RVp�&RVWD��SDVVD�HQWmR�
para a análise do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal. O seu diretor, vereador do PSD 
pertencente à oposição na Câmara, Alcides Sampaio, o mesmo político que recebera Oliveira Reis 
na prefeitura em 1944, e que agora ocupava o cargo de representante da OAB na Comissão Especial 
do Plano Diretor, apresenta um parecer desfavorável à suspensão da aprovação dos loteamentos.  
O veto do Prefeito udenista ao Projeto de Lei 19/55 ganha força e respaldo e não é mais derrubado 
na Câmara Municipal pela bancada petebista. Um consenso é criado com a dissidência de alguns 
vereadores da oposição pela alegação de que a competência de legislar sobre a propriedade privada, 
segundo a constituição federal, seria da União e não do município.   

$SyV� R� YHWR� �VH� VHJXHP� LQWHQVRV� FRQÁLWRV� QD� &kPDUD� 0XQLFLSDO�� 2� YHUHDGRU� ÉOYDUR�
Cardoso, presidente da Comissão de Justiça que havia sido favorável à suspensão dos loteamentos, 
solicita vistas e reuniões referentes ao veto municipal se pronunciando com o seguinte parecer:

&XPSUH�j�&RPLVVmR�GH�-XVWLoD�H�5HGDomR�GDU��QHVWH�SDUHFHU��VXD�LQWHUSUHWDomR�VREUH�D�OHJLVODomR�GR�
YHWR�DSRVWR�SHOR�6U��3UHIHLWR�0XQLFLSDO�DR�3URMHWR�GH�/HL�Q��������������(VWD�PHVPD�&RPLVVmR�DR�GDU�
SDUHFHU�QR�SURMHWR�GH� OHL�TXH�RULJLQRX�R�YHWR��QmR�YLX�QHQKXPD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�H�DJRUD�PDWHP�
VXD�LQWHUSUHWDomR��4XDQWR�DR�SDUHFHU�GDGR�SHOR�VU��&RQVXOWRU�-XUtGLFR�GD�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO��~QLFD�
peça em que se baseou o Chefe do executivo para vetar, não nos parece aceitar como válido e é muito 
fácil demonstrar porque. Basta rápido exame no memorial da Comissão do Plano Diretor, para se 
YHULÀFDU�TXH�D�&kPDUD�SURFXURX�DWHQGHU�D�QHFHVVLGDGH�XUJHQWH�GH�VH�VXVSHQGHU�RV�ORWHDPHQWRV�SDUD�TXH�
VH�IDoD�R�SODQR�GLUHWRU��$VVLQDUDP�HVVH�SDUHFHU�DOpP�GH�RXWURV�WpFQLFRV��R�SUySULR�6U��&RQVXOWRU�-XUtGLFR�
GD�3UHIHLWXUD��TXH�QHVVD�FRPLVVmR�UHSUHVHQWDYD�D�2UGHP�GRV�$GYRJDGRV�GR�%UDVLO��$SURYDGD�D�/HL��
FRPR�VH�H[SOLFD�TXH�R�PHVPR�FRQVXOWRU�TXH�DFRQVHOKRX�D�&kPDUD�Yi�DR�([HFXWLYR�GL]HU�TXH�D�OHL�p�
LQFRQVWLWXFLRQDO"�%DVWD�XP�FRQIURQWR�GRV�GRLV�GRFXPHQWRV�SDUD�VH�YHULÀFDU�TXH�QmR�DVVLVWH�DR�([HFXWLYR�
R�GLUHLWR�GH�YHWDU�D�OHL��VXVWHQWDGR�SRU�XP�SDUHFHU�WmR�FRQWUDGLWyULR��DSXG�)$5,$������������

�3RU� ÀP�� R� HSLVyGLR� GR� YHWR� OHYD� DR� GHVPDQWHODPHQWR� GD�&RPLVVmR�(VSHFLDO� GR� 3ODQR�
Diretor da Cidade de Ribeirão Preto, com o pedido de demissão dos seus principais membros. 



Um projeto de plano diretor

181

Tendo transcorrido o prazo regulamentar do pedido de vistas feito pelo presidente da Comissão de 
Justiça, o veto total do prefeito municipal entra novamente em discussão plenária na sessão 210 em 
maio de 1955. Nesta ocasião, o vereador petebista Marques Ferreira, sobe à tribuna para criticar a 
posição do prefeito, associando o veto à pressão de loteadores.  

 Partidários do veto, como o vereador Arthur Almeida e Romero Barbosa, defendem o 
prefeito, alegando não existir nenhuma ameaça ou intimidação. Ainda durante a sessão da Câmara 
210, o vereador Adalberto Teixeira clama pela discussão do veto do projeto de lei 19/55, que seria 
LPSRUWDQWH�SDUD� UHJXODPHQWDU�D�SURLELomR�GH�QRYRV� ORWHDPHQWRV�D�ÀP�GH�VHUHP�WHUPLQDGRV�RV�
trabalhos do Plano Diretor da Cidade. Alegando o agravante de já ter sido convidado o urbanista 
Oliveira Reis para auxiliar o trabalho de elaboração, o mesmo vereador enquanto presidente 
da Câmara, encerra a sessão convocando outra plenária extraordinária para o dia 1 de junho.  
Entretanto, esta sessão, novamente, não derruba o veto total do prefeito.

 No dia 8 de agosto de 1955, o urbanista José de Oliveira Reis prosseguiria com sua palestra 
já com a Comissão Especial do Plano Diretor da Cidade bastante desmantelada. Na tribuna ele 
diria o seguinte: 

 Cabe-me agora dar uma breve explicação a respeito de um esquema de plano diretor que 
tive a oportunidade de elaborar em 1945, para a área urbana de Ribeirão Preto, de acordo com os 
SDUFRV�HOHPHQWRV�GH�TXH�GLVSXQKD�QDTXHOD�pSRFD��1D�OLJHLUD�H[SRVLomR�D�JXLVD�GH�REVHUYDomR�H�QRWDV�
explicativas do esboço apresentado, esclarecia ao então Prefeito Dr. Alcides Sampaio que o “plano 
HUD�DSHQDV�� HVTXHPiWLFR�� GHYHQGR� VRIUHU� DV�PRGLÀFDo}HV� MXOJDGDV�QHFHVViULDV� j�PHOKRU�DGDSWDomR�jV�
FRQGLo}HV�ORFDLV��VHMDP�WRSRJUiÀFDV��WpFQLFDV��HFRQ{PLFDV��ÀQDQFHLUDV�RX�VRFLDLVµ����
� 3DUWLQGR�GHVVD�SUHPLVVD��HVWRX�EHP�D�YRQWDGH�SDUD�GLVFXWLU�R�HVERoR��FXMD�DSUHVHQWDomR�WHYH�R�
PpULWR�GH��D�PHX�YHU��VHU�XP�LQLFLR�GH�FRQYHUVD��&RPR�DÀUPHL��WDPEpP��QmR�KDYLD�ULJLGH]�DEVROXWD�QD�
VXD�SURJUDPDomR��R�TXH�VLJQLÀFD�XPD�SRUWD�DEHUWD�SDUD�XPD�VHULH�GH�PHOKRUHV�VXJHVW}HV�TXH�VHULDP�
analisadas e discutidas por quem de direito. 
� Ë�HYLGHQWH�TXH�D�DQiOLVH�H�D�GLVFXVVmR�Mi�GHYHULDP�WHU�VLGR�LQLFLDGRV��SRLV�GH]�DQRV�Mi�GHFRUUHUDP��
'HVFRQKHoR�� HQWUHWDQWR�� TXDOTXHU� LQLFLDWLYD� D� HVVH� UHVSHLWR�� 'H� TXDOTXHU� PRGR�� p� SUHFLVR� TXH� VHMD�
LQVWLWXtGR�XP�yUJmR�GHSDUWDPHQWDO�SDUD�D�HODERUDomR�GR�SODQHMDPHQWR�UHJLRQDO��FRPR�IULVHL���5(,6��
��������

 Na sessão 211 o vereador petebista Marques Ferreira subiria novamente à tribuna para 
acusar de corrupção passiva os funcionários do Departamento de Engenharia. Segundo o 
vereador, existiria uma “boca pequena” caracterizada pela distribuição de lotes aos funcionários 
do Departamento nos loteamentos aprovados pela Prefeitura durante aquelas duas décadas, entre 
1940 e 1950, quando se assistira na cidade a uma explosão de crescimento imobiliário. Ele também 
VROLFLWD��QR�ÀQDO�GR�GLVFXUVR��XPD�&RPLVVmR�GH�,QTXpULWR�SDUD�LQYHVWLJDU�WDLV�FDVRV�GH�FRUUXSomR�
e cita os funcionários nominalmente. Em votação secreta, o veto é mantido por 11 vereadores 
favoráveis e 6 contrários. Na sessão 212 o Sr. Gavino Virdes apresenta à presidência da Câmara o 
seu pedido de renúncia, que culmina naquele processo de desmantelamento da Comissão Especial 
do Plano Diretor. 

 Numa carta ao urbanista José de Oliveira Reis, os vereadores integrantes da Comissão 
Especial do Plano Diretor da Cidade diriam que:

A comissão especial do plano diretor está no momento sem ação, de vez que a maioria dos membros 
solicitaram demissão, inclusive eu, pelo fato do prefeito continuar a aprovação de loteamentos 
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LQGLVFULPLQDGDPHQWH� QD� FLGDGH� HP� WHUUHQRV� UXUDLV�� YLQGR�� SRU� FRQVHJXLQWH� SUHMXGLFDU� R� WUDEDOKR� GH�
HODERUDomR�GR�3ODQR���)-25�$3+53�DSXG�)$5,$��������S�����

 A aprovação do projeto de Plano Diretor elaborado por José de Oliveira Reis para ordenar 
o uso e a ocupação do solo da cidade de Ribeirão Preto é fundamentalmente prejudicada pela 
atuação de funcionários corruptos na administração do município, cuja articulação do esquema de 
fraude acaba sendo respaldada pelo veto do prefeito udenista José da Costa. Porém, mantendo-se 
de maneira otimista durante a sua exposição aos vereadores da Câmara Municipal, Oliveira Reis 
termina a sua palestra em Ribeirão Preto assim: 

� 3HOD�QRYD�SODQWD�QD�HVFDOD�GH����������GD�FLGDGH�TXH�UHFHQWHPHQWH�UHFHEL�GR�6U��3UHIHLWR�-RVp�
&RVWD�YHULÀFR�TXH�KRXYH�XPD�H[SDQVmR�EHP�JUDQGH�GH�QRYRV�ORWHDPHQWRV�QHVWH�HVSDoR�GH�GH]�DQRV��DOpP�
dos limites urbanos. 
� 8UEDQLVWLFDPHQWH�VHULD�GH�GHVHMDU�TXH�WDLV�ORWHDPHQWRV�IRVVHP�PDLV�UHVWULWRV��Ë�IiFLO�H[SOLFDU��
SRLV�RV�PHVPRV�YLVDUDP�DQWHV�GH�PDLV�QDGD�R�VXFHVVR�ÀQDQFHLUR�HP�GHWULPHQWR�GR�ODGR�XUEDQtVWLFR��
 Contudo, não é para se desesperar porquanto muita coisa ainda pode ser salva e corrigida. 
 È esperando que isso aconteça para o futuro que peço licença para insistir mais uma vez, pois, 
nunca é tarde para começar. 
 Procuramos formar uma sadia mentalidade de urgente necessidade de um plano de urbanização 
para Ribeirão Preto, estendendo para todo o Município e se transformando no Plano Regional da 
&DSLWDO�GR�2HVWH�DEUDQJHQGR�WRGD�D�]RQD�GH�LQÁXHQFLD�QRV�PXQLFtSLRV�YL]LQKRV���5(,6����������

 A expansão futura da cidade se dará, dessa maneira, praticamente, sem nenhuma legislação 
urbanística que sistematizasse o uso e a ocupação do solo pelos inúmeros loteamentos que seriam 
ODQoDGRV�DR�ORQJR�GD�VHJXQGD�PHWDGH�GR�VpFXOR�;;��

Figura 35: o adensamento e a verticalização da cidade. Fonte: APHRP. 
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3.5 Os loteamentos residenciais da zona sul de Ribeirão Preto. 

Nas décadas de 1940 e 1950, justamente entre a primeira visita de José de Oliveira Reis e 
a sua segunda visita realizada pelo urbanista para proferir a palestra “R�XUEDQLVPR�H�D�VXD�LQÁXHQFLD�
no município”, a cidade de Ribeirão Preto sofreu um boom de crescimento tanto espacial quanto 
GHPRJUiÀFR��'XUDQWH�HVVH�SHUtRGR��D�'LUHWRULD�GH�2EUDV�GD�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�HVWHYH�DEDUURWDGD�
de plantas de loteamentos que esperavam a aprovação dos técnicos da administração, situação 
que se tornou um grave empecilho à aprovação do Plano como um instrumento da legislação 
urbanística de Ribeirão Preto. Tanto no esquema elaborado em 1945, quanto na palestra realizada 
em 1955, o urbanista José de Oliveira Reis prescrevia a suspensão da aprovação dos loteamentos 
para assegurar a adequada implantação do Plano Diretor como guia da expansão futura da cidade.   

O plano estabeleceria regras fundamentais de uso do solo, restringindo à ocupação urbana 
de determinadas áreas como as várzeas dos rios que se transformariam em parkways; ou as regiões 
mais altas que seriam reservadas para abrigar vegetação. Ambas as delimitações contribuiriam 
para amenizar o clima da cidade, além de criar novos espaços livres para o recreio da população. 
Outras faixas de terras no interior do perímetro urbano também estariam restritas à ocupação 
habitacional em virtude delas possuírem a função de intercalar as Unidades de Vizinhança. Ou 
seja, inspirado em concepções urbanísticas modernas, o urbanista José de Oliveira Reis propunha 
claramente uma cidade menos adensada. A aprovação do Plano Diretor teria um enorme impacto 
no mercado imobiliário de Ribeirão Preto, gerando a reformulação tanto dos desenhos das plantas 
dos bairros quanto da quantidade de lotes a ser colocada a venda pelos mais de 200 loteamentos 
que aguardavam a aprovação da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal.  

�$OJR�FXULRVR�QHVVH�FRQWH[WR�HQYROYH�R�GHVGREUDPHQWR�GD�FRQÀJXUDomR�GRV�EDLUURV�QD�
zona sul da cidade. Os desenhos dos seus loteamentos já começam a aparecer nos mapas do 
PXQLFtSLR�GHVGH�R�ÀQDO�GRV�DQRV�GH�������DQWHV�DLQGD�GH�VXDV�DSURYDo}HV�SHOD�'LUHWRULD�GH�2EUDV�H�
da construção das primeiras casas, que só irá ocorrer durante a década de 1940. Sem dúvida, entre 
aquelas 200 plantas que aguardavam aprovação durante as polêmicas em torno da suspensão dos 
loteamentos, estavam as do Jardim Eugênia, Jardim Sumaré, Jardim Europa, Jardim América e o 
$OWR�GD�%RD�9LVWD��6HQGR�RV�EDLUURV�TXH�LUmR�RFXSDU�D�]RQD�VXO�GD�FLGDGH�QD�PHWDGH�GR�VpFXOR�;;���

A suspensão da aprovação desses loteamentos a favor do Plano Diretor contrariava grandes 
interesses no mercado imobiliário da cidade. Contudo, de forma quase irônica, embora o processo 
de criação desses bairros tivesse sido crucial para o veto do prefeito José da Costa ao PL-19/55, 
sendo crucial para a não aprovação do Plano elaborado por José de Oliveira Reis, os desenhos 
das plantas dos bairros recebem de maneira bastante achatada alguns elementos das concepções 
urbanísticas do ideário de cidades jardins, claramente uma referência ao urbanista José de Oliveira 
Reis na elaboração do Plano Diretor de Ribeirão Preto.       

As ideias de Ebenezer Howard, autor de &LGDGH�-DUGLQV�GH�$PDQKm, rondavam a cabeça de 
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urbanistas e loteadores envolvidos em processos de expansão urbana desde cidades europeias até à 
construção dos primeiros subúrbios-jardins no Brasil. No caso de Ribeirão Preto, assim como em 
diversas outras cidades, elas se tornaram, principalmente, uma referência na construção de bairros 
de classes altas associados a inversões maiores de capital imobiliário. Pouco mais tarde, estes bairros 
da zona sul de Ribeirão Preto serão regulamentados como exclusivamente residenciais nas décadas 
de 1940 e 1950, sendo o motivo da divisão política entre os vereadores da Câmara Municipal. 

Essa legislação que se criara em Ribeirão Preto tinha uma correspondência com as leis 
parciais do zoneamento de São Paulo. Tomando o Acto 127, apresentado por Sarah Feldman 
(2005) como uma das primeiras leis que irão estabelecer os elementos básicos do zoneamento 
paulistano, se tem  um novo modelo de controle do uso e ocupação do solo. O Acto  estabelecia 
a demarcação de zonas funcionais, delimitando áreas onde só seriam permitidas, por exemplo, 
habitações particulares e residenciais, algo que se remetia ao esquema de Unidades de Vizinahnça.  
Assim, através de uma transposição do zoning  norteamericano se evidencia duas consequências 
relacionadas a implentação desse tipo zonemeamento que começa a ser implementado em São 
Paulo e Ribeirão Preto a partir da década de 1940: a proteção das áreas de maior prestígio e a 
proteção do valor de seus terrenos. 

No caso paulistano, Sarah Feldman (2005) apresenta a região da cidade que será alvo dessa 
valorização da seguinte forma:

� $�]RQD�HP�TXHVWmR�p�FULDGD�QD�iUHD�GHOLPLWDGD�SHODV�UXDV�(VWDGRV�8QLGRV��%ULJDGHLUR�/XL]�
$QWRQLR�H�'RQD�+\SSROLWD��QR�-DUGLP�$PpULFD��SULPHLUR�EDLUUR�SODQHMDGR�SHOD�&LD��&LW\��HP�6mR�
3DXOR��3URMHWDGR�SHOR�DUTXLWHWR�LQJOrV�%DUU\�3DUNHU�SDUD�D�HOLWH�SDXOLVWDQD��VHJXLQG�R�PRGHOR�GD�FLGDGH�
MDUGLP�GH�(EHQH]HU�+RZDUG��R�EDLUUR�FRPHoD�D�VHU�LPSODQWDGR�HP�������HP�XPD�iUHD�GH�PDLV�GH�XP�
PLOKmR�GH�PHWURV�TXDGUDGRV��SUy[LPR�j�YiU]HD�GR�ULR�3LQKHLURV��(VWD�ORFDOL]DomR��WLGD�FRPR�LQyVSLWD�
GHYLGR�j�VXD�H[WUHPD�XPLGDGH��H[LJLX�HOHYDGRV�LQYHVWLPHQWRV�GD�HPSUHVD�SDUD�FULDU�WRGRV�RV�DWUDWLYRV�
SDUD�RV� IXWXURV� FOLHQWHV��2�EDLUUR� p� VXEGLYLGLGR� HP� ORWHV� HP� WRUQR�GH�PLO�Pñ� H��GH� LQtFLR�SURMHWDGR�
para conter edifícios públicos, equipamentos culturais e esportivos, além de um distrito comercial, após 
YiULDV�UHIRUPXODo}HV�WRUQD�VH�HVWULWDPHQWH�UHVLGHQFLDO��&RQFHELGR�FRPR�XP�FRQMXQWR�HP�TXH�R�WUDoDGR�
das rua, a volumetria, a prporção de áreas verrdes, compõem um bairro que a Companhia pretende 
marcar como padrão de seus empreendimentos, sendo estabelecidas, em contrato, restrições que impedem 
DR�SURSULHWiULR�DOWHUDo}HV�GRV�SDGU}HV�GH�XVR�H�RFXSDomR�GRV�ORWHV�DGTXLULGRV���)(/'0$1��������
154-155) 

'DV� LQ~PHUDV�FRQFHSo}HV�XUEDQtVWLFDV�VXUJLGDV�DR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��DV�SURSRVWDV�GH��
Ebenezer Howard encontraram grande repercussão. Foram inúmeros os países que as receberam 
adaptando-as às diversas condições sociais, econômicas e políticas. A força de seu conteúdo 
XWySLFR���UHDSUR[LPDomR�HQWUH�FDPSR�H�FLGDGH���DOLDGD�j�SUDJPiWLFD�GH�VXD�LPSODQWDomR�LQÁXHQFLRX�
D� FRQÀJXUDomR� GH� SDLVDJHQV� HP� GLYHUVDV� FLGDGHV� GR�PXQGR�� 7DLV� LGHLDV� VXUJLULDP� HP�PHLR� jV�
PXGDQoDV�QR�WHFLGR�XUEDQR�SURYRFDGDV�SHOD�UHYROXomR�LQGXVWULDO�H�SHOR�FUHVFLPHQWR�GHPRJUiÀFR���
sendo uma resposta à quebra do antigo equilíbrio das cidades medievais.

Howard diria:

É quase universalmente aceito por homens de todos os partidos, não somente na Inglaterra, mas em toda 
(XURSD��$PpULFD�H�HP�QRVVDV�FRO{QLDV��VHU�SURIXQGDPHQWH�GHSORUiYHO�TXH�SHVVRDV�FRQWLQXHP�DÁXLQGR�
DV�FLGDGHV�Mi�VXSHUSRYRDGDV��HVYD]LDQGR�DLQGD�PDLV�RV�GLVWULWRV�UXUDLV��+2:$5'�������������

 Numa linha reformista, teóricos como Howard, bem como os industriais Robert Owen e 



 Os lOteamentOs residenciais da zOna sul de ribeirãO PretO 

185

Charles Fourier,. elaboraram projetos utópicos de cidades novas inspirados em autores como John 
Ruskin e William Morris. Esse homens eram críticos a sociedade industrial, propondo modelos 
WHyULFRV�TXH�UHVJDWDVVHP�RV�YDORUHV�FXOWXUDLV�SHUGLGRV�QR�VpFXOR�;,;���$V�QRYDV�FLGDGHV�VHULDP�
menos adensadas e possuiriam dimensões modestas, os seus projetos seriam realizados sem 
a imposição de traços geométricos com respeito à organicidade e aos valores estéticos de cada 
localidade.51� &DPLOOR� 6LWWH�� H[SRHQWH� GHVVD� YHUWHQWH� XUEDQtVWLFD�� LQÁXHQFLDULD� GLYHUVRV� DUTXLWHWRV�
FRP�DV�VXDV�FRQFHSo}HV�GH�HVSDoR�PRGXODU�H�UHVSHLWR�j�HVSHFLÀFLGDGH�GH�FDGD�FRQMXQWR�XUEDQR���
algo que preservaria o valor das praças como espaços públicos fundamentais, além de estabelecer 
o diálogo entre reforma e restauro da cidade enquanto um espaço harmônico sem oposições e 
FRQÁLWRV��

$QDOLVDQGR�RV�OLYURV�H�ÀFKDV�GR����5HJLVWUR�GH�,PyYHLV�GD�FRPDUFD�GH�5LEHLUmR�3UHWR�VH�
encontra “o registro do LOTEAMENTO denominado ‘Jardim Sumaré’, feito em 5 de agosto de 
1948.  Situado nos subúrbios da cidade, ele possuiria uma área de 268.752 m², sendo de propriedade 
de José Newton Ferreira da Rosa e sua mulher, Eddy Tavares Ferreira da Rosa52. O loteamento 
Jardim Sumaré fora composto por duas glebas de terras anexadas para realizar o arruamento e a 
disposição dos lotes, sendo a maior parte (247 mil m²) destacada da Fazenda “Santo Antônio do 
Sumaré”, que José Newton Ferreira comprara de José Fernandes, que já havia vendido um terreno 
à Empresa de Força e Luz para instalação de uma Subestação da rede de distribuição de energia. 

Mesmo assim, José Fernandes ainda permanece como proprietário de uma reserva de terras 
maior, ao sul do Jardim Sumaré, como é possível ver na planta do bairro.  Mais tarde, estando mais 
valorizada, esta gleba de terra será vendida a Godofredo Leite Fiúza, transparecendo uma prática 

51 CHOAY F. O urbanismo. 3ª Ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.  
52 Trecho da certidão realizada no 1º Registro Imóveis, protocolo nº 524.058. 

Figura 34: As Praças Centrais de Letchworth e Hampstead Garden Suburb numa releitura das discussões de Camillo Sitti nos 
empreendimentos de integrantes da Garden City Association. As praças dos bairros da zona sul de Ribeirão Preto também ganharam 
um cuidado e um tratamento especial diferenciando esses bairros dos restantes da cidade. Fonte: Unwin: 1984: 167.
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bastante usual entre os especuladores de terrenos que vão sucessivamente se transformando em 
cidade. Nessa região, Godofredo L. Fiúza irá implantar o bairro Alto da Boa Vista com um plano 
de arruamento semelhante ao Jardim Sumaré compondo uma região homogênea nesta parte da 
cidade (ver os mapas 20 e 21). 

O memorialista Rubem Cione (1997) chamará estes loteamentos que compõem a zona 
sul de Ribeirão Preto de complexo Sumaré - Boa Vista, numa região que englobava as mais belas 
avenidas da cidade, como a Presidente Vargas, Independência, Itatiaia, Sumaré e João Fiúza, além 
da futura construção de um Shopping Center. 

JARDIM SUMARÉ
3URMHWDGR�GHVGH�R�LQLFLR�SDUD�VHU�XP�EDLUUR�QREUH��R�-DUGLP�6XPDUp�IRL�IXQGDGRHP������SRU�1LOWRQ�
)HUUHLUD�GD�5RVD��TXH�WHYH�D�FRODERUDomR�GH�-RmR�1XWWL��SURSULHWiULR�GD�LPRELOLiULD�TXH�OHYD�R�VHX�QRPH��
SDUD�SURPRYHU�R� ORWHDPHQWR�QDV� WHUUD�GH�XPD�DQWLJD� ID]HQGD�FXMR�SURSULHWiULR� HUD�-RVp�)HUQDQGHV��
conhecido como Zé Espanhol e que, segundo consta na história da cidade, perdeu o dinheiro após vender 
D�iUHD��$�IHLomR�GR�ORFDO�H�D�FRQVWUXomR�GH�PDQV}HV�OHYRX�j�FULDomR�GH�RXWURV�ORWHDPHQWRV��FRPR�R�-DUGLP�
GD�$FOLPDomR��-DUGLP�(XJrQLD��-DUGLP�1RYH�GH�-XOKR�H�R�$OWR�GD�%RD�9LVWD��R�GH�PDLRU�GHVWDTXH��
ORWHDGR�SHOR�ID]HQGHLUR�*RGRIUHGR�)L~]D�H�SHOR�DGYRJDGR�5RFKD�/RXUHQoR��&,21(��������������

No Jardim Sumaré, outra área menor (20 mil m²) havia sido adquirida da chácara “São 
João”, pertencente à Dona Alzira de Mura Paione, provavelmente uma senhora que desconhecia 
as possibilidades de lucros no novo mercado imobiliário de Ribeirão Preto. Tais terras comporiam 
o espaço do loteamento sendo vizinhas e, posteriormente, divididas pela Rua Marechal Deodoro, 

Mapa 17: no desenho da planta do loteamento se vê algo inédito na morfologia urbana da cidade, pela primeira vez, os lotes maiores 
que no restante da cidade serão dispostos em vias circulares, tendo como eixo do bairro duas Praças – uma primeira Praça Circular, 
que é complementada por uma segunda no formato de um triangulo.  A abertura proporcionada pela segunda praça triangular 
permitiria a constituição de um mirante em direção a parte mais baixa da cidade. Fonte: PMRP.      
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aos terrenos do seminário “Gaspar Bertoni”, local que a Associação dos Padres Estigmatinos 
GHVWLQDULD�j�FRQVWUXomR�GH�XPD�,JUHMD�H�XP�6HPLQiULR�SDUD�ÀQV�GH�HGXFDomR�H�LQVWUXomR�SRSXODU��2�
loteamento ainda fazia fronteira com a chácara dos Irmãos Maristas, que possuíam uma escola de 
instrução básica instalada no alto da cidade. 

Ao olhar a planta do loteamento Jardim Sumaré, é possível perceber que o seu desenho foi 
resolvido pelo eixo formado pelas duas avenidas - Avenida Itatiaia e Avenida Independência - que 
dividem o bairro em quatro partes. Porém, se realça no bairro o conjunto de sua Praça Central, 
FRPSRVWD�SRU�XPD�FLUFXQIHUrQFLD�H�XP�WULkQJXOR�UHGHÀQLQGR�D�PDOKD�YLiULD�FRP�YLDV�GLDJRQDLV�H�
ruas curvas, dando um resultado pitoresco no alinhamento das casas bastante típico de traçados 
orgânicos defendidos por Camillo Sitte em Der Städtebau.

No memorial descritivo do Jardim Sumaré, aparecem restrições quanto ao uso e ocupação 
do solo do bairro destinado preferencialmente a edifícios residenciais de baixa altura. Apesar de 
um zoneamento destinar alguns lotes para estabelecimentos comerciais, o bairro foi constituído nas 
décadas de 1940 e 1950 como de residências de alto padrão, abrigando mais recentemente, a partir 
dos anos 2000, o comércio de lojas de grifes e restaurantes.    

 Os terrenos se destinam de um modo geral a construção de prédios residenciais exceção feita dos 
VHJXLQWHV�ORWHV�TXH�SRGHUmR�VHU�RFXSDGRV�SRU�HVWDEHOHFLPHQWRV�FRPHUFLDLV��TXDGUD�Q�����ORWHV����H�����
TXDGUD�Q�����LGHP���H�����LGHP�����LGHP�����H����&(57,'®2��Q����������

Mapa 18: As duas Praças e a Avenida Sumaré (via circular proporcional ao circulo da Praça) se impondo como o centro do bairro. 
Fonte: PMRP.
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�7DPEpP�IRUDP�HVWDEHOHFLGDV�SDUD�R�EDLUUR�DOJXPDV�UHJUDV�GH�HGLÀFDo}HV�SDUD�DVVHJXUDU�
o padrão homogêneo de moradias unifamiliares. Assim, as casas tinham de ser implantadas ao 
centro do lote, sendo vedada a construção de edifícios que pudessem abrigar mais de uma família. 
O adensamento de moradores extrafamiliares em uma habitação era comum nas pensões que se 
constituíam no centro de Ribeirão Preto a despeito de ações policiais de despejos asseguradas pelos 
Códigos de Posturas republicanos. No Jardim Sumaré se estabeleceria outro padrão de moradia, até 
então inédito na cidade: residências unifamiliares, em sua maioria térreas, implantadas ao centro do 
lote e separadas por muros baixos, ou cercas vivas para garantir a visibilidade da região.   

� $V� HGLÀFDo}HV� QRV� ORWHV� GHVWLQDGRV� DV� UHVLGrQFLDV� GHYHUmR� REHGHFHU� DV� VHJXLQWHV� UHJUDV�� D�� HP�
FDGD� ORWH� GH� WHUUHQR�QmR� VHUi� FRQVWUXtGR�PDLV� GH�XP� HGLItFLR� H� UHFHSWLYDV� GHSHQGrQFLDV�� R� TXDO� VHUi�
destinado exclusivamente a habitação particular, sendo vedada a construção ou instalação de casas 
JHPLQDGDV��GH�KDELWDo}HV�FROHWLYDV�H�GH�TXDLVTXHU�HVWDEHOHFLPHQWRV�LQGXVWULDLV��FRPHUFLDLV�RX�SURÀVVLRQDLV�
�&(57,'®2�����5HJLVWUR�GH�,PRYpLV��

 Essa garantia de padrão visual será assegurada pelo memorial do loteamento na medida em 
que ele estabelece o limite de dois pavimentos para as casas, além de regulamentar os recuos das 
residências em cinco metros da via pública e de três metros para as faces laterais das casas.

 b) tal edifício não terá mais de 2 pavimentos sendo porem permitida a construção de sótão, ático 
RX�SRUmR�KDELWiYHO��D�MXt]R�GDV�DXWRULGDGHV�S~EOLFDV�FRPSHWHQWHV�F��HP�UHODomR�DR�DOLQKDPHQWR�GD�YLD�
S~EOLFD�D�HGLÀFDomR�SULQFLSDO�REHGHFHUi�DR�UHFXR�PtQLPR�GH�FLQFR�PHWURV�FRQVLGHUDQGR�VH�FRPR�SDUWH�
LQWHJUDQWH� GR� HGLItFLR� H� WDPEpP� VXMHLWRV�PHQFLRQDGR� UHFXR� RV� WHUUDoRV�� DOSHQGUHV� H� RXWUDV� VDOLHQFLDLV�
GR�SUpGLR��ÀFDQGR�HVVH�UHFXR�UHGX]LGR�SDUD�WUrV�PHWURV�HP�UHODomR�D�IDFH�ODWHUDO�GRV�ORWHV�GH�HVTXLQD��
�&(57,'®2�����5HJLVWUR�GH�,PRYpLV�

2V�WUDoDGRV�GHVVHV�EDLUURV�WUDQVFHQGLDP�D�$YHQLGD���GH�-XOKR�QR�VHQWLGR�GD�9LOOD�%RQÀP��
quebrando a repetição do tabuleiro de xadrez das quadras do perímetro central. Na medida em 
TXH�RV�WUDoDGRV�DYDQoDP�WRSRJUDÀFDPHQWH��HOHV�URPSHP�R�WDEXOHLUR�QR�LQWHULRU�GRV�EDLUURV�SRU�
meio de rotatórias, vias circulares e praças, constituindo espaços de recreação e contemplação 
GH� SDLVDJHQV�� 0XLWDV� GHVVDV� GLUHWUL]HV� GH� GHVHQKR� GH� YLDV�� SDGUmR� GH� HGLÀFDo}HV� H� OLPLWHV� GH�
adensamento habitacional são encontrados em processos de expansão urbana semelhantes no 
percurso do decaimento das concepções de FLGDGHV�MDUGLQV�para as de VXE~UELRV�MDUGLQV. Esses novos 
bairros se constituíam como enclaves urbanos em cidades que cresceram e se adensaram ao longo 
GRV�VpFXORV�;,;�H�;;���

Nesse processo, são fundamentais as formulações de Raymond Unwin, em Town Planning 
in Practice, de 1909. Nesta obra Unwin, adéqua os princípios de Ebenezer Howard e Camillo Sitte 
a concepções de desenhos de fragmentos urbanos sobre cidades já existentes. Para isso, Unwin 
elenca as praças como espaços públicos privilegiados, além de destacar a beleza das ruas curvas 
em traçados orgânicos. Os empreendimentos de subúrbios e bairros com a inspiração destes dois 
elementos passam a se realçar na morfologia urbana, e o deslocamento do ideário de FLGDGHV�MDUGLQV 
para as novas áreas de expansão ganha um manual de planejamento. A obra de Unwin chega a ser 
criticada por Ebenezer Howard, que o acusa de estar descaracterizando a sua proposta original ao 
promover a fragmentação urbana das cidades num processo de segmentação social. 

O projeto de Hamptead Garden Suburb, de Raymond Unwin e Barry Parker, abandona a 



 Os lOteamentOs residenciais da zOna sul de ribeirãO PretO 

189

integralidade das concepções de Howard na criação de apenas um bairro em Londres. Hamptead 
logo se torna o destino de classes abastadas que procuravam se refugiar nos arredores londrinos 
após o seu enorme crescimento urbano. A área residencial, com equipamentos como igreja, escola, 
galerias e museus, promoveria uma nova homogeneidade social, sendo até hoje uma das regiões 
de mais alto custo de vida na capital inglesa com mansões sendo vendidas a valores elevadíssimos. 

Segundo Unwin, a ideia de VXE~UELR�MDUGLP�SDUWLD� GD� GLÀFXOGDGH� HQIUHQWDGD� SHORV� SODQRV�
urbanísticos de evitar o adensamento urbano. Por isso, ele propunha um sistema de compensação aos 
proprietários de glebas de terras como uma forma de desestimular o adensamento dos loteamentos. 
Assim, a baixa rentabilidade da venda de lotes seria compensada pela municipalidade através de 
um pagamento sobre as benfeitorias urbanas dos loteamentos. Uma solução compensatória típica 
de propostas reformistas, Unwin também defendia a cláusula inglesa do Town Planning Act, que 
limitava o número de casas por hectare ao invés de indenizar os proprietários desapropriados em 
razão de obras urbanas.  Desse modo, embora Unwin critique o adensamento urbano e a ocupação 
de antigas fazendas sem planejamento de conjunto, os VXE~UELRV�MDUGLQV��em virtude da valorização 
imobiliária, se tornam uma opção de moradia apenas às classes sociais mais abastadas.

O ideário urbanístico das FLGDGHV�MDUGLQV, como pode ser visto, se difundiu na medida das 
viagens dos diversos arquitetos, urbanistas e paisagistas que estiveram envolvidos com a Garden City 
Association.  Casos como da visita de Frederic Olmsted à China e à Europa, do próprio Ebenezer 
Howard aos EUA, na viagem de Patrick Geddes e Raymond Unwin à Alemanha, de Joseph Bouvard 

Figura 35: Fragmento do Hampstead Garrden Suburb desenvolvido pela Hamstead Limited e destinado a moradias unifamiliares no 
surburbio de Londres.  Fonte: UNWIN: 1984: 233.
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j�%XHQRV�$LUHV�H�D�6mR�3DXOR�H��SRU�ÀP��FKHJDQGR�DR�%UDVLO��QD�HVWDGLD�GH�%DUU\�3DUNHU�HP�6mR�
Paulo. Nesse processo de difusão, tomando uma citação de Frederic Jameson (2006), se tem que: 
“quando a teoria estrangeira atravessa o Atlântico, tende a perder muito de suas implicações políticas 
e de classe”. Ou seja, o intercâmbio de ideias sobre arquitetura e urbanismo, principalmente no que 
toca à ressonância do ideário de FLGDGH�MDUGLP� não se realizou sem mutações ou adequações a cada 
realidade histórica. Nas diversas reformas com essa inspiração, se perdeu a integridade do conteúdo 
UHIRUPLVWD�GHÀQLGR�SRU�+RZDUG��QmR�VH�UHSURGX]LQGR�HP�QHQKXPD�FLGDGH�WDO�H�TXDO�D�VXD�XWRSLD��

Os aspectos comunitários da FLGDGH�MDUGLP, algo que se referia à propriedade fundiária e 
à gestão do assentamento, foram os elementos que mais sofreram alterações econômicas e 
sociais no movimento de sua difusão. Distorcendo a ideia de fraternidade e sustentabilidade, os 
empreendimentos com essa inspiração foram respaldados por um aparato legislativo utilizado para 
se assegurar uma proeminência apenas residencial. 

Esse é o caso da zona sul de Ribeirão Preto, composta por bairros majoritariamente 
residenciais.  Em 1954, isto será assegurado pelo projeto de lei nº 10/54 de autoria do vereador 
Marques Ferreira, que a delimitava como Zona Residencial. O projeto regulamentava essa região da 
cidade, normalizando o gabarito das casas, o alinhamento à via pública, as divisas de lotes, recuos 
laterais etc. A zona residencial de Ribeirão Preto incluía justamente os seguintes bairros: Jardim 
Sumaré, Jardim América, Jardim Recreio e o Bairro Alto da Boa Vista.

0DSD�����$V�2UGHQDQoDV�GH�(GLÀFDo}HV�LQJOHVD�WHULD�JHUDGR�UHVXOWDGRV�PXLWR�PRQyWRQRV�H�IHLRV��VHP�DWUDWLYRV�GR�SRQWR�GH�YLVWD�
pitoresco como a beleza de bairros mais antigos. A imagem é um exemplo do desenvolvimento urbano em Fulhan (Londres). A 
grande densidade desses bairros operários irá contrastar com os enclaves urbanos gerados pelos subúrbios jardins como Hampstead.  
Fonte: UNWIN: 1984: 14.
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� 7UDWD�R�3URMHWR�GH�OHL�������GH�DVVXQWR�GH�WUDQVFHQGHQWDO�LPSRUWkQFLD�SDUD�D�FLGDGH��GDGD�D�
IRUPD�GHVRUGHQDGD�FRP�TXH� WrP�VLGR� FRQVWUXtGDV�UHVLGrQFLDV��PRUPHQWH�QD�FKDPDGD�SDUWH�DOWD�� HP�
YLVtYHO�DWHQWDGR�D� HVWpWLFD�XUEDQD��$� IDOWD�GH�XP�3ODQR�'LUHWRU� WHP�FDXVDGR�GDQRV� LUUHSDUiYHLV�j�
FLGDGH��DFUHVFLGR�DLQGD�GH�HVWDUPRV�REHGHFHQGR�D�XP�&yGLJR�GH�2EUDV�REVROHWR��1R�QRVVR�HQWHQGHU��
VDOYR�PHOKRU� MXt]R��R�SURMHWR�GH� OHL�������SUHHQFKH�j�VXDV�ÀQDOLGDGHV�H�YHP�VDQDU�JUDYH� ODFXQD�QR�
crescimento impressionante de nossa cidade, devendo ser ouvida, entretanto, a Diretoria de Obras 
SDUD�SURQXQFLDPHQWR� WpFQLFR�� HQYLDQGR�VH�²�RXWURVVLP�²� FySLD�²�GR�SUHVHQWH�3/�D�$VVRFLDomR�GRV�
Engenheiros de Ribeirão Preto, solicitando a mesma, igualmente, parecer técnico (Documento anexado 
DR�3/�Q���������%LEOLRWHFD�GD�&0�GH�53�DSXG��)$5,$������������

Segundo Calil Júnior (2003), o prolongamento da antiga “Avenida Independência”, na 
década de 1950, acompanha a implantação desses bairros na região alta da cidade. O prolongamento 
da Avenida atenderia aos sistemas viários dos bairros que vão surgindo progressivamente aos 
loteamentos das fazendas e chácaras dessa região. Analisando uma planta realizada pela Prefeitura 
Municipal, em 1935, com a demarcação dos proprietários das glebas do perímetro urbano na 
região que transcende a Avenida 9 de Julho, se vê após as três quadras da Vila Veludo e da Vila 
Independência uma grande área demarcada como pertencente a Manoel Emboaba da Costa. Essa 
JUDQGH�JOHED�GH�WHUUD�HUD�GLYLGLGD�SHOD�HVWUDGD�SDUD�D�9LOD�%RQÀP��TXH�VHUi�DOYR�GH�XP�SURMHWR�GD�
Prefeitura Municipal para torná-la uma rodovia. 

$�DQWLJD�HVWUDGD�HQWUH�5LEHLUmR�3UHWR�H�D�9LOOD�GH�%RQÀP�DFDED�SHUID]HQGR�D�IURQWHLUD�HQWUH�
estes dois bairros – o Alto da Boa Vista e o Jardim Sumaré. O caminho era objeto de um projeto 
de duplicação desde 1921, o que indicava a valorização deste vetor de crescimento urbano antes da 
realização da compra das glebas da Fazenda Santo Antonio do Sumaré pelos referidos loteadores: 

(VWUDGD�GD�9LOOD�%RQÀP
5(/$7Ð5,2�

� &RP�HVWH�WHQKR�D�KRQUD�GH�SDVVDU�jV�PmRV�GH�9��([FLD��R�SURMHWR�H�R�RUoDPHQWR�GH�XPD�HVWUDGD�
GXSOD�GHVWD�&LGDGH�j�SRYRDomR�GH�9LOOD�%RQÀP��7UDWD�VH�GH�XPD�HVWUDGD�Mi�FRQVWUXtGD�H�TXH�DSHQDV�
GHYHUi�VHU�HP�DOJXQV�SRQWRV�DODUJDGD�H�SUHSDUDGD�DÀP�GH�FRPSRUWDU�RV�GRLV�OHLWRV��R�GH�DXWRPyYHLV�H�
R�GH�RXWURV�YHtFXORV�������R�WUDoDGR�GD�HVWUDGD�H[LVWHQWH�QmR�FDUHFH�GH�VHU�PXGDGR�SRUTXDQWR�HOOH�Mi�WHP�
R�PHOKRU�FRPSULPHQWR�YHUWLFDO�SRVVtYHO�GHQWUR�GH�FRQGLo}HV�GH�GHFOLYLGDGH�PDJQtÀFDV��6H�HOOH�GHYHUi�VHU�
mudado, somente seria para o lado onde corre a linha Mogyana, o que não seria possível, visto como em 
grande extensão as duas estradas, a de rodagem e a de ferro, correm paralelas e quase unidas.

Beatriz Piccolotto Bueno (2010), em A cidade como negócio, demonstra a produção do espaço 
XUEDQR�SHOR�PHUFDGR�LPRELOLiULR�GD�FLGDGH�GH�6mR�3DXOR�DLQGD�QR�ÀQDO�GR�VpFXOR�;,;��&RP�R�IRUWH�
SDSHO�GD�LQLFLDWLYD�SULYDGD�QD�GHÀQLomR�GD�WHVVLWXUD�XUEDQD��D�DXWRUD�HQIDWL]D�TXH�D�DSURSULDomR�H�D�
produção material da cidade sempre foram excelentes negócios desde o período colonial.  Apesar 
de nos três séculos coloniais o mercado imobiliário de São Paulo ter se restringido ao antigo 
centro formado pela colina entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, após 1880 surge uma grande 
demanda para expansão dos loteamentos nas áreas do Rossio53 ou Termo54 da Vila de São Paulo. 

 No período que antecedeu a Lei de Terras, os terrenos urbanos eram concedidos pela 

53 Rossio: áreas rurais no perímetro urbano concedidas pela Câmara Municipal, ainda um elemento da legislação 
portuguesa (os conselhos), depois ocorre à liberação dessas terras do rossio ao mercado livre imobiliário, porém antes 
disso foi uma área envoltória as Vilas de 1 légua e, segundo a legislação portuguesa, eram terras de uso comum.
54 Termo: nome de algumas áreas mais distantes do perímetro urbano, estão para além do rossio, e são postas no 
mercado livre pela lei de terras de 1850
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Câmara Municipal, que cedia o domínio útil do lote gratuitamente ou mediante o foro55. A Lei 
de Terras, entretanto, elimina esse sistema de concessão e instaura a propriedade da terra urbana 
sem os entraves de alienação feudais. Durante a Primeira República, se extingue por completo a 
propriedade comunal ou o domínio útil particular dos terrenos da cidade de São Paulo, dando 
origem a um mercado de terras públicas pela sua Intendência Municipal.

A presença da Cia. City QHVVH�PHUFDGR�TXH�VH�LQDXJXUD�HP�6mR�3DXOR�UHDOoD�D�UHÁH[mR��TXH�
QmR�VHUi�SRVVtYHO�GH�VHU�HVPLXoDGD�SRU�HVWD�GLVVHUWDomR��VREUH�DV�UHODo}HV�HQWUH�R�FDSLWDO�ÀQDQFHLUR�
e a especulação imobiliária na produção de espaços urbanos. O capital gerado pela especulação 
imobiliária desarticulado do processo produtivo de exploração de mais-valia daria origem à “renda 
da terra” como um fenômeno urbano vinculado à especulação imobiliária. Segundo os elementos 
GHVVD�UHÁH[mR��DV�WLSRORJLDV�XUEDQDV�GRV�ORWHDPHQWRV�H[FOXVLYDPHQWH�UHVLGHQFLDLV�DGTXLUHP�PXLWDV�
vezes a potencialidade de valorizar ainda mais tais empreendimentos em virtude de seus aspectos 
culturais e simbólicos. 

� 1R�kPELWR�HVSDFLDO��SDUHFH�H[LVWLU�DOJR�FRPR�XP�HTXLYDOHQWH�GR�FDSLWDO�ÀQDQFHLUR��QD�YHUGDGH�XP�
fenômeno intimamente ligado a ele, que é a especulação imobiliária: algo que pode ter encontrado o seu 
campo de atuação no passado na área rural [...] na aquisição de imensas extensões pelas ferrovias, no 
desenvolvimento das áreas de subúrbio��MXQWR�FRP�D�SULYDWL]DomR�GRV�UHFXUVRV�QDWXUDLV��PDV�
TXH��QR�QRVVR�WHPSR��p�SUHGRPLQDQWHPHQWH�XP�IHQ{PHQR�XUEDQR���-$0(1621��������S�����

55 Quantia recolhida ao tesouro da Câmara Municipal

Mapas 20 e 21: Nos mapas é possível ver a transformação das glebas de terras da fronteira sul do Patrimônio Religioso em 
loteamentos com traçado orgânico. Conectados, o Jardim Sumaré e o Alto da Boa Vista irão constituir uma ampla região residencial 
distinta do resto da cidade formando um enclave urbano bastante comum em projetos de subúrbio jardim. Fonte: AESP.
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Segundo Andrade (1998), a chegada da Cia. imobiliária inglesa  City of  San Paulo 
,PPSURYHPHQWV�DQG�)UHHKROG�/DQG�&RPSDQ\�/LPLWHG, com a atuação do arquiteto Barry Parker, entre 
1917 e 1919, é responsável pela transformação da paisagem urbana paulistana. A City vinha ao 
Brasil num contexto em que outras empresas de capital estrangeiro também estavam realizando 
a exploração da produção material da cidade – como a /LJKW. Durante a Primeira República essas 
duas companhias irão articular os seus interesses com os antigos proprietários de grandes glebas 
através da penetração na Diretoria de Obras da Prefeitura de São Paulo.  

 A criação da Cia. City é articulada num juntar realizado em maio de 1911 pelo arquiteto 
Victor Dubugras, que havia convidado o urbanista Joseph Bouvard para trabalhar na urbanização 
de São Paulo após visitar /HWFKZRUWK e Hampstead na companhia de Mr. Gurd, managing director da City 
QR�%UDVLO��%RXYDUG�YLHUD�DR�%UDVLO�WDPEpP�FRPR�FRQVXOWRU�GH�XP�ÀQDQFLVWD�EHOJD�LQWHUHVVDGR�HP�
negócios imobiliários após a liquidação do %DQFR�)RQWDLQH�	�&R�em Paris. O interesse de Fontaine 
de Laveleye ao contratar Bouvard ocorria em razão do contato deste urbanista com a prefeitura 
de São Paulo, para a qual realizaria uma planta de melhoramentos. A partir das projeções sobre 
as áreas que se valorizariam em São Paulo, Bouvard elabora um mapa com os terrenos a serem 
adquiridos pela Cia. City e o consórcio passa adquirir todas as glebas indicadas que irão compor o 
seu patrimônio.

Andrade (1998) demonstra que, das 15 residências de arquitetura expressiva, 11 delas se 
encontravam em EDLUURV�MDUGLQV realizados pela Cia. City, o que contrariava os preceitos arquiteturais 
do próprio Barry Parker, que se inspirava no movimento Arts and Crafts sendo leitor de Walden ou a 
vida nos bosques de Henry D. Thoreau.  As “cláusulas das servidões para o uso dos terrenos” escritas 
por Barry Parker delimitava o tipo de residência que seria construída no Jardim América: casas 
de duas frentes, uma para rua e outra para os jardins; metragens previstas de no mínimo de 130 
m; recuos de 4 m laterais para casas térreas e 6 m para sobrados; previsão de apartamentos para 
empregados, exigindo portas de entrada com pórtico ou patamar; fachadas de 25 metros com áreas 
PtQLPDV�����Pñ�GH�WHUUHQRV��2X�VHMD��R�EDLUUR�VH�GHÀQLULD�GH�XVR�H[FOXVLYR�GH�UHVLGrQFLDV�LVRODGDV�
no lote com alturas baixas dos muros, produzindo a mesma permeabilidade visual das paisagens de 
Hampstead ou Riverside.

 Em outros loteamentos da cidade de São Paulo, como os desenhados por Jorge de Macedo 
Viera, não se consuma as condições peculiares de valorização como no Jardim América. Os 
projetos não realizados pela Cia. City, mas por outros loteadores e engenheiros, se constituíram 
como bairros populares, ao leste do município, na vertente do rio Aricanduva, como a Vila Nova 
Manchester, a Vila Mathilde e a Vila Euthália, destinados aos operários que se localizavam junto 
à antiga estrada de ferro numa região que tem a ocupação acelerada, na década de 1930, após a 
instalação da Indústria Nitroquímica em São Miguel Paulista.

� $́� ¶1RYD� 0DQFKHVWHU·�� D� JUDQGH� FLGDGH� GR� WUDEDOKR�� FRP� WHUUHQRV� DSURSULDGtVVLPRV� SDUD�
indústrias, se situa no próspero bairro Belenzinho, o maior centro operário desta capital, vos garantirá 
WRGRV�RV�PHLRV�SUHFLVRV�SDUD�R�r[LWR�GH�YRVVDV�LQG~VWULDV�SRUTXH�Dt�WHUHLV�WHUUHQRV�PDJQtÀFRV�SDUD�DV�
YRVVDV�LQVWDODo}HV�H�YLODV�RSHUiULDV��SRU�SUHoRV����YH]HV�PHQRU�H�DLQGD�SUD]R�GH�FLQFR�DQRV�VHP�MXURVµ�
(KAWAI: 2000: 129). 
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Para Adriana Silva (2004), os loteamentos da zona sul de Ribeirão Preto haviam sido 
inspirados naqueles primeiros EDLUURV�MDUGLQV construídos pela Cia. City em São Paulo. O Jardim 
Europa, loteado em São Paulo, em 1928, imitando o modelo de seu vizinho Jardim América, e 
divulgado comercialmente como garden-cities, inicia esse processo de imitação do modelo de 
empreendimento residencial inaugurado pela Cia. City. Segundo Hugo Segawa (1997), em 
várias cidades que atravessam processos de aburguesamento semelhantes, os empreendimentos 
residenciais com requintes de VXE~UELRV�MDUGLQV serão reproduzidos caracterizando o crescimento 
urbano gerado pela riqueza do café.

Marcelo Gaetani (1999) descreve que essas novas formas de morar surgem em Ribeirão 
Preto ainda sob as noções de salubridade e higiene exigidas pelos Códigos de Posturas Municipais. 
A moradia passava a ser concebida como refúgio aos problemas urbanos, e os palacetes da Bella 
Époque cafeeira ainda permaneceriam como o modelo para as novas casas suburbanas. Casas 
isoladas em meio a um jardim adotando programas que privilegiavam a luz, o ar e os recuos frontais 
na via pública. A cidade, a partir da construção dos primeiros bairros jardins, passaria a possuir 
áreas habitacionais destinadas unicamente a uma classe social. 

  Calil Junior descreve esse processo como a segunda expansão e modernização do centro 
da cidade de Ribeirão Preto, entre os anos de 1920 a 1940:

� &RP�R�FUHVFLPHQWR�GD�DWLYLGDGH�FRPHUFLDO�H�DV�QRYDV�HGLÀFDo}HV�UHVXOWDQGR�QXPD�GLVSXWD�SHOR�
espaço do centro, ocorre o deslocamento das camadas de alta renda para área localizada ao sul. Esse 
SURFHVVR�GH�GHVORFDPHQWR�GDV�UHVLGrQFLDV�OHYD�D�PXGDQoD�GH�XVR��SRU�H[HPSOR��GRV�VHJXLQWHV�SDODFHWHV�
ORFDOL]DGRV�QR�FHQWUR��R�GR�'U��&DPLOR�GH�0DWWRV�IRL�RFXSDGR�SHOD�,QVWLWXLomR�0RXUD�/DFHUGD�H�R�GR�

Figura 36: residência construída pela Cia. City no Jardim América com o objetivo de divulgar o padrão arquitetural cobiçado para 
o bairro. Chama atenção a implantação no centro do lote demarcado por cercas vivas de baixa estatura que possuíam a intenção de 
gerar visibilidade e arejamento, algo que será almejado nos bairros da região sul de Ribeirão Preto que foram tombados como zona 
residencial. Fonte: ANDRADE: 1998:
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&HO��-RDTXLP�)LUPLQR�SDVVRX�D�VHGLDU�D�)DFXOGDGH�GH�2GRQWRORJLD��������(VVH�GHVORFDPHQWR�UHVSRQGH�
WDPEpP�jV�QRYDV�H[LJrQFLDV��TXH�UHSUHVHQWDP�XP�QRYR�HVWLOR�GH�PRUDU��2�EDLUUR�+LJLHQySROLV�FRQVWLWXL�
essa alternativa de moradia, tendo, como atributos, a proximidade do centro, sua localização nas cotas 
altas e arborização pela presença de chácaras. Além da proximidade, o bairro é de fácil acessibilidade 
DR�FHQWUR��SRLV�R�WUDoDGR�GDV�UXDV�Gi�FRQWLQXLGDGH�jV�YLDV�GR�FHQWUR��PDQWHQGR�DV�PHVPDV�GLPHQV}HV�
GDV�TXDGUtFXODV���&$/,/�-5�����������

  O padrão de moradia observado na Vila Higienópolis ou Vila Europa, na década de 
1930, posteriormente no Jardim Sumaré, Jardim Eugênia e Alto da Boa Vista, na década de 1940, 
indicam o modelo de expansão urbana dessa região. A pressão dos seus agentes imobiliários pelo 
desenvolvimento de obras públicas para tais bairros acontece acompanhando a valorização da terra 
urbana ainda sob uma noção de salubridade da Primeira República. Ou seja, com base ainda na 
Teoria dos Meios foi dado privilégio a regiões altas, arejadas e exclusivamente residenciais, longe de 
fábricas e equipamentos insalubres distantes dos focos de miasmas. 

No livro do 1º Registro de Imóveis da comarca de Ribeirão Preto, consta a escritura do 
loteamento denominado “Bairro Alto da Boa Vista”, registrado no dia 8 de setembro de 1951 pelo 
seu proprietário, Godofredo Leite Fiusa. A gleba do loteamento também havia sido adquirida pelo 
retalhamento da Fazenda Santo Antônio do Sumaré, vendida pelo mesmo José Fernandes: 

� 3HOR�VHQKRU�*RGRIUHGR�/HLWH�)LXVD��HP�FXPSULPHQWR�DR�GLVSRVWR�GR�'HFUHWR�/HL�)HGHUDO�Q�����
GH����GH�GH]HPEUR�GH�������UHJXODPHQWDGR�SHOR�'HFUHWR�/HL�Q��������GH����GH�VHWHPEUR�GH�������

Mapas 22, 23, 24 e 25: os loteamentos realizados por José Newton Ferreira que irão compor o complexo Sumaré – Boa Vista. Fonte: 
PMRP
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me foram apresentados para registro e arquivamento os documentos exigidos pelas citadas leis relativas 
DR�LPyYHO�ORWHDGR��VLWXDGR�QHVWD�FLGDGH��FRQVWLWXtGR�GH�XPD�SDUWH�GH�WHUUDV�GD�DQWLJD�)D]HQGD�6DQWR�
$QW{QLR�GR�6XPDUp��SDUWH�HVVD�TXH�R�PHVPR�DGTXLULX�SRU�FRPSUD�GH�-RVp�)HUQDQGHV�H�VXD�PXOKHU��
FRQIRUPH�WUDQVFULomR�Q����������GH����GH�RXWXEUR�GH�������H�ÀFRX�FRQIURQWDQGR�FRP�D�(VWUDGD�GH�
6DQWD�7HUH]D��FRP�D�(VWUDGD�GH�5RGDJHP�(VWDGXDO��FRP�-RVp�9HOOXGR�RX�VXFHVVRUHV��FRP�-RVp�1HZWRQ�
)HUUHLUD�GD�5RVD��FRP�VXFHVVRUHV�GH�$UPLQGR�3DLRQH��FRP�SURSULHWiULRV�GD�(PSUHVD�GH�)RUoD�H�/X]�
GH�5LEHLUmR�3UHWR��FRP�4XLQWLQR�)DFFL��&HVDULR�0RQWHLUR�H�-RVp�+HQULTXH�)DULD��&(57,'®2�����
Registro de Imóveis)

A área global de todo o perímetro do loteamento era de pouco mais de dois milhões de 
metros quadrados, e o loteador destinava 30% prescrito pelo Código Arthur Sabóia para os espaços 
S~EOLFRV�����GH�iUHDV�OLYUHV��H�����SDUD�UXDV�H�DYHQLGDV���FRQVWLWXLQGR��SRU�ÀP��SRXFR�PDLV�GH�
600 mil metros quadrados de áreas públicas dentro do bairro. O espaço de ruas e avenidas fora 
privilegiado pelo loteador ao exceder em 10% o que era previsto pelo Código Sabóia. Apesar de 
ainda prevalecer no Alto da Boa Vista uma grande desproporção entre a porcentagem do loteamento 
destinado aos parques e recreios (área pública) em relação aos lotes (área privada), a distribuição 
espacial do bairro se aproximava das prescrições de Anhaia Mello sobre a distribuição de espaços 
em zonas residenciais. No Boletim do Instituto de Engenheira de setembro de 1933, Anhaia Mello 
diz que “na questão da subdivisão dos terrenos, a área de espaços abertos públicos ou privados, 
é fundamental” – estabelecendo que essa distribuição deveria ser feita na proporção de  40% de 
espaços abertos públicos (20% ruas e 20% parques e recreio) e 60% de terrenos particulares (3% 
para comércio e 57% para as diversas classes de habitação).   

O loteamento do Alto da Boa Vista, entretanto, não estabeleceria diferentes tipos de 
KDELWDo}HV��R�TXH�IDYRUHFHX�D�FRQÀJXUDomR�GH�XP�EDLUUR�GH�YL]LQKDQoDV�KRPRJrQHDV��2�DUUXDPHQWR�
do bairro se torna alvo de maior cuidado e atenção em virtude da frota de automóvel que os seus 
moradores mais abastados possuiriam em função de todas as casas abrigarem garagens:

$YHQLGDV������$��%�H�&�FRP����PHWURV�GH�ODUJXUD��'�FRP����PHWURV��(��)��*��H�+�FRP����PHWURV��
SHUID]HQGR�WRGDV�DV�PHWUDJHQV�GH����������Pñ�
Ruas: em nº de 50, com 15 metros de largura, somando 394. 935m².
7UDYHVVD��XPD��FRP�������Pñ�
3UDoDV�H�-DUGLQV������FRP���������Pñ��+DYHUi�QR�ORWHDPHQWR�
5HVHUYDWyULR�G·iJXD�����PLO�Pñ�GH�WHUUHQR� Mi�GRDGR�j�HPSUHVD�UHVSHFWLYD�FRP�REUDV�HP�DQGDPHQWR�
acentuado. 
0HUFDGLQKRV��'RLV��FRP�UHVHUYD�GH���PLO�Pñ�H�FXMD�GRDomR�FDEHUi�D�3UHIHLWXUD�
(VWiGLR��8P��FRP����PLO�Pñ��SDVVDQGR�D�iUHD�HP�DSUHoR�DR�SDWULP{QLR�S~EOLFR�PXQLFLSDO��
*UXSR�(VFRODU��8P�� FRP� WHUUHQR� D� VHU� GHWHUPLQDGR� H� FRP� LQFRUSRUDomR� RSRUWXQD� DR� SDWULP{QLR�
competente.     

  No Esquema do Plano Diretor de Ribeirão Preto, José de Oliveira Reis havia reservado essa 
região como uma grande área de vegetação, ou um possível bosque para ajudar a controlar as altas 
temperaturas e as rajadas de ventos. Este novo parque urbano estaria localizado no cume do morro 
oposto ao Bosque Municipal. O que Oliveira Reis pretendia, era criar nesta área um parque paralelo 
ao Bosque numa altitude semelhante à bacia oposta ao Morro do Cipó. Todavia, como se viu, essa 
região reservada pelo urbanista será ocupada pelas residências das famílias mais ricas da cidade. 

Os mapas 22 e 23 demonstram o contraste entre a projeção do urbanista e a ocupação 
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Mapas 26 e 27: demonstração da zona sul segundo as projeções do Plano Diretor de 1945 e como ela foi historicamente ocupado 
com a reprovação do Plano na Câmara Municipal Fontes: APHRP.

subsequente pelos EDLUURV�MDUGLQV. 
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O nascimento do urbanismo no Brasil, enquanto uma chave de leitura urbana, esteve 
relacionado ao aparecimento de ciências técnicas que a partir do crescimento das cidades se 
debruçaram sobre diversos problemas sociais. A disciplina se associa, nesse sentido, ao surgimento 
GH�SURÀVV}HV�TXH�WLYHUDP�TXH�OLGDU�FRP�LQ~PHURV�SUREOHPDV�TXH�HQYROYHUDP�R�XVR�H�D�RFXSDomR�
do solo urbano, tanto no desenvolvimento de projetos de abastecimento d´água e rede de esgoto, 
quanto na elaboração dos zoneamentos típicas de Planos Diretores. Dessa maneira, procuramos nos 
VLWXDU�QHVVD�GLVVHUWDomR�QR�WUDEDOKR�GH�GRLV�HQJHQKHLURV�TXH�WLYHUDP�TXH�HQIUHQWDU�XPD�LQÀQLGDGH�
de questões associadas ao novo arranjo estrutural e institucional das cidades brasileiras durante o 
VpFXOR�;;��HVSHFLÀFDPHQWH�H[HPSOLÀFDGDV�QR�FDVR�GH�5LEHLUmR�3UHWR��

 Ambos os engenheiros urbanistas, Saturnino de Brito e José de Oliveira Reis, ao se 
debruçarem sobre as questões propostas pela municipalidade de Ribeirão Preto, traziam para cidade 
RV�HOHPHQWRV�IXQGDPHQWDLV�GR�GHEDWH�VREUH�R�XUEDQLVPR�GR�VpFXOR�;;���&RPR�SHUVRQDJHQV�GD�
difusão da urbanística moderna, traziam em suas bagagens a experiência de planos, projetos e 
relatórios, sistematizados frente aos dilemas do planejamento dos municípios brasileiros.

  Ao desembarcar na estação de trens da Cia. Mogiana, em 1912, às margens do Ribeirão 
Preto, o engenheiro Saturnino de Brito manifestaria suas observações sobre o planejamento urbano 
da cidade, ressaltando, além de suas considerações técnicas, também o seu posicionamento político: 

 Antes de passar ao assunto principal, permiti que não perca mais esta oportunidade de dizer o 
que venho propagando, há annos, em favor da execução e da exploração por administração dos serviços 
sanitários. Em o nº 11 (10 de abril de 1912) da Revista de Engenharia, ainda uma vez tratei da 
questão pedindo para ella a attenção que merece. (BRITO: 1912: 1)

 Em seu artigo na Revista de Engenharia, Brito se apresenta como um modesto engenheiro 
que há anos vinha dedicando seus esforços para que se seguisse no Brasil um roteiro seguro aos 
trabalhos que intensamente interessavam à vida dos habitantes das cidades do país. Dessa maneira, 
HOH�HVWi�ID]HQGR�UHIHUrQFLD�D�XPD�TXHVWmR�FUXFLDO�DR�XUEDQLVPR�GR�VpFXOR�;;�TXDQWR�DRV�SUySULRV�
termos de sua constituição como uma ciência urbanísitca. No capítulo /�DUW�GH�EDWLU� OHV�9LOOHV�do 
livro /H�WUDFp�VDQLWDLUH�GHV�9LOOHV, ele diz, que apesar dos inúmeros estudos com orientação orgânica, 
sob todas as dimensões - estética, racional e prática -, ainda não se havia chegado às soluções de 
todos os problemas urbanos.  O organismo cidade seria comparável ao organismo homem, sendo, 
entretanto, algo ainda mais complexo, pois abrangia todos aqueles em seu desenvolvimento devendo 
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considerar as condições de cada indivíduo em seu meio ambiente.  Em suma, ao urbanismo se 
impunha o trabalho hercúleo de harmonizar o convívio entre os cidadãos e o seu espaço. A busca 
SHOD�JDUDQWLD�GH�PHOKRUHV�LQÁXrQFLDV�UHFtSURFDV�HQWUH�R�PHLR�FyVPLFR�H�VRFLDO�VHULD�R�PRWH�GH�XPD�
nova arte de se construir cidades.  

 José de Oliveira Reis, mais tarde, em 1955, ao também desembarcar em Ribeirão Preto 
quando retornava ao município após dez anos da elaboração de seu Plano Diretor, retomará, numa 
palestra na Câmara Municipal, as questões urbanísticas que haviam sido sugeridas por Saturnino de 
%ULWR�QR�FRPHoR�GR�VpFXOR�;;��2OLYHLUD�5HLV�VH�LQFXPELD�GH�VHQVLELOL]DU�RV�YHUHDGRUHV�ORFDLV�SDUD�
TXH�VH�GHÀQLVVHP�RV�UXPRV�GR�GHVHQYROYLPHQWR�GD�FLGDGH�DWUDYpV�GD�DSURYDomR�GR�LQVWUXPHQWR�
urbanístico que ele havia elaborado, assim ele inicia sua palestra: 

� &RPHFHPRV�SRU�FRQFHLWXDU�R�8UEDQLVPR�QD�VXD�DFHSomR�PDLV�PRGHUQD�QD�WpFQLFD�GR�SODQHMDPHQWR��
2XWURUD�GHÀQLD�VH�R�8UEDQLVPR�FRPR�D�DUWH�GR�SODQHMDPHQWR��$�SUHRFXSDomR�GRPLQDQWH�À[DYD�VH�QR�
DVSHFWR� ItVLFR�QR�TXDO�VREUHVVDLD�VH�R�HIHLWR�DUWtVWLFR��VHMD�SDLVDJtVWLFR�VHMD�DUTXLWHW{QLFR��2V�WUDoDGRV�
YLVDYDP� REWHU� SHUVSHFWLYDV� GHVOXPEUDQWHV�� DLQGD� TXH� FRP� VDFULItFLR� GDV� FRQGLo}HV� WRSRJUiÀFDV� �%HOR�
+RUL]RQWH��RX�MXQJLGRV�D�XPD�ULJLGH]�RUWRGR[D�GR�VLVWHPD�GH�[DGUH]��FRPR�GD�QRVVD�FLGDGH��5LEHLUmR�
Preto) e de muitas outras.
 Essa fase primaria do urbanismo evoluiu expandindo-se alem dos limites da cidade, para o 
FDPSR��SDUD�D�UHJLmR��SDUD�R�(VWDGR�H�D�1DomR�H�DWp�1Do}HV�SDUD�VH�WUDQVIRUPDU�HP�´85%6µ���
XQLYHUVR���RX�´85%$1,602µ�FRPR�SURS{V�*DVWRQ�%DUGHW�²�H[WUDSRODQGR�DVVLP�QR�HVSDoR�H�QR�
WHPSR��$�FRQFHLWXDomR�PRGHUQD�GH�8UEDQLVPR�SRGH�VHU�HQFRQWUDGD�QD�GHÀQLomR�GH�7KRPD]�$GDPV�
²�XUEDQLVWD�DPHULFDQR�²�TXDQGR�GL]��

� ´8UEDQLVPR�p�D�DUWH�GH�SODQHMDU�R�GHVHQYROYLPHQWR�GDV�FLGDGHV��FRP�REMHWLYR�GH�DVVHJXUDU�VD~GH��
VHJXUDQoD� H� FRQGLo}HV� GH� WUDEDOKR� DRV� VHXV� KDELWDQWHV�� SUHYHQGR� HÀFLHQWHV� H� FRQYHQLHQWHV� IRUPDV� GH�
circulação e fomentando o bem estar geral”. (REIS:  1955: 1). 

Apesar de Oliveira Reis se demonstrar diferente de um urbanismo das Luzes, praticado 
SHORV� HQJHQKHLURV� GR� VpFXOR�;,;�� FXMD� LQWHUYHQomR� QD� RUJDQL]DomR� GD� QDWXUH]D� VHULD� R� REMHWR�
central da organização de seus Planos56, ele transparecia algo exposto no capítulo de Brito, /�DUW�
GH�EDWLU�OHV�9LOOHV. Ou seja, as interveções urbanas não se desobrigariam de consequências sociais, 
tanto para o bem quanto para o mal, e as ações práticas deveriam sempres estar imbuídas de uma 
intenção conciliadora. Porém, sem medir os sacrifícios extraordinários para se chegar a um ideal na 
relação entre o homem e a cidade: la ville peut rester longtemps malade, assim diante da impossibilidade 
de se alcançar a harmonia entre a materialidade da cidade e os desejos de seus habitantes, os 
urbanistas, ao escolher entre ambos - o homem e a cidade -, não poderiam se esquecer que la ville 
est immortelle e sempre terá um futuro pela frente.  

%ULWR�SRVWXODYD�DR�ORQJR�GH�VHXV�UHODWyULRV�HODERUDGRV�QDV�SULPHLUDV�GpFDGDV�GR�VpFXOR�;;��
que ainda  faltariam estudos sob o ponto de vista utilitário, social e artístico para se chegar a um novo 
UHJLPH�GH�SODQLÀFDomR�XUEDQD��$VVLP��2OLYHLUD�5HLV��GpFDGDV�GHSRLV��SURFXUD�GHPRQVWUDU�TXH�QmR�
VDFULÀFDULD�DV�FRQGLo}HV�WRSRJUiÀFDV�GR�VtWLR�DSHQDV�SDUD�VH�FKHJDU�D�SHUVSHFWLYDV�GHVOXPEUDQWHV��
pois se a planta de Belo Horizonte era composta pela sobreposição de duas malhas em xadrez - 
uma quadriculada e outra em diagonal -,  Reis propõe um  traçado viário diferente para quebrar a 

56 Ver SALGUEIRO, H. A. Revisando Haussmann. Revista USP. São Paulo (26): 195-205, junho/agosto, 1995.
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rigidez ortodoxa da malha de Ribeirão Preto. O desenho de seu Plano Diretor era mais sinuoso, 
com as avenidas parkways que acompanhavam as deambulações dos rios pela cidade, além de ruas 
que evitavam as reticulas em terrenos com grandes declives, o aproximando das concepções de 
traçado sanitário de Saturnino de Brito. 

Em sua palestra, Reis discorre sobre essa arte de se construir cidades:            

´25*$1,=$5�%(0�3$5$�9,9(5�0(/+25µ�

 Eis aí, em poucas palavras a enorme tarefa que nos cabe a todos, para que possamos, também, 
usufruir um pouco de uma vida melhor. 

� e��SRLV��SODQHMDQGR�TXH�GRWDUHPRV�D�QRVVD�VRFLHGDGH�GH�PHLRV�DGHTXDGRV�DR�EHP�HVWDU�JHUDO��
SURSRUFLRQDQGR�j�SRSXODomR�FRQGLo}HV�KLJLrQLFDV��FRQGLo}HV�GH�VHJXUDQoD��FRQGLo}HV�GH�WUDEDOKR��FRQGLo}HV�
GH� VHJXUDQoD�� FRQGLo}HV� GH� UHFUHDomR�� FRQGLo}HV� FXOWXUDLV�� FRQGLo}HV� HFRQ{PLFDV�� FRQGLo}HV� ÀQDQFHLUDV��
HQÀP��FRQGLo}HV�VRFLDLV�TXH�FRQGX]DP�j�IHOLFLGDGH�GR�KRPHP��

� e�LVVR�TXH�VH�SURS}H�R�8UEDQLVPR�PRGHUQR�GHQWUR�GD�QRYD�WpFQLFD�GH�3ODQHMDPHQWR�6RFLDO��e�
PDLV�GR�TXH�GDU�XP�ERQLWR�SODQR�GH�FLGDGH�QR�SDSHO�H�FXMD�UHDOL]DomR�PXLWDV�YH]HV�ÀFD�QD�DVSLUDomR��
9r�VH� HQWmR� TXH� D� ´DUWH� GH� FRQVWUXLU� FLGDGHµ�QD� VXD� UHVWULWD� FRQFHSomR� IRL� KRMH� XOWUDSDVVDGD� SDUD�
abranger todo o município e, ir além, estendendo-se por toda a região ecológica.  (REIS: 1955: 2)

2�XUEDQLVPR�WHP�FRPR�XP�GH�VHXV�SDUDGLJPDV�R�YtQFXOR�HQWUH�R�GLVFXUVR�FLHQWtÀFR�H�R�
progresso social, ou entre os saberes sobre a cidade e um projeto progressista de racionalização. 
A partir da percepção de desordem e caos, a ciência se ocupará de recolocar as coisas em seus 
lugares e instaurar uma nova ordem espacial, como meio e resultado de uma nova ordem social. 
(QWUHWDQWR��D�HVWUDWpJLD�GH�DÀUPDomR�GR�XUEDQLVPR�SDVVRX�HP�PXLWRV�SDtVHV�SHOD�SHQHWUDomR�GRV�
SURÀVVLRQDLV�XUEDQLVWDV�QDV�DGPLQLVWUDo}HV�ORFDLV�H�FHQWUDLV�GR�(VWDGR��'HVVD�PDQHLUD��D�IHLomR�GDV�
instituições estatais no momento daquela penetração é crucial para existência e efetividade dessa 
ciência urbanística. 

$R� ORQJR� GD� GLVVHUWDomR�� YLPRV� TXDLV� HUDP� DV� SRVVLELOLGDGHV� GRV� SURÀVVLRQDLV� DWXDUHP�
no âmbito das instituições governamentais do município de Ribeirão Preto. A relação entre estes 
novos especialistas do espaço urbano e a tutela institucional da cidade ocorreu numa oscilação entre 
D�DXWRQRPLD�GRV�SURÀVVLRQDLV��H[SUHVVDQGR�XPD�SRVLomR�FUtWLFD�DRV�SRGHUHV�ORFDLV�LQVWLWXtGRV�H�DR�
desenvolvimento desorganizado da cidade, e a apropriação pelos políticos locais de fragmentos dos 
planos e relatórios dos urbanistas, dotando decisões enviesadas pelos interesses oligarcas com as 
etiquetas de credibilidade que os nomes dos urbanistas conferiam.

Durante o ciclo cafeeiro, a utilização para o uso doméstico das “águas de fontes”, tidas como 
mais puras, se torna um signo de diferenciação aos fazendeiros, restando aos colonos a utilização de 
águas dos córregos mais próximos de suas habitações.  A construção do abastecimento d’água no 
núcleo urbano, restrito à área central e mantida através da captação daqueles pequenos mananciais, 
faz com que persista na cidade um imaginário negativo em relação às águas dos rios, poluídos à 
vista de todos, sendo o manancial dos desfavorecidos que os dividiam com o uso predatório de 
indústrias e fábricas. 

Mesmo uma Comissão Especial sobre a qualidade das águas, com alguns vereadores 
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propondo outro modelo de abastecimento e a encampação da Empresa de Água e Esgotos, além 
dos pareceres de engenheiros sanitaristas alegando a possibilidade de captação de águas dos rios, 
não impedem a realização de um acordo que garantiu os negócios da família Silva Prado na região. 
O descarte da captação dessas águas demonstra uma aliança política entre a Empresa de Águas e 
Esgotos e o poder municipal, algo que desnuda os interesses econômicos de famílias aristocráticas 
por trás da apropriação de recursos hídricos transformados em serviços urbanos.  

Durante a Era Vargas veremos, por sua vez, os interesses dos loteadores, que acumulavam 
capital através da especulação imobiliária, prevalecerem sobre a delimitação do Plano Diretor 
como um instrumento urbanístico de regulamentação do uso e ocupação do solo urbano.  Um 
veto do prefeito interino, além de indícios de corrupção entre os funcionários do Departamento 
de Engenharia do município, promoveram o desmantelamento da Comissão Especial do Plano 
Diretor da Cidade. 

 Vemos, portanto, que as proposições de ambas as peças urbanísticas – $EDVWHFLPHQWR�G·iJXD�
de Ribeirão Preto e Observações e�1RWDV�([SOLFDWLYDV�GR�(VTXHPD�GR�3ODQR�'LUHWRU�GH�5LEHLUmR�3UHWR�-, não 
prevaleceram sobre os interesses locais no processo da produção material da cidade, sobrepondo 
a reiteração dos dois urbanistas em deixar à cidade um tratamento especial no que se refere à 
qualidade e a ocupação das águas e do solo do espaço urbano.  Na medida do crescimento industrial 
H�GHPRJUiÀFR�GDV�FLGDGHV��R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�IRUPDV�GH�FRQWUROH�GD�QDWXUH]D�GDV�iJXDV�H�GR�
VROR� VH� WRUQDP�FHQWUDO�SDUD� D�YLGD�XUEDQD�PRGHUQD� H�� D�SDUWLU�GR� VpFXOR�;,;�� HVVH� DVSHFWR�GD�
relação entre o homem e a natureza será, cada vez mais, mediado por saberes e equipamentos 
tecnológicos. 

No Brasil, tais intervenções se inseriram nesse contexto de elaboração de planos urbanos 
SRU� SURÀVVLRQDLV� IRUPDGRV�� SULQFLSDOPHQWH�� QDV� HVFRODV� GH� HQJHQKDULD�� 2V� 3ODQRV� VH� LQVHUHP��
SRUWDQWR��QR�FRQWH[WR�GH�PXGDQoD�GDV�SDLVDJHQV�XUEDQDV�EUDVLOHLUDV�DR�ORQJR�GR�VpFXOR�;,;��FRP�
D�HOLPLQDomR�GDV�YiU]HDV�GRV�ULRV�DWUDYpV�GH�REUDV�UHWLÀFDo}HV�H�GUHQDJHQV��DOpP�GD�H[WHQVmR�GH�VXD�
ocupação urbana. A água e a terra sempre foram elementos essenciais na relação do homem com 
a natureza,  a sua localização e utilização, desde as civilizações mais antigas, esteve relacionada ao 
processo de assentamento humano durante a formação das primeiras cidades.  Ao longo do tempo, 
se construíram diversas formas de apropriação desses recursos naturais por diferentes saberes 
relacionados ao planejamento urbano. Como aponta André Guillerme (1990), o território longo 
da história não foi dada como algo natural, mas sempre pensado como um artifício através de seus 
usos.57  

A progressiva mediação tecnológica no cotidiano das pessoas favoreceu, entretanto, a um 
processo de distanciamento dessa relação entre o homem e a natureza. O legado desse planejamento  
foi a quase extinção da presença das águas de superfície urbana, além de uma ocupação irrestrita e 
mercadológica do solo não só das cidades, mas de territórios imensos. A criação de uma gama de 
artefatos diminuiu muito a percepção humana destes bens - terra e água - como recursos naturais 

57 GUILLERME, André. Les temps de l´eau. La cité, l’eau et les techniques. Mâcon:Champ Vallon. 1990.
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fundamentais a vida.

2�WUDWDPHQWR�GR�VROR�H�GRV�PDQDQFLDLV�GH�5LEHLUmR�3UHWR�DR�ORQJR�VpFXOR�;;�QRV�SHUPLWLX�
pensar a construção de sua paisagem urbana58. Nesse período se iniciou um processo de apropriação 
desses recursos naturais marcados tanto pela exclusão dos rios como fontes mananciais59, quanto 
pela ocupação irrestrita dos terrenos da cidade.  Assim, o tratamento urbano de Ribeirão Preto 
pareceu possuir como mote a simples desobstrução de obstáculos para apropriação daqueles 
recursos naturais como um negócio lucrativo.   

A relação entre o solo e os recursos hídricos havia sido algo essencial para a formação 
GD�FLGDGH�GH�5LEHLUmR�3UHWR��3ULPHLUR��GXUDQWH�R�VpFXOR�;,;��FRP�D�RFXSDomR�GH�SRVVHLURV�QRV�
fundos de vale e, posteriormente, ao longo da Primeira República, com a canalização dos seus rios 
e a construção do seu sistema de abastecimento d´água e esgotamento sanitário. O próprio traçado 
das tubulações da rede de água e esgoto, e os canais e avenidas sobre os leitos dos rios, chegaram 
D�GHÀQLU�D�IRUPD�XUEDQD�GH�5LEHLUmR�3UHWR��PDUFDGD�SRU�XPD�GHVLJXDOGDGH�PDWHULDO�HQWUH�RV�VHXV�
lados sul e norte.

As polêmicas sobre o abastecimento d´água em Ribeirão Preto remontam a um dilema que 
perdurou na cidade ao longo das décadas de 1940 e 1950. Quanto o engenheiro Saturnino de Brito 
propôs que o abastecimento da cidade não fosse realizado apenas pelos mananciais de “água pura”, 
ele levanta uma questão que seria posteriormente retomada pelo urbanista José de Oliveira Reis. 
Em suma, quando as fontes no interior de fazenda foram privilegiadas para abastecimento d´água, 
D�FLGDGH�YLUD�DV�FRVWDV�SDUD�RV�ULRV�GH�VHX�SHUtPHWUR�XUEDQR��QXP�PRYLPHQWR�GH�TXDQWLÀFDomR�
e monetarização à revelia dos problemas gerados pelas canalizações, represamento e ocupação 
das várzeas dos rios.  Oliveira Reis tentaria impedir essa movimento ao estabelecer em seu Plano 
Diretor um tratamento mais delicado das várzeas dos rios urbanos. 

Porém, com a reprovação do Plano Diretor na Câmara Municipal, além de terem suas 
margens bastante ocupadas pela cidade, os rios serão relegados apenas a integrar o sistema de 
esgotamento de água servida e ao escoamento das águas de chuva, o que não exigiu um cuidado 
artístico, bastante defendido por Saturnino de Brito e José de Oliveira Reis, em trabalhos que 
envolvessem a proteção das margens dos rios, além da beleza da constituição dos seus canais. 
A partir de então, não importará à cidade que as suas águas se comportem de maneira natural, 
ou melhor, interessará as tarifas de água para aumentar o capital da Empresa concessionária, ou 
ainda o adensamento urbano para se extrair capital com a venda de lotes de terras.  Assim, tanto 
na Primeira República, ao se descartar as águas do ribeirão Preto e do rio Pardo como fontes 

��� 6REUH� RV� GLYHUVRV� VLJQLÀFDGRV� SROtWLFRV�� VRFLDLV� H� FXOWXUDLV� QR� HQWHQGLPHQWR� GR� FRQFHLWR� GH� SDLVDJHP� YHU�
SILVESTRE, Graciela. Paisaje y representación. Prismas. Nº3, 1999, pp. 231-245; e CORRÊA, R. L. Denis Cosgrove 
– a paisagem e as imagens. Espaço e Cultura. UERJ, RJ, N.29, p.7-21, jan/jun de 2011. 
59 A posição privilegiada da cidade sobre o aquífero guarani permitiu ao longo dos últimos 30 anos à construção de um 
sistema de distribuição completamente dependente da captação das águas subterrâneas. Esta situação levou a cidade 
D�YLUDU�DV�FRVWDV�DRV�ULRV�TXH�D�HQWUHFUX]D��TXH�RXWURUD�OKH�VHUYLUD�FRPR�PDQDQFLDLV��$�SHTXHQD�EDFLD�KLGURJUiÀFD�GR�
ULR�3UHWR�VREUH�D�TXDO�D�FLGDGH�VH�DVVHQWRX�HVWi��FDGD�YH]�PDLV��PRGLÀFDGD��RSULPLGD�H�FRQWURODGD�SRU�XP�VLVWHPD�GH�
canalização e proteção contra enchentes.
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mananciais, quanto durante a Era Vargas, ao ser reprovado o sistema de áreas livres nas várzeas 
dos rios, perseverou na cidade uma percepção achatada das possibilidades de usufruto de sua bacia 
KLGURJUiÀFD�

De maneira lamentável vimos se remontar uma história do fracasso do urbanismo  frente 
aos interesses locais. O repertório dos urbanistas foram postos em Ribeirão Preto diante do 
crescimento da cidade e dos interesses políticos no município, contudo, a revelia das proposições 
de Saturnino de Brito e José de Oliveira Reis, se impuseram na consolidação da forma da cidade, 
primeiro a força política e econômica da Empresa de Força e Luz e, segundo, a vontade também 
política e econômica da especulação imobiliária de Ribeirão Preto.  
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ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE RIBEIRÃO PRETO

(Estado de S. Paulo)
______

Parecer do Engenheiro F. Saturnino Rodrigues de Brito. 
______

INTRODUÇÃO

______

 Antes de dizer sobre a questão que me foi proposta pela Prefeitura, farei uma sumaria 
exposição dos serviços.

 O abastecimento d’água esteve a cargo da municipalidade até 1903, quando arrendou, por 
contrato, a Empreza de Águas e Exgotos. Naquele tempo só se dispunha de 300 metros cúbicos 
por dia e foi preciso reformar e desenvolver a rede, construir reservatórios e fazer novas captações 
em mananciais cujo caudal deu, durante alguns annos de 4000 a 5000 metros cúbicos diários. 

 A seca prolongada, que empobreceu outros mananciais, colocou a Empreza na contingencia 
de tomar outras águas. 

�'H� DFRUGR� FRP� D�&kPDUD� �GL]� D�(PSUH]D� HP�RIÀFLR� GR� TXDO�PH� GHX� FySLD��� UHVROYHX�
tomar as águas do Ribeirão Preto, que banha a cidade; a analyse era favorável, mas as condições do 
FXUVR�H�R�HVFU~SXOR�HP�QmR�GR�VHX�SRGHU�DXWR�GHSXUDGRU��LQGLFDUDP�XP�WUDWDPHQWR�SXULÀFDGRU��
D�(PSUH]D�GHFLGLX�VH�SHOD�R]RQLÀFDomR��H�PDQGRX�YLU� DSSSDUHOKRV�SDUD�R� WUDWDPHQWR�GH�������
metros diários, no que, aliás, estava de acordo com um grande movimento hygienista em favor 
GHVWH�SURFHVVR�H�LVWR�OKH�DERQD�R�LQWXLWR�GH�UHVROYHU�D�GLÀFXOGDGH�GH�XP�PRGR�VDWLVIDFWyULR��$V�
GHVFRQÀDQoDV�GR�S~EOLFR�SHODV�iJXDV�TXH�FRUUHP�D�VXD�YLVWD�UHFHEHQGR�FRQWDPLQDo}HV��YHQFHUDP�
D�FRQÀDQoD�QR�H[LWRGD�SXULÀFDomR��H�R�SRGHU�PXQLFLSDO��VHJXQGR�UHODWD�D�(PSUH]D��QR�ORXYiYHO�
HPSHQKR�GH�EHP�VHUYLU��D�FRQWHQGD�GH�WRGRV��SUHIHULX�TXH�VH�À]HVVH�D�WRPDGD�GH�iJXDV�GR�5LR�
Pardo. 

 Não houve exame analytico prévio, na estiagem e na estação das chuvas: a resolução entrou 
HP�H[HFXomR�H��PDO� IRUDP�DFDEDGRV�RV�ÀOWURV��XUJLGD�SHOR�SUD]R�GR�FRQWUDFWR�� D�(PSUH]D�� HP�
estação chuvosa (outubro a dezembro, 1911), distribuiu à cidade água de forte

>Á��@
FRORUDomR�SDUD�FRPSOHWDU�R�YROXPH�GHÀFLHQWH�GRV�VHXV�DQWLJRV�PDQDQFLDLV��)RL�R�UHVXOWDGR�

de uma imprevidência de ambas as partes interessadas na boa solução do problema. 
�$�FROPDWDJHP�UiSLGD�GRV�ÀOWURV�H�R�VHX�IUDFR�SRGHU�SDUD�FODULÀFDU�iJXDV�WmR�WXUYDV��FRQGX]LX�

D�DQDO\VH��D�HQVDLRV�GH� ODERUDWyULR�SDUD�R� WUDWDPHQWR�SUpYLR�SHOR�DOXPHP�H�FDO�H��ÀQDOPHQWH��D�
consulta com que me honrou a Prefeitura. 

 Antes de passar ao assunto principal, permitti que não perca mais esta oportunidade de 
dizer o que venho propagando, há annos, em favor da execução e da exploração por administração 
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dos serviços sanitários. Em o nº 11 (10 de abril de 1912) da Revista de Engenharia, ainda uma vez 
tratei da questão pedindo para ella a attenção que merece. 

�1HVWH�DVVXPSWR�VH�WRUQD�GLIÀFLO�H�GHOLFDGtVVLPR�D�DFomR�GRV�SRGHUHV�S~EOLFRV�GDV�FLGDGH�
para conciliarem os interesses sanitários e os das emprezas que exploram os serviços, as quaes 
praticamente, em todos os paizes do mundo, não poderão bem servir se não obtiverem para os 
capitais empregados a correspondente remuneração, sejam bem ou mal administradas. Só o poder 
público, colhendo vantagens indiretas dos benefícios prestados, rehavendo em uma verba o que 
perde em outra, é praticamente capaz de um sacrifício monetário para fazer o que for preciso e para 
enfrentar as reclamações exageradas e as criticas fáceis dos que systematicamente as manteem em 
todas as cidades. Não convem, nesta ordem de serviços, dividir as responsabilidades para accudir 
convenientemente às necessidades públicas: é preferível que se reclame contra as administrações das 
municipalidades do que das emprezas, porquanto se poderá com mais justiça julgar do fundamento 
das reclamações e o próprio público poderá com maior facilidade corrigir o mal, se quizer intervir 
com melhor critério político na gestão dos negócios municipais. 

 Repetindo, nesta exposição, a These que venho propagando em varias livros relatórios e 
artigos de imprensa, claro está que viso unicamente formar opiniões para um outra orientação no 
termo do contracto de arrendamento (se até lá puder perdurar nos espíritos dos que me lerem o 
meu fraco appelo): porque, no caso concreto actual, existindo a empreza, a situação está criada e 
HQWUHJXH�DR�FULWpULR�GD�DGPLQLVWUDomR�PXQLFLSDO�SDUD�UHVROYHU�DV�GLIÀFXOGDGHV�FRPR�HQWHQGHU�VHU�
de necessidade 

>Á��@
justiça, e neste sentido se a vê agir em Ribeirão Preto, conforme deprehendo do que ouvi e 

concluo do louvável desejo da Prefeitura e da Empreza em corrigirem a situação do abastecimento 
d’água. 

1. VOLUME NECESSARIO E VOLUME DISTRIBUÍDO. 

  A cidade tem cerca de 3.000 casa o que corresponde á população de 18.000 habitantes. 
A empreza distribue água em 2.400 casas, sendo a Penna d’água de 1.500 litros diários para 2.140 
casas e de 2.000 litros para 260 casas: total, só para o serviço domiciliário, 3.730 m³ diários. 

 Tomando 20.000 habitantes, o volume necessário para todos os serviços, públicos e 
particulares, pode ser limitado a 4.000 metros cúbicos por dia, a razão de 200 litros por habitante. 

 Nesta quota comprehendemos as perdas, os usos extraordinários de alguns, o serviço de 
algumas indústrias. Certas indústrias, de maior consumo, não devem tomar água de distribuição: o 
preço deve ser proibitivo, porquanto facílimo lhes é se proverem no ribeirão que banha a cidade. 
As indústrias, porém que incorporam água à alimentação, devem tomar água potável para a parte 
do serviço que interessa a saúde pública, seja da distribuição, seja de outra fonte provadamente 
“imaculada e imaculável”, na phrase do eminente dr. Imbeaux. 

 A quota para os serviços domiciliários (tomando o dobro do que o dr. F. Bicalho reconhece 
ser bastante) será de 100 litros por dia e por habitante, para uma distribuição liberal: teremos, então, 
600 litros por habitação. Ora, se dermos a cada habitação 1000 litros, teremos uma excellente 
distribuição, desde que todos os outros elementos do serviço ocorram para assegurar o bom 
funcionamento.

 A Empreza dispõe de 2.500 m³ diários de água de fonte, na estiagem: em rigor faltam-lhe 
apenas 1.500 m³ para bem suprir a cidade. Attendendo, porém, á previsão do rápido desenvolvimento, 
e tomando 6.000 m³ para o serviço, temos que faltam 3.500 m³ a tomar do Rio Pardo. 
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 Assim julgada a situação, e attendendo ao grande caudal do Rio Pardo, reconhecemos que 
elle é excellente quando ao volume disponível. Com 

>Á��@
effeito, além dos 2.500 m³ de água de fonte em estiagem, o programa, pela consulta que se 

me fez, é dispo  de 6.000 m³ de águas  tomadas do Rio Pardo.
 Mostramos que, mesmo tomando as quotas excessivas acima mencionadas a Empreza 

despois de 3.730 m³ diários para o serviço domiciliário, ou sejam cerca de 6.000 m³ para todos os 
serviços: portanto bastaria tomar do Rio Pardo:

 (6.000 – 3.730) + (3.730 – 2.500 (fontes) ) = 3.500. 
 Comparando este resultado com o acima achado, para um serviço normal, vê-se que 

chegamos ao mesmo valor com uma diferença: - acima achamos que bastaria tomar do Rio Pardo 
3.500 m³ para a actualidade e para prever o futuro próximo: - agora achamos que será preciso 
tomar 3.500 m³ , só para a actualidade e, então, pretende-se tomar 6.000 m³ para prever o futuro, 
ou talvez, para acudir as demandas de consumo.     

 Porque este exagero? Elle não resulta somente das bases excessivas tomadas para a 
distribuição domiciliária: elle provém também do systema de distribuição por meio de pennas 
(lentilhas hydrométricas), sem caixas domiciliarias e estando a população habituada ao franco 
desperdício, conforme vericamos e para isto chamamos a vossa attenção.

 Pouco importa ser uma Empreza a concessionária do serviço: direi mesmo que pe esta 
situação mais um motivo para me dizer a verdade e para se empenhar a administração municipal na 
justa economia dos serviços, porquanto (repetindo o que temos dito), serviços não remunerados, 
e porque se abuse no consumo, gastando água inutilmente, conduz a prejuízos para o próprio 
público. 

 Fallando desassombradamente a verdade, pouco importa que ella aproveite a Empreza: - 
acima de tudo aproveita a cidade. 

 Se esta situação de disperdício no consumo é inconveniente nas adducções por gravidade, 
muito mais onerosa se torna nas adducções por elevação mecânica, como em Ribeirão Preto, com 
as águas do Rio Pardo. Se se não cuidar de regularisar o consumo, seja embora caudalosa a fonte, 
D�PXQFLSDOLGDGH�SDJDUi�PXL�FDUD�D�LQDGYHUWrQFLD��TXDQGR�RV�VHUYLoRV�ÀFDUHP�D�VHX�FDUJR��R�TXH�
sucederá no futuro. Esperar por 

>Á��@
esta ocasião, será consolidar e desenvolver o habito do desperdício. 
 Por ahi se vê que sou francamente favouravel ao uso do hydrometro, de acordo com as mais 

autorizadas opiniões dos que sabem conciliar as conclusões praticas com as aspirações theoricas. 
 Seja ou não acceito o meu alvitre pela Municipalidade e pela Empreza, penso que não 

podem e não devem deixar de concordarem em medidas que regularizem o consumo, limitando o 
desperdício nos serviços públicos e nos particulares. 

______

II – QUALIDADE E TRATAMENTO DAS ÁGUAS.

_____

  A água dos pequenos mananciais – chamada “água de fonte” -, é tida e havida como de 
primeira qualidade por todos na localidade. Não examinamos a localidade, mas devemos dizer que 
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se não deve dormir em descanço sobre águas que sejam imaculadas em sua origem mas que possam 
se maculadas pelas habitações a montante da captação, pelos visitantes, pelos próprios guardas do 
VHUYLoR��&RQYpP�DV�3UHIHLWXUDV�VH�QmR�GHVFXLGDUHP�GH�H[HUFHUHP�DKL�XPD�ÀVFDOLVDomR�JDUDQWLGRUD�
da pureza, tanto mais necessária por ser reduzido o caudal dos mananciais. 

 A água do Rio Pardo, em caudal abundante, atravessa uma grande extensão de margens 
alagadiças e paludosas, de onde a ausência de habitações. A falta de contribuição orgânica de origem 
animal nas margens, em longo percurso, é uma vantagem infelizmente em parte neutralizada pelas 
condições paludosas de terrenos alagados durante a estação das chuvas, as quais lentamente esgotam 
as suas águas durante a vasante. Devemos também não esquecer que, si as margens do rio só são 
habitadas muitas dezenas de kilometros a montante da colheita das águas para o abastecimento 
GH� 5LEHLUmR� 3UHWR�� R� PHVPR� QmR� VXFHGH� FRP� RV� VHXV� DIÁXHQWHV�� RQGH� H[LVWHP� LPSRUWDQWHV�
HVWDEHOHFLPHQWRV�GH�FDIp��FRP�DV� VXDV�QXPHURVDV�FDVDV�GH�RSHUiULRV��&RQÀDQGR��HQWUHWDQWR��QD�
auto-depuração para a situação actual, attribuiremos a matéria orgânica encontrada pelas analyses 
o valor de proveniência vegetal, mas devemos proseguir nas analyses, annos a seguir, porquanto 
qualquer augmento notável na carga orgânica parecerá de origem suspeita como animal. 
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 Para ter uma ideia precisa do valor da observação que faremos, lembremos o vale embrejado 

do córrego Palmeira, pouco a montante da colheita de águas da Empreza e situado na mesma 
margem.As águas deste córrego são claras, e d’ahi a lembrança de mudar para lá a tomada do 
abastecimento: a analyse condenou estas águas, pela forte carga orgânica, certamente de origem 
vegetal, preferindo as águas turvas do Rio Pardo. 

 Esta situação indica dupla medida, uma preventiva, outra corretiva, ambas da competência 
do Estado: 

 1ª a lei de proteção do cursos, para a necessidade da qual apppelamos no estudo sobre o 
Abastecimento d’água de S. Paulo. 

���� R� VDQHDPHQWR� DJUtFROD� GDV� PDUJHQV� GR� 5LR� 3DUGR� H� VHXV� DIÁXHQWHV� GUHQDQGR� HVWD�
superfícies, certamente ubérrimas, e as cultivando. É possível que este serviço de drenagem e de 
cultura seja minimamente indicado para os lavradores joponezes, procurando garantir-lhes a vida 
durante a phase de trabalho saneador. Para o Estado há o grande proveito industrial de desenvolver 
outras culturas, garantindo dos accidentes depreciadores da sua grande lavoura de café.

�3DUD�RXWUR�ODGR��FRPSHWH�i�(PSUH]D�D�SXULÀFDomR�GDV�iJXDV�GH�DFRUGR�FRP�RV�SURFHVVRV�
TXH�D�WpFQLFD�LQGLFD��WDQWR�SDUD�FODULÀFDomR�FRPR�SDUD�D�QLWULÀFDomR�GD�FDUJD�RUJkQLFD��QR�JUDX�HP�
que se toma necessário, caso o Estado descuide de executar as medidas acima indicadas. 

 As águas do Rio Pardo são turvas: na occasião da nossa visita (maio), oseu aspecto nada 
tinha de extraordinário, e outros rios existem com águas excellentes e mais turvas, mas de fácil 
FRUUHFWLYR��$V�LQIRUPDo}HV�TXH�WHPRV��FRQÀUPDGDV�SHOD�(PSUH]D��FKDPDP�D�DWWHQomR�SDUD�XPD�
IRUWtVVLPD�WXUELGH]�GXUDQWH�D�HVWDomR�GDV�iJXDV��VHQGR�D�DUJLOOD�FROORLGHDO�GH�GLIÀFtOLPD�GHFDQWDomR�
e exigindo o emprego de uma dose mais forte de cal e de alumem para a coagulação. 

 Ora, a situação existente, com os trabalhos executados, e a própria consulta que se me faz, 
conduzem a admittir que outra solução não haja, ou melhor, que tomemos o caso com o de uma 
cidade que tivesse outro recurso que não o suprimento no Rio Pardo. Encaremos, portanto, o 
SUREOHPD�SRU�HVWH�DVSHFWR�GHÀQLWLYR�SDUD�R�UHVROYHU�GH�XP�PRGR�VHJXUR��

�$V�DQDO\VHV�IHLWDV�DQWHULRUPHQWH�H�DV�TXH�ÀVHPRV�UHSHWLU��YHU�DQH[RV��QmR�FRQWUD�LQGLFDP�
R�XVR�GHVWDV�iJXDV��FRQYHQLHQWHPHQWH�SXULÀFD�

>Á��@
das da turbidez e da matéria orgânica, no grau em que preciso for, conforme a estação e o 

critério analytico que se tornará obrigatório no correr dos serviços de abastecimento. 
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�6H�D�FRORUDomR�IRVVH�JUDX�HOHYDGR�H�GH�RULJHP�YHJHWDO��D�GLIÀFXOGDGH�VHULD�PDLRU�H�WHU�VH�LD�
de recorrer a doses muito mais elevadas de agentes chimicos. Bastará dizer que para tirar a cor de 
JUDX�����p�SUHFLVR�HPSUHJDU�FHUFD�GH����JU��GH�DOXPHP��(P�1HZ�2UOHDQV�YHULÀFRX�VH�QHFHVViULR�
tratar a água de poços profundos com 171 gr. para tirar por completo a cor de grau 150 a 350, ou 
34,2 gr. si se neutralizar previamente a água: vê-se que o caso de descorar águas subterrâneas é 
JHUDOPHQWH�PDLV�GLIÀFLO�TXH�R�GH�GHVFRUDU�iJXDV�VXSHUÀFLDLV��

 Felizmente as analyses mostram que as águas do Rio Pardo são simplesmente turvas. 
�2�JUDX�GH�WXUELGH]�H�D�VXD�QDWXUH]D�H[FOXHP�D�SUiWLFD�GD�VLPSOHV�FODULÀFDomR�SHOR�UHSRXVR��

7DPEpP�ÀFRX�SURYDGR�TXH�D�ÀOWUDomR�IHLWD�SHOD�(PSUH]D�p�LQVXIÀFLHQWH��D�QmR�VHU�HPSUHJDQGR�
uma grande superfície e uma Camada muito mais espessa e com penosos trabalhos de retirada de 
lama depositada. 

 É preciso recorrer a alcalinização prévia, pelo cal, e a coagulação pelo sulfato de alumínio 
(alumem) preparando para este uso, porque o baixo grau de alcalinidade das águas do Rio Preto 
>3DUGR@� QmR� SHUPLWWH� D� UHDomR� FKLPLFD� HIÀFLHQWH� VHP� DTXHOOH� FRUUHWLYR��(VWH� WUDWDPHQWR� VH� ID]�
misturando os ingredientes com a água na dosagem que for determinada: a mistura deve se 
FRPSSOHWD� H� FRQYpP� VHU� DXWRPiWLFD��'HSRLV� SURFHGH�VH� D� GHFDQWDomR� H� D� ÀOWUDomR�� SRUTXDQWR�
DTXHOOD�SULHLUD�RSHUDomR�QmR�SDUHFH�VHU�EDVWDQWH��$�ÀOWUDomR�SRGH�VHU�UiSLGD��

�4XDQWR�D�À[DomR�GH�GRVDJHP��QmR�D�SRGHPRV�GHWHUPLQDU�VHP�GHPRUDGD�H[SHULrQFLD�H�SDUD�
as differentes condições de água natural, conforme a situação. Um diagrama, na excellente obra de 
Imbeaux & Debauve, indica para os differenntes graus de turbidez: 
Grau 50 – coagulante por m³ ..............................................................................................12gr.
Grau 75 – coagulante por m³...................................................................................................15gr.
Grau 100 – coagulante por m³.................................................................................................17gr. 
Grau 150 – coagulante por m³ ............................................................................................22 gr. 
>Á��@
Grau 200 – coagulante por m³ ............................................................................................27 gr. 
Grau 300 – coagulante por m³ ............................................................................................34 gr. 

 Parece-nos que a natureza da turbidez das águas dório Pardo exigirá mais forte dosagem na 
estação chuvosa. 

 O tempo para decantação também será melhor marcado pela experiência local: elle varia de 
meia hora a duas horas para a turbidez de grau 200 a 800. 

 A experiência para a dosagem se faz, como se sabe, em uma serie de garrafas e a dosagem 
assim obtida soffre uma redução de cerca de 25%  para a pratica em grandes massas. Algumas 
vezes, quando a situação do serviço permitte, se pratica a operação em duas phases, misturando 
metade do coagulante em cada phase.

 Veremos adiante como podem ser dispostas as obras da Empreza para este serviço. 
 Occorre-me lembrar quetalvez a excessiva turbidez na estação das chuvas seja devido às 

iJXDV�TXH�FRUUHUP�GDV�HVWUDGDV�H�FDUUHLURV�GRV�FDIH]DLV�FRUUHJDQGR�D�DUJLOOD�HP�SRHLUD�ÀQtVVLPD��
e as extraordinárias desaggregações de terreno que formam as “barrocas” ou “mossorocas”, 
phenomeno este que pode ser corrigido pelo desvio de águas e pela arborização. 

�$QWHV�GH�WHUPLQDU�HVWH�FDSLWXOR�FLWHPRV�R�H[HPSOR�GRV�HVWXGRV�IHLWRV�SDUD�D�SXULÀFDomR�
das águas do canal no intuito de abastecer Marselle. Estas águas são muito impuras e bastará dizer 
que do Canal se retirou (1908 a 1909) 17 cadáveres humanos, 3 cavallos, 108 porcos, 75 cães, 
433 coelhos, 412 galinhas e 107 animais diversos (total 1.138 cadáveres de animais). Vê-se bem 
ahi é preciso não somente appplicar a lei de protecção de curso como também um processo de 
SXULÀFDomR�PXL�HQpUJLFR�SDUD�D�QLWULÀFDomR�GH�JUDQGH�FDUJD�GH�PDWpULD�RUJkQLFD�SURYHQLHQWH�GDV�
numerosas aglomerações humanas ribeirinhas (usinas, lavandeiras, etc).
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�'HSRLV�GH�YiULRV�HVWXGRV��ÀFRX�UHMHLWDGR�R�DOYLWUH�GH�SURFXUDU�´iJXD�GH�IRQWHµ�H�DFHLWR�R�
GH�SXULÀFDU�DTTXHOODV�iJXDV��FRPSDUDGDV�jV�TXDLV�VmR�SXUtVVLPDV�D�GR�5LEHULUmR�3UHWR�H�DV�GR�5LR�
Pardo. Submetteo-se o tratamento a um concurso,no qual a questao principal é a esterilisação, e não 
VLPSOHVPHQWH�D�FODULÀFDomR�GH�TXH�SUHFLVDPRV�SDUD�DV�iJXDV�GR�5LR�3DUGR������
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 Não descrevi estas experiências e os seus resultados: bastar-me-á dizer que um dos 

processos propostos e experimentados, para uma acção depuradora tão enérgica, foi o tratamento 
SHOR�VXOIDWR�GH�DOXPtQLR��FRQFRUUHQGR�FRP�RV�SURFHVVRV�GH�R]RQD��GRV�ÀOWURV�GH�DUHLD��VXEPHUVD�H�
não submersa) e da esterillisação pelos raios ultra-violetas. 

 A água dos Canal contém por metro cúbico cerca de 90 gr. de carbonato de cal (calculado pela 
differença dos graus hydrométricos total e permanente):  esta quantidade alcalina pode decompor 
cerca de 200 gr. de sulfato de alumínio hydratado: ora, com o tratamento apenas se limita a ajuntarr 
a água 30 a 75 gr. de sulfato de alumínio, todo este sal soffre a decomposição conhecida (alumínio 
LQVRO~YHO�TXH�ÀFD�QRV�ÀOWURV�H�VXOIDWR�GH�FDO�TXH�LQFRUSRUD�DR�H[LVWHQWH�QD�iJXD��H��SRUWDQWR��QmR�
ÀFD�QD�iJXD�WUDWDGD�QHQKXPD�TXDQWLGDGH�GH�DOXPtQLR�VRO~YHO��FRQIRUPH��DOLiV��D�DQDO\VH�FRQWDVWRX�

 De entre várias observações feitas sobre o resultado das experiências, os relatórios 
mencionam uma diminuição notável da matéria orgânica, a saber as quantidades de oxygenio 
tomadas ao permanganato de potassa por um litro d’água para oxydação das matérias orgânicas 
em meio ácido são de 0,25 a 0,55 mg. e em meio alcalino de 0,20 a 0,30 o grau hydrotrimetrico 
augmenta devido ao accrescimo de sulfato de cal que substitue o carbonato de cal na reação chimica 
realisada. Uma dose de 45 gr. por metro cúbico faz desapparecer 20 mg de carbonato de cal por 
litro d’água e o substitue 27 mg. de sulfato de cal. Estas variações, dizem os Relatórios, são assaz 
francas e pode-me considerar a água do canal, após o tratamento, como de boa qualidade no ponto 
de vista de sua mineralização. 

 Chamo a attenção para este caso interessante. 
 O tratamento da águas do Rio Pardo axige que se alcalinise pela cal. por ser baixo o seu 

valor hydrotimetrico. 

_________

 Prevendo, neste rápido estudo, a necessidade remota de um tratamento mais rigoroso, no 
ponto de vista da redução de matéria orgânica, desnecessário se torna, de facto, indicar processos, 
porquanto a técnica do assumpto vae se aperfeiçoando de ano para ano, processos nos surgem e 
não se sabe qual será o preferível na occasião. Não posso, entretanto, deixar de fazer uma simples 
referencia aos ensaios da esterilização pelos raios  

>Á���@
8OWUDYLROHWDV��SDUD�iJXDV�FODUDV�RX�SUHYLDPHQWH�FODULÀFDGDV��H�DR�SURFHVVR�GH�WUDWDPHQWR�SHOR�

hypoclorito de sódio ou outras substâncias similares. Este ultimo processo teve os seus opositores, 
que terão hoje cedido a evidencia dos factos, esclaricida principalmente na prática norte americana. 
2�SURFHVVR�QmR�VXEVWLWXL�D�ÀOWUDomR��TXDQWR�DR�PHOKRUDPHQWR�GDV�TXDOLGDGHV�SK\VLFDV�GD�iJXD��PDV�
p�XP�FRPSOHPHQWR�GD�ÀOWUDomR��RQGH�H�TXDQGR�VH�WRUQH�FRQYHQLHQWH�DSSOLFi�OR��

_________

III – SERVIÇO PELA EMPREZA: ÁGUAS DO RIO PARDO. 
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 A colheita das águas do Rio Pardo é feita na margem, a cerca de 5 metros por dois tubos 
munidos de ralos. 

 Dois grupos de motor-bombas electricas, cada uma de 25 hp., elevam, cada uma, 23 litros 
SRU�VHJXQGR��RX�������Pò�HP����KRUDV��D�DOWXUD�GH����PHWURV�D�TXH�VH�DFKDP�RV�ÀOWURV��8P�WHUFHLUR�
motor auxilia os dois outros. 

�2V�ÀOWURV�WHP�DV�PDUJHQV�WDOXGDGDV�D�����H�VmR�HVWDV�H�R�IXQGR�UHYHVWLGRV�GH�DOYHQDULD��D�
SURIXQGLGDGH�WRWDO�p�GH������H�D�VXSHUItFLH�GH�ÀOWUDomR�p�GH�����P��TXDGUDGRV�SDUD�FDGD�XP��RX�
WRWDO�GH�������PHWURV�TXDGUDGRV��1D�SDUWH�LQIHULRU�GR�ÀOWUR�HVWmR�RV�GUHQRV��IRUPDGRV�GH�WLMRORV�HP�
GRLV�ÀOWURV��GH�WXERV�GH�EDUUR�HP�XP��VHJXH�VH�XPD�FDPDGD�GH����FHQWtPHWURV�GH�SHGUD�EULWDGD�H�
RXWUD�GH�DUHLD��GH�FRPSRVLomR�JUDQXOpWULFD�YiULDV��FRP�HVSHVVXUD�GH����D����FP���D�FDPDGD�ÀOWUDQWH�
H�GUHQHQWH�RFFXSD������D������H�ÀFD�HP�FLPD�GHOOD�D�DOWXUD�G·iJXD�GH������P�H������P��HVWD�YDULDomR�
na altura provem de se ir retirando a lama sem substituir logo a areia retirada, pratica esta a corrigir, 
conforme diremos adiante. 

�$�(PSUHVD� FRQWD� FRP� D� VXSHUItFLH� WRWDO� GRV� WUrV� ÀOWURV��PDV� FRPR� XP� GHYH� HVWDU� HP�
OLPSH]D�H�HP�GHVFDQoR��GHYHPRV�WRPDU�DSHQDV�������PHWURV�TXDGUDGRV�FRP�VXSHUItFLH�ÀOWUDQWH�
disponível para o tratamento de 4.000 m³, que é o dispêndio das duas bombas, e não 6.000 m³: 

�'RV�ÀOWURV�D�iJXD�VHJXH�SRU�XP�DTXHGXWR�IRUPDGR�GH�WXERV�GH�FLPHQWR��GLkPHWUR�������
declividade 0,002, segundo informa a empresa. O dispêndio deste, a meia secção (conforme corria 
na ocasião), é de cerca de 52 litros por segundo, ou proximammente 4.500 litros diários: a plena 
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secção a vazão será dupla, ou 9.000 litros diários. 
 Depois de correr uma extensão de 7km, proximamente, a água é retomada em outra estação 

de bombas para a elevar ao reservatório situado a cerca de 3kkm e na altitude 43; a sua capacidade 
é de 2.000 metros cúbicos. A altura de elevação é de 38 metros, a força dos motores é 20 HP, e as 
bombas, em 2 grupos, elevam, cada uma 2.000 m³, o emissário, formado de uma linha de tubos de 
aço, tem diâmetro de 12’’. 

 Ocorre, ainda, fazer uma referencia ao serviço existente e no qual a adducção do Rio Pardo 
entre como elemento novo e predominante no futuro.

 O plano, com o novo elemento, comprehende 3 reservatórios:
1º alto, cota 57 capacidade ............................................................................................1.300 m³
2º médio, cota 43 capacidade .......................................................................................2.000 m³ 
3º baixo, cota 39 capacidade .........................................................................................2.000 m³

 Obtivemos da Empresa estes últimos dados. 
 Passemos agora a critica positiva do novo serviço  de aducção do Rio Pardo. 

_________

 Já me referi a qualidade das águas do Rio Pardo e as analyses, anexas, com as Notas que se 
DFRPSDQKDP��LQVWUXHP�R�DVVXPSWR��/HPEUR��WDPEpP��TXH�À]�D�LQVSHFomR�ORFDO�HP�pSRFD�GH�PHQRU�
turbidez, sendo nesta occasião colhidas novas provas, submettidas a exame nos dois laboratórios 
que antes procederam a analyses, um por conta da Prefeitura, outro por conta da Empresa: com 
isto quero ter dados fora da suspeição com que foram acolhidas algumas analyses. 

 Não tendo ainda o resultado dos novos exames, será elle apreciado nas Notas que 
acompanham a sua apresentação: podemos, entretanto, dizer desde já o que convem fazer, quanto 
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a processo, porquanto a dosagem, sejam qualquer o resultado da analyse actual, só pode ser 
determinada pela experimentação, conforme vimos em outro capitulo. 

 Comecemos pela colheita d’água na margem. 
 A situação que descrevemos acima indica como preferível a captação mais ao centro do 

curso, se ahi houver profundidade conveniente em estiagem. A captação na margem pode ser 
mantida com o saneamento dos bairros próximos, até cerca de 100 metros a montante, e uma vez 
YHULÀFD�
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do que as águas do Palmeiras se misturam logo com as do Rio e não correm junto a 

margem, como que formando uma corrente de águas differentes no seio do próprio rio, conforme 
VH�YHULÀFD�HP�WDQWRV�RXWURV�FXUVRV�H�QR�RFHDQR�

 Para melhorar a captação marginal é também preciso limpar e aterrar o local e desviar 
SDUD�MXVDQWH�DV�iJXDV�GH�GHVFDUJD�GRV�ÀOWURV�H�WRGDV�DV�TXH��QD�HVWDomR�GDV�FKXYDV��SRVVDP�WUD]HU�
impurezas deixadas a superfície, principalmente, as de proveniência humanas. Convém estabelecer 
XPD�ODWULQD�SDUD�R�SHVVRDO��D�TXDO�GHVFDUUHJDUi�D�FHUFD�GH����PHWURV�D�MXVDQWH��VHQGR�VXIÀFLHQWH�HVWD�
distancia porque no local a velocidade do rio é bastante forte.

 Lembro a Empresa, como de seu próprio interesse, a seguinte solução, a examinar por uma 
experiência, se entender que lhe convém. 

 Se o terreno alluviano das várzeas das margens fosse arenoso, a solução que passo a indicar, 
a exemplo do que se tem feito em outras localidades, seria de seguro êxito e dispensaria o emprego 
de coagulante. Sendo, porém, argilloso e repousaando, como parece, sobre pedra, resta saber se 
existe um lastro de cascalho ou areia e se este é bastante rico em água subterrânea que desce da 
HQFRVWD��D�TXDO�VH�PLVWXUDUi�FRP�D�TXH�DIÁXLUi�SDUD�R�GUHQR��JDOHULD�RX�SRoRV��YLQGD�GR�SUySULR�ULR�
H�SDVVDQGR�SRU�XPD�FODULÀFDomR�QDWXUDO�SDUD�FKHJDU�DR�GUHQR��

 Este dreno seria então estabelecido no sopé da encosta: a várzea junto delle, seria saneada 
SRU�PHLR�GH�YDOHWDV�TXH�HYLWDP�D�HVWDJQDomR�� WDPEpP�VHULD�SUHFLVR� IDYRUHFHU�D�QLWULÀFDomR�GDV�
substancias de origem vegetal, a superfície, limpando-a e reduzindo a vegetação a arvores esparsas 
e convenientemente tratadas. Parece-me que no caso de existência de uma base de rocha, por onde 
GHVFH�D�iJXD��PHOKRU�p�HVWDEHOHFHU�D�JDOHULD�ÀOWUDQWH�TXH�RV�SRoRV��1R�FDVR�GRV�SRoRV��D�FDSWDomR�
nesta se faz por um siphãode várias bocas, em percurso, e descarregando no poço de aspiração das 
bombas a manutenção do seu funcionamento é muito simples, desde que os tubos tanham as juntas 
hermeticamente fechadas. 

 Passemos ao exame da installção mecânica. Comprehende duas estações,uma na tomada, 
outra de relai, no aqueduto, conforme descrevi. 

 Elles não dão os 6.000 m³ em 24 horas de que falla a consulta da Prefeitura (volume que, 
aliás, me parece desnecessário, para já, conforme mostrei). 

 Elles dão apenas, conforme informa a propria Empreza, 2.000 m³ diários, cada grupo de 
cada estação. Em rigor sódevemos contar com esta quantidade, porquanto é preciso ter de reserva 
o outro grupo. Portanto, não restringido o desperdício do consumo, e se forem necessários 4.000 
m³, deve a empresa collocar um terceiro grupo para 2.000 m³, em cada estação de modo a ter dois 
em trabalho e um em descanso.

�$�LQVWDOODomR�PHFkQLFD��SRUWDQWR��GHÀFLHQWH��PRUPHQWH�VH�WLYHU�GH�GDV�HP����KRUDV�GLXUQDV�
o volume necessário em 24 horas. Esta conclusão se applica as duas estações elevatórias. 

�-i�YLPRV�TXH�RV�ÀOWURV�RIIHUHFHP�D�VXSHUItFLH�GH�������Pñ�PDV�TXH�Vy�GHYHPRV�FRQWDU�SDUD�
R�FDOFXOR�GD�HIÀFLHQFLD��FRP�������Pñ��H�QmR�FRQIRUPH�ID]�D�(PSUHVD��3RUTXH�XP�ÀOWUR�GHYH�VHU�
considerado como em descaso para limpeza, reforma da camada superior, etc. 

 É inadmissível a prática de ir tirando a lama superior, sem refazer a camada na espessura 
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TXH�IRU� MXOJDGD�FRQYHQLHQWH�SHOR� UHVXOWDGR�DQDO\WLFR�GR�HIÁXHQWH�� VDOYR�VH�D�H[SHULrQFLD�SURYDU�
que se deve adotar mais forte espessura na estação das águas mais turvas para ir progressivamente 
reduzindo ao mínimo na estiagem. 

�9LPRV� TXH� D� HVSHVVXUD� GUHQDQWH� H� ÀOWUDQWH� WLQKD�� D� SULQFLSLR� ��� FP�SDUD� R� VXSRUWH� GH�
pedra vrtiada ou cascalho, 60 cm, para a areia: tirando-se successivamente a lama, medimos, no 
XOWLPR�ÀOWUR��DSHQDV����FP��+i�H[HPSORV�GH�ÀOWURV�FRP�HVWD�IUDFD�DOWXUD�GD�FDPDGD�GH�DUHLD��PDV�
com mais forte espessura na camada de supporte. Só a analyse, depois de regularizado o processo 
GD�SUHYLD�FODULÀFDomR�H�SUHÀOWUDomR��SRGHUi�PRVWUDU�VH�DTXHOODV�HVSHVVXUDV�VmR�VXIÀFLHQWH��R�TXH�
SRVVLYHOPHQWH�SRGH�DFRQWHFHU��GHVGH�TXH�R�SULQFLSDO�REMHWLYR�VHMD�VHPSUH�FODULÀFDU�H�QmR�HVWHULOL]DU��

 Mas neste caso terá cabimento o ante-projeto que me expoz o engenheiro da Empresa, a 
VDEHU��WUDWDU�SHOR�DOXPHQ��DSSURYHLWDU�RV�WDQTXHV�GRV�ÀOWURV�SDUD�D�GHFDQWDomR��UHHOHYDU�H�SURFHGHUHP�
D�ÀOWUDomR�UiSLGD�DQWHV�GH�HOHYDU�D�iJXD�SHOD�DTXHGXWR�

�$GRSWDGR�R�SURFHVVR�GR�FRDJXODQWH�H�GD�ÀOWUDomR�UiSLGD��FRP�RX�VHP�SUHVVmR��p�SUHFLVR�
não desviar das regras que a prática americana tem 

>Á���@
Estabelecido para o seu processo. Chamo especialmente a attenção para a lavagem da 

areia e sua composição granulética, para a dosagem automática e perfeita do coagulante, para 
a regularização das entradas de água e para o critério analytico, companhando as variações nas 
condições da água. 

 Chamo especialmente a attenção para mistura perfeita, em duas phases ou em uma só e 
para a dosagem. Existem, como se sabe, para estas operações vários dispositivos e apparelhos e 
ellas devem ser feitas por completo antes da entrada nos tanques de decantação, embora se tenha 
de forçar a elevação a mais de um metro, o que é fácil attender visto se ter de providenciar sobre 
motores mais poderosos que os installados.

 Visto dispor a empresa do serviço hydroeletrico de luz e força, parece-me que ella prefere a 
HOHYDomR�SDUD�D�ÀOWUDomR�UiSLGD�VRE�SUHVVmR�j�ÀOWUDomR�UiSLGD�SRU�JUDYLGDGH�RX�PHVPR�QR�SURFHVVR�
*XOPLpUH��SDUHGHV�ÀOWUDQWHV�YHUWLFDLV��RX�VLPLODU��6mR�TXHVW}HV�GH�HFRQRPLD�SULYDGD�GD�(PSUHVD��
H� VREUH� DV�TXDLV�QDGD� WHPRV� D�GL]HU��GHVGH�TXH�R� UHVXOWDGR�SXULÀFDGRU� VDWLVIDoD�R�GHVLGHUDWXP�
sanitário. 

 Antes de terminar este assumpto, ultimo que me cumpri abordar, lembro a neccesidade de 
proteger as installações de tratamento depurador contra possíveis contaminações provinientes da 
merodia do guarda, situada mui próxima, e tendo um tanque de lavagem de roupas encostado a 
XPD�GDV�EDFLDV��$�DUHLD�SDUD�ÀOWUDomR�WDPEpP�GHYH�VHU�SURWHJLGD��H�QmR�H[SRVWD�FRPR�HVWi��%DVWDUi�
proteger areia e bacias por meio de uma cerca bem fechada. 

 Os poços de inspecção do aqueduto, a começar pelo inicial, sahindo fora da terra vinte 
centímetros ou mais, devem ser convenientemente fechados. 

 Sobre os reservatórios e a rede de distribuição não fui interpellado e certamente nada há 
que dizer, attendendo a reconhecida idoneidade dos engenheiros encorregado dos serviços de 
projecto e execução. 

____________
>Á���@�������
 Recomendamos alguns ensaios sobre a escolha do coagulante, no posto de vista da economia 

GRV�VHUYLoRV�H�QR�GD�HIÀFiFLD�GR�WUDWDPHQWR��
a) Pelo alumen. 
b) Pelo permanganato de potássio. 
Resolvida a questão do coagulante, é preferível a Empresa se orientar pelo critério do 

SURFHVVR�3XHFK�&KDEDO��D�VDEHU��XPD�VHSDUDomR�JUDGDWLYD�DQWHV�GR�HPSUHJR�GRV�ÀOWURV�OHQWRV�RX�
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dos rápidos. 
1D�UHYLVWD�HDX�HW�K\JLHQH��Q�����RXW��������HQFRQWUDUi�LQWHUHVVDQWH�QRWD�VREUH�D�ÀOWUDomR�GDV�

águas contendo argilas colloidaes. O facto desta revista ser claramente propagadora do processo 
Puech-Chabal, não impede de se reconhecer a boa razão dos argumentos apresentados. 

__________
>Á���@

IV – Conclusão
__________ 

 A Comissão Especial da Câmara Muncipal de Ribeirão Preto formulou dias series de 
quesitos, a 18 de Março de 1912, que passamos a responder de accordo com os resultado das analuses 
annexas e das Notas que as acompanham. Notemos que os quesitos se referem exclusivamente ao 
serviço de água do Rio Pardo. 

 Primeira Série de quesitos:

���� $� iJXD� GR� 5LR� 3DUGR�� WDO� FRPR� HVWi� VHQGR� ÀOWUDGD�� SRGH� VHU� FRQVLGHUDGD� ´iJXD� GH�
alimentação” e fornecida ao povo sem prejuízo de sua saúde? 

����&DVR�QmR�R�SRVVD��p�R�IDFWR�GHYLGR�D�VHU�iJXD�UHIUDFWDULD�D�ÀOWUDomR��RX�GHYH�VH�DWWULEXt�
OR�DR�V\VWHPD�DGRSWDGR�SDUD�RV�ÀOWURV�RX�DLQGD�D�GHIHLWRV�QD�FRQVWUXomR�GHOOHV��1HVWDV�~OWLPDV�
hypotheses, como corrigir a falta, de forma a água ser empregado no abastecimento da cidade sem 
prejuízo da saúde publica? 

 3º Tratada previamente pelo processo de coagulação pelo alumen e cal, pode essa água 
tornar-se boa e ser, sem inconveniente, fornecida a população desta cidade? 

����1R�FDVR�DIÀUPDWLYR��D��HP�TXH�SURSRUomR�GHYHP�VHU�HPSUHJDGRV�RV�UHIHULGRV�DJHQWHV"�
b) a dosagem delles deve ser sempre a mesma ou pode variar de uma para outra época do anno, 
conforme o grau de turbidez da água? c) neste último caso, qual o critério a adoptar-se na referida 
dosagem? 

����1mR�VHQGR�HVVH�WUDWDPHQWR�HIÀFD]��TXDO�R�SURFHVVR�D�VHJXLU"�
 6º qual o systema de vigilância a adoptar-se para assegurar-se a boa execução do serviço 

G·iJXD�WUDWDGD�SRU�WDLV�SURFHVVRV��H�YHULÀFDU�VH�FRP�IUHTXrQFLD�TXH�VH�PDQWpP�GH�ERD�TXDOLGDGH�D�
água entregue ao consumo? 

 Resposta:
 Ao 1º: de acordo com a analyse das águas tiradas por mim a 7 de Maio de 1912, a água 

ÀOWUDGD�p�GH�ERD�TXDOLGDGH��DWWHQGHQGR��SRUpP��D�WXUELGH]�PXLWR�PDLRU�QD�HVWDomR�GDV�FKXYDV��R�
SURFHVVR�GH�WUDWDPHQWR�GHYH�VHU�PRGLÀFDGR�FRQIRUPH�H[SRVWR�DFLPD��

 Ao 2º: ver a resposta ao 1º
 Ao 3º: sim. 
>Á���@�
 Ao 4º: as dosagens de coagulante devem ser determinadas por experiência, variada com as 

condições de turbidez, de accordo com o critério indicado na exposição, capítulos II e III. 
 Ao 5º: Prejudicado. 
 Ao 6º: É preciso recorrer as analyses frequentes.
 Segunda serie de quesitos:
 1º as obras executadas (apparelho de captação, e localisação delle, aparelhos de elevação 
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GD�iJXD��LQVWDOODomR�GHVWHV��WDQTXHV�GH�ÀOWUDomR��FDQDOLVDomR��HWF���HVWmR�GH�FRQIRUPLGDGH�FRP�RV�
preceitos a que devem obedecer as obras dessa natureza, e tem solidez e perfeição requeridas?

 2º As installações que essas obras representam tem a capacidade para seis milhões de litros 
em vinte e quatro horas, isto é, são capazes para o effectivo fornecimento desse volume d’água, 
GHYLGDPHQWH�ÀOWUDGD�H�HP�TXDOTXHU�HSRFKD�GR�DQR"������

 3º É de boa applicação e de accordo com technica moderna, o tratamento da água de 
rio, destinado ao abastecimento público de uma cidade e para todos os mysteres, pelo simples 
SURFHVVR� GH� ÀOWUDomR� HP� ÀOWURV� GH� DUHLD� GH� W\SR� FRQVWUXtGR� SHOD� (PSUHVD�� QmR� SUHFHGLGR� GD�
GHFDQWDomR��GD�FRDJXODomR�SRU�DJHQWHV�FKLPLFRV��GD�SUHÀOWUDomR�RX�TXDHVTXHU�RXWURV�SURFHVVRV�
prévios semelhantes, especialmente tratando-se de rio cujas águas accusam, em certa epocha do 
DQQR��WmR�DOWR�JUDX�GH�WXUELGH]�H�GH�PDWpULD�HP�VXVSHQVmR��TXH�p�FODVVLÀFDGD�SHOD�SUySULD�(PSUHVD�
de “verdadeira” lama? 

 Resposta 
 Ao 1º: vê-se que algumas destas obras por acabar, sendo interrompidas, talvez, com o 

alarmente resultado do serviço na estação de máxima turbidez. Outras precisam dos corretivos 
indicados no capitulo III. Outros são elementos correctos, conforme resulta da apreciação feita 
(cap.III). 

�$R�����$�LQVWDOODomR�PHFkQLFD�H�ÀOWUDQWH�QmR�WHP�FDSDFLGDGH�SDUD�VHLV�PLOK}HV�GH�OLWURV�HP�
YLQWH�H�TXDWUR�KRUDV��SDUD�LVWR�HVWi�SUHYLVWR�HVSDoR�DÀP�GH�LQVWDOODU�QRYRV�JUXSRV��

�$R�����D�VLPSOHV�ÀOWUDomR�OHQWD�p�GH�ERD�DSSOLFDomR�H�GH�XVR�FRUUHQWH�HP�PXLWRV�VHUYLoRV�
de águas: mas, para certas águas, como as do Rio Pardo, são necessários os processos especiais, 
conforme indicado nos capítulos II e III. 

Santos, 31 de Maio de 1912.  

>Á��@
Observações e Notas Explicativas do Esquema do 

Plano Diretor de Ribeirão Preto.

1) Cabe de inicio explicar que o plano, como indica o titulo, é apenas esquemático, 
GHYHQGR�VRIUHU�DV�PRGLÀFDo}HV�MXOJDGDV�QHFHVViULDV�j�PHOKRU�DGDSWDomR�jV�FRQGLo}HV�ORFDLV��VHMDP�
WRSRJUiÀFDV��WpFQLFDV��HFRQ{PLFDV��ÀQDQFHLUDV�RX�VRFLDLV�

Não há, pois, rigidez absoluta na sua programação, mas, uma vez analizado, aceito e aprovado, 
deverá ter a sua contribuição sempre garantida. Deve também, ser dado o maior empenho na sua 
conservação e consequente execução. 

��� 'HYLGR�D�UD]}HV�GH�RUGHP�HFRQ{PLFD�H�ÀQDQFHLUD��IRL�PDQWLGD�TXDVH�VHP�DOWHUDomR�
a parte atual existente da cidade.

$�PRGLÀFDomR�IXQGDPHQWDO��HQWUHWDQWR��p�D�TXH�VH�UHIHUH�j�ORFDOL]DomR�GH�IiEULFDV��GHVYLRV��
bem como, nova localização da estação dos Campos Elíseos.

Não comporta no esquema do Plano Diretor, apresentar detalhes e estabelecer soluções 
que dependerão de estudos minuciosos e, sobretudo, da analise local. Daí, a razão de, apenas, fazer-
se a indicação esquemática como possível orientação para a solução futura. 

>Á��@
3) O Plano Diretor cuida de preferência da extensão progressiva da cidade à medida 

do seu desenvolvimento. Trata, antes de mais nada, de prevenir o crescimento ordenado, dentro 



A Arte de se construir cidAdes em meio à políticA locAl

230

de um programa preestabelecido, em vez de deixá-lo livre, ao sabor dos interesses particulares 
isolados, de difícil e antieconômico solução posterior. 

Como se disse, ele conserva a parte atual existente, não lhe alterando quase nada, para 
dedicar-se às zonas adjacentes de possível expansão da cidade n’um futuro não muito remoto. 

4) No plano distinguem-se duas grandes áreas: 
1ª - área urbana, da cidade propriamente dita, incluindo a área atual e a futura expansão;
2º - área agrícola ou rural, que também poder-se-ia chamar de suburbana. 
Para esta última não foi feito plano de extensão regional que embora necessário, poderá ser 

objeto de estudos posteriores, baseados nos elementos levantados em todo o município. 
5) O sistema viário é constituído pelas vias de circulação, caracterizadas pelas 

avenidas radiais e perimetrais de contorno externo e de circuito interno, de maneira a distribuir e 
IDFLOLWDU�R�WUiIHJR�TXH�GHÀQHP�D�HVWUXWXUD�GR�SODQR�GLUHWRU��6mR�DV�VHJXLQWHV��$YHQLGD���GH�-XOKR��
Independência, do Café e Jerônimo Gonçalves formando o perímetro interno de irradiação da 
cidade propriamente dita. A perimetral exterior é como se segue: partindo do pontilhão da Estrada 
do Guatapará sobre linhas férreas segue pelo leito atual da Mogiana até encontrar o Ribeirão Preto 
e daí pela Estrada de Sertãozinho ou pelo Parkway em direção a Monte Alegre, atinge-se o alto da 
Vila

>Á��@
 Tibério que será cortada por uma nova Avenida em diagonal até atingir novamente o 

Ribeirão Preto: pelo curso deste segue o parkway até o córrego do Tanquinho e por este último em 
direção à nascente, chega-se ao prolongamento da Avenida Independência, no cruzamento desta 
com a Estrada do Morro do Cipó; contornando ainda pelas divisas do perímetro urbano com a 
]RQD�DJUtFROD�FKHJD�VH�ÀQDOPHQWH�DR�SRQWR�GH�SDUWLGD�QD�HVWUDGD�GR�*XDWDSDUi��QR�SRQWLOKmR�GR�
Emboaba. 

As transversais no sentido leste-oeste são: Avenida Capitão Salomão, Avenida Pernambuco, 
Avenida Nova do Parque Cemitério e do Aeroporto marginando a Estrada de Ferro S. Paulo – 
Minas; no sentido norte-sul as longitudinais mais importantes são: Avenida Independência, 
Avenida Saudade-Saldanha Marinho, prolongamento e alargamento de ambos os extremos da rua 
&DVWUR�$OYHV�H�ÀQDOPHQWH��DV�PDUJLQDLV�jV� OLQKDV�GD�(VWUDGD�GH�)HUUR�0RJLDQD��SURORQJDPHQWR�
H�DODUJDPHQWR�GH�DPERV�RV�H[WUHPRV�GD�UXD�&DVWUR�$OYHV�H�ÀQDOPHQWH��DV�PDUJLQDLV�jV�OLQKDV�GD�
Estrada de Ferro Mogiana. 

6) As avenidas perimetrais externas, nos limites da cidade separando-a da zona 
agrícola, foram delineadas para não só estabelecer o tráfego perimetral de intercomunicação de 
EDLUURV��FRPR�À[DU�H�GHÀQLU�GH�PRGR�FODUR�R�OLPLWH�GR�SHUtPHWUR�XUEDQR��6RPHQWH�GHQWUR�GHVWH�
perímetro é que serão permitidas as divisões de áreas para arruamentos e loteamentos, obedecendo 
aos traçados do plano diretor. 

Alem dos limites do perímetro urbano não deverão ser permitidas aberturas de ruas e 
vendas de lotes. Este é um meio de impedir o crescimento desordenado e nocivo à comunidade. 

7) As vias radiais são caracterizadas pelas estradas de rodagem de ligação dos 
PXQLFtSLRV��'HQWUR�GR�XUEDQR��WRUQDP�VH�LPSRUWDQWHV�YLDV�GH�IXQomR�H�REMHWLYRV�EHP�GHÀQLGRV�

8) Nos cruzamentos das vias radiais com as perimetrais bem assim como de outras 
transversais, são previstas praças de circula-

>Á��@
ção e de orientação de tráfego. 
9) Cintura verde e espaço livre assinalam o tratamento que deverá ter as áreas 

intercaladas nas quadras, e das áreas ao longo dos córregos. 
2�UHÁRUHVWDPHQWR�GDV�PHVPDV��FRP�HVVrQFLD�GH�YDULDV�QDWXUH]DV��p�GHVWLQDGR�D�FUHDU�QmR�
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só a amenidade de clima, tão necessária a Ribeirão Preto, como constituir, também, uma reserva 
ÁRUHVWDO�GH�LQHVWLPiYHO�YDORU�HFRQ{PLFR���

Estas faixas de vegetação na zona de expansão da cidade e em geral ao longo das várzeas 
visam por outro lado, manter uniforme o regime dos rios, bem como fazer o saneamento da 
EDL[DGD��FRP�R�PtQLPR�GH�GHVSHVDV��(VVH�UHÁRUHVWDPHQWR��VHMD�GH�HXFDOLSWRV��VHMD�GH�TXDOTXHU�RXWUD�
HVVrQFLD�GH�IiFLO�REWHQomR�H�SODQWLR�SRGHUi�VHU�IHLWR�SDXODWLQDPHQWH�H�FRP�SHUVHYHUDQoD��1R�ÀP�
de poucos anos, com dispêndio suave ganhou a cidade uma grande área de vegetação protetora e 
amenizadora de clima, além do espaço para lazer e recreação, e, riqueza patrimonial adquirida. 

Seria, talvez, este um dos primeiros pontos do Plano Diretor a ser imediatamente estudados, 
analisada, para ser posto logo em execução. 

Os espaços verdes ao longo dos rios permitirão a creação dos parkways que, alem de 
facilitarem as ligações de zonas, possibilitarão o estabelecimento de centros esportivos e de recreação 
ativa no seu percurso, valorizando a região, tornando-a, além disso, mais atraente. Surgem, então, os 
parkways dos rios: Ribeirão Preto, Retiro, Tanquinho e República.

Dentro, ainda, do programa dos espaços verdes, encontra-se a área do Bosque que foi 
aumentada de mais do triplo do atual. 

É que estando livre de qualquer loteamento, no momento atual, pode ser preservado para 
R�UHÁRUHVWDPHQWR�H�GDGD�D�VXD�SUR[LPLGDGH�GR�FHQWUR��SRGHUi�YLU�D�VHU�XP�GRV�SRQWRV�GH�PDLRU�
atração da cidade de Ribeirão Preto. 

>Á��@
10) Quanto ao zoneamento a área urbana foi dividida nas seguintes zonas: 

1 – ZCI – Zona Comercial de 1ª categoria.
2 – ZC2 – Zona Comercial de 2ª categoria. 
3 – ZI – Zona Industrial. 
4 – ZRI – Zona Residencial de 1ª categoria. 
5 – ZR2 – Zona Residencial de 2ª categoria. 
6 – ZR3 – Zona Residencial de 3ª categoria. 
7 – ZA – Zona Agrícola ou Rural. 

O Código de Obras deverá regulamentar o zoneamento. Além dessas zonas, poderá haver 
Q~FOHRV�GH�FDWHJRULD�GLIHUHQWH�VLWXDGRV�QDV�]RQDV�GH�HVSHFLÀFDomR�GLYHUVD��$�GHWHUPLQDomR�GHVVHV�
núcleos dependerá de fatores indicados pelo desenvolvimento a tendências da cidade.Torna-se 
necessário uma revisão do atual código de posturas, adaptando-o às novas condições do plano. O 
decreto 6.000 da Prefeitura do Distrito Federal poderá servir para orientação do novo código. 

11) Zona Industrial
4XDOTXHU� FLGDGH� GHYH� WHU�� FRPR� SULQFLSLR�� D� VXD� ]RQD� LQGXVWULDO� SHUIHLWDPHQWH� GHÀQLGD�

com possibilidades de expansão futura em áreas de baixo preço, próximo às linhas férreas, afastada 
GD� ]RQD� UHVLGHQFLDO�� QmR�PXLWR� GLVWDQWH� GR� FHQWUR� FRPHUFLDO� H� ÀQDOPHQWH� D� MXVDQWH� GRV� YHQWRV�
dominantes.

No caso de Ribeirão Preto, as características acima foram em parte observadas e pode desde 
já ser prevista com a regulamentação adequada em face do esquema do Plano Diretor. Localizou-se 
a zona industrial ao longo das linhas férreas e justamente nos bairros cujas tendências industriais 
são hoje manifestas.

>Á��@
12) Aeroporto
$SURYHLWDQGR�DV�FRQGLo}HV�WRSRJUiÀFDV�IDYRUiYHLV�GHYHUi�D�0XQLFLSDOLGDGH�UHVHUYDU�D�iUHD�

retangular de 2 quilômetros por 3 quilômetros, situada ao lado da Metalúrgica, no Alto, para a 
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construção futura do Aeroporto, tão necessário como importante hoje ao desenvolvimento da 
FLGDGH��1R�HVTXHPD�DV�SLVWDV� IRUDP�ÀJXUDGDV�DSHQDV�FRPR� LQGLFDomR�SURYiYHO��HODV��HQWUHWDQWR�
deverão seguir a direção e instrução especiais do Ministério da Aeronáutica. A indicação futura 
aerogare e da estação ferroviária, também, são sugestões a serem apreciadas oportunamente. 

xxxxx

Concluindo, cabe mais uma vez frisar que o plano se apresenta como indicação visando 
metodicar o crescimento e expansão futura da cidade. Sua exequibilidade é viável dentro de um 
programa amplo, sadio e entusiástico, destinado às populações vindouras, como oferta da geração 
atual que com a melhor boa vontade, delineia, sugere, inicia e aspira, também, vê-lo realizado.  

Rio de Janeiro, 4 de Dezembro de 1945.   
José de Oliveira Reis. 

>Á�@
Notas para a Palestra em Ribeirão Preto em 8 de agosto de 1955. 

7HPD��8UEDQLVPR�H�D�VXD�LQÁXrQFLD�QR�PXQLFtSLR��

 Comecemos por conceituar o Urbanismo na sua acepção mais moderna na técnica do 
SODQHMDPHQWR�� 2XWURUD� GHÀQLD�VH� R� 8UEDQLVPR� FRPR� D� DUWH� GR� SODQHMDPHQWR�� $� SUHRFXSDomR�
GRPLQDQWH�À[DYD�VH�QR�DVSHFWR�ItVLFR�QR�TXDO�VREUHVVDLD�VH�R�HIHLWR�DUWtVWLFR��VHMD�SDLVDJtVWLFR�VHMD�
arquitetônico. Os traçados visavam obter perspectivas deslumbrantes, ainda que com sacrifício das 
FRQGLo}HV�WRSRJUiÀFDV��%HOR�+RUL]RQWH���RX�MXQJLGRV�D�XPD�ULJLGH]�RUWRGR[D�GR�VLVWHPD�GH�[DGUH]��
como da nossa cidade (Ribeirão Preto) e de muitas outras. 

 Essa fase primaria do urbanismo evoluiu expandindo-se alem dos limites da cidade, para 
o campo, para a região, para o Estado e a Nação e até Nações para se transformar em “URBS” 
- universo - ou “URBANISMO” como propôs Gaston Bardet – extrapolando assim no espaço e 
QR�WHPSR��$�FRQFHLWXDomR�PRGHUQD�GH�8UEDQLVPR�SRGH�VHU�HQFRQWUDGD�QD�GHÀQLomR�GH�7KRPD]�
Adams – urbanista americano – quando diz: 

“Urbanismo é a arte de planejar o desenvolvimento das cidades, com objetivo de assegurar 
VD~GH��VHJXUDQoD�H�FRQGLo}HV�GH�WUDEDOKR�DRV�VHXV�KDELWDQWHV��SUHYHQGR�HÀFLHQWHV�H�FRQYHQLHQWHV�
formas de circulação e fomentando o bem estar geral”. 

�9HULÀFD�VH�TXH�DOpP�GDV�FRQGLo}HV�ItVLFDV�GHYH�R�XUEDQLVPR�PRGHUQR�SUHRFXSDU�VH�FRP�D�
saúde, segurança, condições de trabalho, em suma, com o bem estar geral. Nestas condições, cresce 
o âmbito de suas prerrogativas anteriores e a nova técnica de planejamento vai-lhe fornecer os 
PHLRV�SDUD�DOFDQoDU�D�VXD�ÀQDOLGDGH��

 O Planejamento nada mais é do que a previsão organizada, a coor-
>Á��@
GHQDomR� H� D� DGDSWDomR�GRV�PHLRV� DRV�ÀQV�� HVWDEHOHFHQGR� D� OLJDomR� HQWUH� D�SHVTXLVD� H� D�

realização. Hoje, mais do que nunca, é necessário planejar todos os atos da atividade humana. Por 
isso mesmo o planejamento é, também, uma nova técnica social. 
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 Com mais forte razão a cidade sendo um organismo vivo, a necessidade do planejamento 
nos seus diferentes tipos: físico, econômico social, cultural e de ares, se impõe para uma vida 
melhor aos seus habitantes. 

 Carlos Maria Dellla Paolera, ilustre urbanista argentino, autor de inúmeros planos de 
melhoramentos de Buenos Aires, criador do Dia Mundial do Urbanismo, instituído na data de 8 de 
Novembro essa comemoração universal, e também criador do símbolo de urbanismo – a trilogia 
“AR – SOL – VEGETAÇÃO”, também criou o lema que se aplica a síntese do planejamento: 

“ORGANIZAR BEM PARA VIVER MELHOR”.
 Eis aí, em poucas palavras a enorme tarefa que nos cabe a todos, para que possamos, 

também, usufruir um pouco de uma vida melhor. 
 É, pois, planejando que dotaremos a nossa sociedade de meios adequados ao bem estar 

geral, proporcionando à população condições higiênicas, condições de segurança, condições 
de trabalho, condições de segurança, condições de recreação, condições culturais, condições 
HFRQ{PLFDV��FRQGLo}HV�ÀQDQFHLUDV��HQÀP��FRQGLo}HV�VRFLDLV�TXH�FRQGX]DP�j�IHOLFLGDGH�GR�KRPHP��

 É isso que se propõe o Urbanismo moderno dentro da nova técnica de Planejamento 
Social. É mais do que dar um bonito plano de cidade no papel e cuja realização muitas vezes 
ÀFD�QD�DVSLUDomR��9r�VH�HQWmR�TXH�D�´DUWH�GH�FRQVWUXLU�FLGDGHµ�QD�VXD�UHVWULWD�FRQFHSomR�IRL�KRMH�
ultrapassada para abranger todo o município e, ir além, estendendo-se por toda a região ecológica. 

 Daí distinguir-se no planejamento de área os seguintes tipos: local, urbano, regional, e 
nacional, situando-se cada tipo nas suas respectivas limitações, isto é, o local abrangendo pequena 
área da cidade, tal como os loteamentos particulares ou públicos, o urbano no que se refere a área 
urbana da cidade, o regional estendendo-se 

>Á��@
SRU�WRGRV�DV�]RQDV�OLPtWURIHV�GH�PHVPDV�FRQGLo}HV�ItVLFDV��JHRJUiÀFDV��VRFLDLV��DJUtFRODV�HWF��

H�ÀQDOPHQWH��R�QDFLRQDO�DEUDQJHQGR�D�QDomR�FRPR�XP�WRGR��+i�R�SODQHMDPHQWR�HVWDGXDO�QHP�FRPR�
o municipal adstrito as fronteiras administrativas é, na maioria dos casos, a observada na prática 
atual. Assim, cada município tem a sua prerrogativa de organizar o seu plano de desenvolvimento 
e expansão de sua cidade, vilas e povoados.

 De certo modo, há uma lógica no planejamento municipal condicionado a prescrição 
constitucional que estabelece a autonomia do município. E, ainda que assim não fosse, bastava à 
FRQFHLWXDomR�GR�PXQLFtSLR�GHÀQLGD�SHOD�´&DUWD�GRV�0XQLFtSLRVµ�TXH�GL]��

“O município é o um grupo natural da sociedade, constituído por um conjunto de famílias 
e organizado como unidade política primária”

 A ideia do planejamento de área inicia-se por essa “unidade política primaria” e se amplia 
por toda uma região. 

�(LV�SRUTXH�D� LQÁXHQFLD�GR�8UEDQLVPR�QR�0XQLFtSLR� WRUQD�VH�XP� LPSHUDWLYR�HOHPHQWDU�
que toda Administração Municipal, independentemente das questões político-partidárias, tem que 
considerar, se realmente quer fazer alguma cousa útil aos seus munícipes. 

 Ocorre, então, em primeiro lugar, estabelecer um plano de urbanização para a cidade. Este 
SRGH�VHU�QD�IRUPD�GH�XP�SODQR�GLUHWRU�QR�TXDO�DV�OLQKDV�PHVWUDV�GDV�YLDV�DUWHULDLV�VmR�ÀJXUDGDV��
D� GLVWULEXLomR� GRV� HVSDoRV� YHUGHV� DFKD�VH� DVVLQDODGD�� R� ]RQHDPHQWR� UHJXODPHQWDGR�� HQÀP�� DV�
FDUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV�GR�SODQHMDPHQWR�XUEDQR�ÀFDP�GHÀQLGDV��3RGH�DLQGD�VHU�SRU�XP�HVWXGR�PDLV�
aprofundado de planejamento consentâneo onde às diversas fases do mesmo se processem de 
DFRUGR�FRP�D�WpFQLFD�HVSHFLÀFD�H�QD�VHJXLQWH�RUGHP�

��� 'HÀQLomR�GR�SUREOHPD�D�UHVROYHU��
2- Pesquisa 
3- Plano
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4- Programa
5- Aprovação
>Á��@
6- Execução 
7- Revisão
 Aplica-se essa técnica aos cinco tipos de planejamento enunciados anteriormente: físico, 

econômico, social, cultural e de área. 
Este último abrange, por assim dizer os quatro primeiros. 
 Visamos, com esta explanação, procurar esclarecer algumas duvidas, por ventura existente, 

com relação à função do urbanismo e situá-lo dentro da moderna concepção.
 A evolução dos fatos vai obrigando instintivamente as municipalidades a se unirem umas às 

RXWUDV��8P�H[HPSOR�PDJQtÀFR�GHVVH�HQWHQGLPHQWR�p�D�UHDOLGDGH�GRV�&RQJUHVVRV�GRV�0XQLFtSLRV��
Dessa congregação um grande número de medidas salutares aos municípios tem surgido. Ainda 
há pouco no ultimo Congresso realizado em S. Lourenço instituiu-se a “Operação Município” 
SHOD�TXDO�RV�DX[tOLRV�ÀQDQFHLURV�DRV�PXQLFtSLRV�VHUi�XP�IDWR��6HP�XPD�VROLGD�EDVH�ÀQDQFHLUD��QmR�
haverá autonomia do município. Essa autonomia é tanto mais necessária quanto mais progresso 
GHVHMDPRV�SDUD�R�PXQLFtSLR��9DOH�GL]HU��PDLRUHV�UHFXUVRV�ÀQDQFHLURV��PDLV� LQGHSHQGrQFLD��PDLV�
iniciativa, mais arrojo, mais desenvolvimento, o que exige, para tudo isso, mais organização, ou 
seja, o planejamento adequado. Entende-se por planejamento aquele que abrange o município e 
QmR�ÀTXH�UHVWULWR�DSHQDV�D�iUHD�XUEDQD�GD�FLGDGH��-i�YLPRV�TXH�D�H[WUDSRODomR�GR�XUEDQLVPR�GH�
sua concepção primaria para outra mais ampla estendendo-se pela região do “City Planning” para 
o “Regional Planning” e deste para o “National Planning”, é uma conquista superada.  O s 
problemas que afetam as cidades estendem-se aos municípios. 

Esses problemas em Urbanismo, segundo ainda Gaston Bardet, podem ser enquadrados 
em cinco grandes classes gerais: 

1- Problemas de Circulação.
2- Problemas de Higiene e Conforto.
3- Problemas Sociais e Econômicos. 
4- Problemas Estéticos. 
5- Problemas intelectuais e espirituais. 
 Ao encararmos cada um desses problemas devemos ter em vista 
>Á��@
a solução do conjunto. Existe entre eles uma interligação intima. 
 Uma solução isolada pode afetar desfavoravelmente outra parte. Por exemplo, os problemas 

de circulação duma cidade estão ligados ao da região e por consequência de outras cidades. É função 
precípua das municipalidades cooperar com o plano rodoviário, quer estadual, quer nacional. O 
plano rodoviário marcará as diretrizes do sistema de circulação regional ao qual o plano diretor da 
cidade deverá estar jungido. De igual modo, o plano ferroviário determinar condições explicitas ao 
PXQLFtSLR�DV�TXDLV�R�SODQHMDPHQWR�UHJLRQDO�ÀFDUi��REYLDPHQWH��DGVWULWR��

 Poderíamos nos alongar em citações e exemplos sobre cada um dos problemas distribuídos 
nas cinco grandes classes. É, porém desnecessário esclarecer um assunto que está no consenso de 
todos. 

 Vejamos, agora, em poucas palavras, o caso objetivo de Ribeirão Preto. 
 Ribeirão Preto é o município, sem favor nenhum, padrão de progresso entre os municípios 

brasileiros. De acordo com o ultimo censo – 1º de Julho de 1950 – tinha somente a cidade a 
população de 65.081 habitantes dos 92.190 apurados para o município. A sua área em relação à de 
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muitos outros municípios não é das maiores, pois abrange a 1.142 kkm², ou seja praticamente a 
mesma do Distrito Federal que é de 1.171 km². Corresponde uma densidade de 80 hab/km2. 

 De acordo com uma publicação do IBGE – intitulado – “S. Paulo – População – 1954”, 
YHULÀFDPRV�TXH�HVVD�SRSXODomR�VH�GLVWULEXL�SHORV��������GRPLFtOLRV�GH�WRGR�R�PXQLFtSLR�GRV�TXDLV�
cerca de 20.000 são urbanos, 3.500 suburbanos e os restantes 27.600 pela zona rural. 

 Ainda de acordo com recenseamento de 1950 havia, naquela data, cerca de 11 mil prédios 
na cidade, o corresponde quase a 2 domicílios por prédio. Em publicação recente de 14 de maio do 
corrente ano, no jornal “A Cidade”, lemos que o progresso desta cidade tem sido de tal ordem que 
mais de 1000 prédios são construídos mensalmente, sejam 12. 000 por ano. Deve haver engano. 
Provavelmente o jornal “A Cidade” quis dizer anual, o que já é bastante para uma população que 
está atingindo a casa dos 100.000 habitantes. 

>Á��@
 Em 1940 pelo recenseamento de 1º de setembro a população do Município de Ribeirão 

Preto era 79. 783 almas; quer dizer que no período de 10 anos cresceu de 12.377 habitantes, ou seja, 
um aumento grosso modo de 1200 almas por ano, ou ainda 100 habitantes por mês. 

 Pelo censo realizado pelo S.N.F.A em março de 1955, segundo recentes informações 
fornecidas pela Prefeitura Municipal, a população da cidade é de 82.814 habitantes, e o numero 
de prédios é de 15.241. Parece que o surto de construção de novos prédios acompanha o rápido 
crescimento da população. 

�e�LQVRÀVPiYHO�TXH�5LEHLUmR�3UHWR�p�XPD�FLGDGH�SURJUHVVLVWD�H�FRPR�VHX�WtWXOR�GH�´&DSLWDO�
GR�2HVWH�GH�6��3DXORµ��YDL�YHQFHQGR�LQ~PHUDV�GLÀFXOGDGHV�H�XOWUDSDVVDQGR�WRGDV�DV�H[SHFWDWLYDV��

 O seu desenvolvimento, a sua expansão não podem ser feitos a mercê das improvisações 
e indiscriminadamente. É preciso controlá-los. Já é tempo, pois, de dotar a cidade de um plano de 
melhoramento e expansão e ainda mais, atendendo às altas responsabilidades de cidade pioneira e 
cultural, dotar o Município de um Plano Regional, abrangendo não só o Plano Diretor da área urbana 
da cidade como também a zona rural e regiões limítrofes, interessando os Municípios vizinhos de 
Jardinópolis, Sertãozinho, Brodósqui, Guariba, Araraquara, Rincão, S. Simão, Cravinhos e Serrana, 
SDUD�DSHQDV�FLWDU�RV�TXH�FRQÀUPDP�GLUHWDPHQWH�FRP�RV�OLPLWHV�DGPLQLVWUDWLYRV�GR�0XQLFtSLR�GH�
Ribeirão Preto. 

 Não se compreende hoje uma cidade da importância de Ribeirão Preto não ter o seu plano 
de urbanização. Como frisamos no começo desta palestra o plano de urbanização não se limita 
apenas ao traçado físico das ruas, esta é da circulação. È algo mais que exige a cooperação de todos, 
pois, como vimos, abrange todas as atividade humanas. 

  Daí a razão por que se prefere hoje usar-se o termo planejamento de área por ser de 
sentido mais amplo que o de urbanização, empregado comumente às áreas restritas dos limites 
urbanos da cidade. De qualquer modo, entretanto, não se pode conceber a ausência de um plano 
numa cidade como Ribeirão Preto. Os melhoramentos, a extensão, o desenvolvimento, o progresso 
da cidade em todos os sentidos, devem estar programados,

>Á��@
� RUJDQL]DGRV�� SUHYLVWRV� H� RULHQWDGRV�� WDQWR� TXDQWR� SRVVtYHO�� DÀP� GH� HYLWDU� SUHMXt]RV�

insanáveis e soluções precárias, improvisadas, pela falta de um planejamento adequado. 
 Foi muito de propósito que escolhi o tema desta palestra para alertar no município a 

LQÁXrQFLD�GR�XUEDQLVPR�H�SURFXUDU��DR�PHVPR�WHPSR��ID]HU�VHQWLU�D�QHFHVVLGDGH�LPSHULRVD�GH�VHU�
organizado quanto antes uma comissão ou um órgão técnico, ou departamento na municipalidade, 
para iniciar os estudos de planejamento do Município de Ribeirão Preto e, obviamente, da área 
XUEDQD�GD�FLGDGH��D�VXEXUEDQD�H�D�UXUDO� LPHGLDWD��DÀP�GH�GRWDU�HVWH�SUyVSHUR�PXQLFtSLR�GH�XP�
plano regional e de um plano diretor urbano que regulem o crescimento e expansão da cidade e 
município dentro das boas normas do Urbanismo. Esses estudos demandam tempo e perseverança. 
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Estou certo, porém, que o patriotismo e os alevantados propósitos dos administradores e ilustres 
vereadores desta terra não deixarão passar mais tempo para que Ribeirão Preto possa oferecer mais 
esse exemplo de pioneirismo municipal de cidade progressista. 

 Cabe-me agora dar uma breve explicação a respeito de um esquema de plano diretor que 
tive a oportunidade de elaborar em 1945, para a área urbana de Ribeirão Preto, de acordo com os 
parcos elementos de que dispunha naquela época. Na ligeira exposição a guisa de observação e 
notas explicativas do esboço apresentado, esclarecia ao então Prefeito Dr. Alcides Sampaio que 
R�´SODQR�HUD�DSHQDV��HVTXHPiWLFR��GHYHQGR�VRIUHU�DV�PRGLÀFDo}HV�MXOJDGDV�QHFHVViULDV�j�PHOKRU�
DGDSWDomR�jV�FRQGLo}HV�ORFDLV��VHMDP�WRSRJUiÀFDV��WpFQLFDV��HFRQ{PLFDV��ÀQDQFHLUDV�RX�VRFLDLVµ����

 Partindo dessa premissa, estou bem a vontade para discutir o esboço, cuja apresentação 
WHYH�R�PpULWR�GH��D�PHX�YHU��VHU�XP�LQLFLR�GH�FRQYHUVD��&RPR�DÀUPHL��WDPEpP��QmR�KDYLD�ULJLGH]�
DEVROXWD�QD�VXD�SURJUDPDomR��R�TXH�VLJQLÀFD�XPD�SRUWD�DEHUWD�SDUD�XPD�VHULH�GH�PHOKRUHV�VXJHVW}HV�
que seriam analisadas e discutidas por quem de direito. 

 È evidente que a análise e a discussão já deveriam ter sido iniciados, pois dez anos já 
decorreram. Desconheço, entretanto, qualquer iniciativa a esse respeito. De qualquer modo, é 
preciso que seja instituído um órgão departamental para a elaboração do planejamento regional, 
como frisei. 

>Á��@
 O esquema foi baseado em presunção de possibilidade, pois os elementos de que dispunha 

eram escassos, como já disse, não me sendo fornecidos outros por inexistentes. Tanto que na 
época a informação segura a respeito da Mogiana era ter esta abandonado o estudo da variante do 
Zé Jaques e preferido atingir o Barracão pelo alto da Vila Tibério. Em virtude disso, o esquema 
procurou se orientar nessa diretriz resultando, daí, disposições no traçado que possivelmente hoje 
seria profundamente alterado é o que diz respeito às novas áreas de expansão, cujos arruamentos não 
mais obedeceriam a pragmática dos traçados habituais de simples prolongamentos dos logradouros 
existentes, na observação rígida de suas respectivas continuidades. Hoje procurar-se-ia estabelecer 
um sistema de vias arteriais de caráter periférico as super quadras, dentro das quais seriam projetadas 
(Neighborhood unit – Unité de Voisinage), cujas populações de 5 ou 6 mil habitantes gozariam 
das mais amplas vantagens que oferecem esses tipos celulares da cidade moderna. Por outro lado, 
o sistema de parques, espaços livres, áreas verdes, os parkways ao longo dos córregos e nas zonas 
baixas inundáveis e desvalorizadas deveriam ser objeto de seria cogitação da Municipalidade, 
SRLV�R�EHQHÀFLR�D�HFRQRPLD��D�VDOXEULGDGH�TXH�HVVDV�iUHDV�SURSRUFLRQDP�j�SRSXODomR��MXVWLÀFDP�
pelnamente as despesas que a Prefeitura teria com a sua aquisição e transformação em parques. 
Nesse particular o esquema sugeriu providencias que se tivessem sido postas em pratica há dez 
anos não teríamos que lamentar, como agora, a sua falta. Além do cinturão verde preconizado no 
esquema ligado ao sistema de parques, bosques, etc, como aproveitamento do bosque exixtente 
H� DPSOLDQGR�R�GH� FHUFD�GH���YH]HV�� EHP�FRPR�R� UHÁRUHVWDPHQWR�GDV� YiU]HDV�GRV� FyUUHJRV�GR�
Ribeirão Preto, Retiro, Tanquinho e República, havia a preocupação de dotar a área urbana de uma 
serie de pequenas praças e jardins de amenização tão necessárias a vida da cidade. 

 Tratou, também, o esquema da reserva de area necessária a expansão do aeroporto, num 
retângulo de 2km x 3km, permitindo assim a construção de pistas de mais de 3 km de comprimento, 
hoje preconizado para os aviões a jato. 

>Á��@�
 Pela nova planta na escala de 1:10.000 da cidade que recentemente recebi do Sr. Prefeito 

-RVp�&RVWD�YHULÀFR�TXH�KRXYH�XPD�H[SDQVmR�EHP�JUDQGH�GH�QRYRV�ORWHDPHQWRV�QHVWH�HVSDoR�GH�
dez anos, além dos limites urbanos. 

 Urbanisticamente seria de desejar que tais loteamentos fossem mais restritos. È fácil 
H[SOLFDU��SRLV�RV�PHVPRV�YLVDUDP�DQWHV�GH��PDLV�QDGD�R�VXFHVVR�ÀQDQFHLUR�HP�GHWULPHQWR�GR�ODGR�
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urbanístico. 
 Contudo, não é para se desesperar porquanto muita coisa ainda pode ser salva e corrigida. 
 È esperando que isso aconteça para o futuro que peço licença para insistir mais uma vez, 

pois, nunca é tarde para começar. 
 Procuramos formar uma sadia mentalidade de urgente necessidade de um plano de 

urbanização para Ribeirão Preto, estendendo para todo o Município e se transformando no Plano 
5HJLRQDO�GD�&DSLWDO�GR�2HVWH�DEUDQJHQGR�WRGD�D�]RQD�GH�LQÁXHQFLD�QRV�PXQLFtSLRV�YL]LQKRV��

          






