
T 
BENITES, 1. 

Us Frigoríficos da Grande São ·Paulo -e Arredor.e·s 
(E s Tu D o G E o G R Á F 1 e o ') 

.. GOIL GIMENES IENITES 

1978 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADf1 

AO DEPARTAMENTO DE GEOG~AFIA rjA 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E ÇIEN-_ 

CIAS HUMANAS DA UNIVEPSIDADE DE . SAO 
' 

PAULO • 



T.ese de Mestrado Apresentada ao D~ 

partamente de Geografia da Faculda 

de de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São 

Paulo. 

Orientadora: Professora Doutora MARIA .. CECILIA FRANÇA. 

MIGUEL GIMENES BENITES 

1 9 7 8 



1 N D I C E 

pag. 

Cap.I - A G~NESE DOS FRIGOR!FICOS NA GRANDE SÃO PAULO 

E ARREDORES. . . . • • . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • 1 

Implantação antiga e recente dos frigoríficos.......... 2 

O papel do poder público e dos empresários no início' 

da atividade frigorífica ••...•••• ·. • . • . • • • • • • • . • . • . • • · 3 

A Matéria-Prima às vésperas da implantação dos primei 

f . ..f. ros rigor1 ices . ................................... · 36 

A formação da rede Ferroviária paulista e a centrali~ 

- d f . ..f. zaçao os rigori icos •.•••••••••.•..•••••••••..•••• 39 

Implantação do mercado consumidor: mercado externo e 

mercado interno................................ . . . .. . 44 

Cap.II - EVOLUÇÃO ESPhCI~J:, D~S 1-~Ea~S DE ENCORDA ....... . e: ., 
.J .J 

A Primeira fase: do início do século até a segunda gueE 

ra mundial •••.•.•••.•• ~............................. 55 

A Segunda fase: de 1945 a 1955......................... 63 

As Atuais zonas de engorda (após 1955-57) •••••••..••••• 68 

Cap.III - A ATIVIDADE INDUSTRIAL....................... 78 

A Estrutura Financeira e os acionistas................. 79 

Classificação e estrutura Funcional dos estabelecime~ 

tos frigorificos.................................... 82 

Os Fatores de Produção: a infraestrutura básica. 

a) Os equipamentos . ......•.••••.. · ..•.•....••...•..•.•... 89 

b) A Mão-de-Obra ..•....•.•.•••..•••••...•••..........•. 93 

) M t - . . e a eria-pr1rna . ..................................... . 97 

Novos projetos em andamento •••.••.••••.•••••••••••.•••• 102 



Cap.IV - OS MERCADOS CONSUMIDORES •••••••••••••••••••••• 104 

O mercado paulistano e o seu abastecimento - de 1659 

a 1913.............................................. 106 

O mercado paulistano e o seu abastecimento a partir' 

de 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 1O9 

As Grandes cidades próximas à Metrópole paulista ••••••• 121 

O Mercado do Rio de Janeiro e o seu abastecimento •••••• 122 

O Mercado externo .......••.•.....•..• ·•........••......• 127 

O Comércio de c9ngelados e enlatados ••.•••••••••••••••• 137 

A evolução do mercado e a revalorização dos produtos 

e sub-produtos; as especializações ~ ••••••••••••••••• 141 

Cap.V - CONSEQU~NCIAS ESPACIAIS LIGADAS Ã ATIVIDADE' 

FRIGORfFICA ••••••••••••••.•..•••••.•••••••••••• 145 

I - A localização industrial e o "modelo" de Chicago ••• 147 

a) Os fatores de localização industrial .••••••••••••••• 153 

b) A localização industrial após o "modelo" de Chie~ 

<JC> •• & • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 161 

II - Tendências atuais dos frigoríficos da Grande 

São Paulo e arredores •..•• ~ ••.•••••••.•••••••••••••• 168 

III - As Relações residência-trabalho. 

a) A distribuição geográfica da mão-de-obra ••••• ~ ······ 171 

b) Os meios de transporte e os itinerários ••••••••••••• 176 

IV - A Marca dos Frigoríficos na paisagem .••••••••••••• 178 

Conclusões............................................. 182 
l.\ : b\.o~rn fiu l 'ô 5 
Documentação Fotográfica ••••••••.•••••••••••••••••••••• 199 

Tabelas................................................ 200 



I N T R O D U Ç Ã O 

A atividade pecuária no Brasil tem sido 

estudada por numerosos estudiosos. 

Assim, alguns cientistas sociais se pre9 

cuparam em demonstrar a importancia da mesma no Nordeste, no 

decorrer da conquista territorial dos séculos XVII e XVIII , 

bem como no regime alimentar da população brasileira. (1) 

Certos geógrafos destacaram a importan -

eia da pecuária de corte na valorização de extensas áreas da 

regíão do Brasil Central Pecuário(2), relacionado ao aceler~ 

do crescimento urbano-industrial das Metrópoles nacionais: 

Rio de Janeiro e São Paulo. (3). 

Por outro lado alguns veterinários estu-

daram as rotas do gado devido a importancia que assumiram os 

grandes deslocamentos do rebanho bovino no esquema criação -

engora- abate do Brasil Central Pecuário bem como os meios ' 

de transporte usados para estes deslocamentos. (4) 

(1) C.Ftirtado,"Projeção da Economia Açucareira- A Pecuãria", 
in Formaç ã o Economica do Brasil, 1970, pp. 54-60. C.Pra
do Jr. ,"A P ecuâria e o Progresso do Povoamento no Norde~ 
te 11

, in História Economica do Brasil, 1970, pp.66-68. 

(2) Esta ãrea abrange os EGtados de S.Paulo, R.de Janeiro, 
Esp{rito Santo, M.Gerais, Norte do Paranâ, grand e parte 
de M.Grosso e Goiâs, cf. B.K.Becker et allii"Ch a nging 
Land Use . Patterns in Brasil: The Spread of Cattle Rai-
sing in S.Paulo State", in Revista Geogrâfica, 1969, n<? 
71, p.38. 

(3) P.Monbeig, 11 Les Paturages 11
, in Pionniers et Planteurs de 

Llf:tat de S.Paulo",1952,pp. 276-295. B.K.Becker,"Expan
são do Mercado Urbano e Transformação da Economia Pas -
toril",in Rev. Brasil. Geogr., 1966, n<? l1, pp. 297-327. 

· · 1 11 ·1 e · J P - · 11 
• (4) M.C . Pard 1 ~ R . R,Ca <l a s ~ O BrRs1 Pntra ecu~rJ. n , 1n 

Grandes Desloc amentos de Gado Bovino de Corte no Brasil, 
1968, pp. 59-:-115. 



No entanto, o estudo dos frigoríficos de 

bovinos no Brasil e o abastecimento das grandes metrópoles ' 

urbanas em carne bovina tem recebido pouca atenção. 

O rebanho bovino brasileiro aumentou con 

siderávelmente de 1920 para 1970, passando de 34 milhões de 

cabeças para 78 milhões. Este acréscimo foi possível, anteri 

ormente, pelo incremento do número de cabeças bàsicamente 

nos Estados de M.Grosso e Goiás e mais recentemente graças à 

valorização da pecuária, facilitada pelos financiamentos ba~ 

cários para criação bovina. Isso teve reflexos na implanta -

ção de grandes projetos agropecuários no Norte de Goiás e M. 

Grosso (SUDAM) incrementados por incentivos fiscais, nas 

crescentes demandas do mercado interno principalmente e, se 

cundáriamente nas exportações. 

Por outro lado, o Brasil Central Pecuá -

rio é detentor da maior produção de carcaças (59,9% ou 

1.105,0 mil ton.) em relação ao Brasil (1.845,2. mil ton). (1) 

Esta é a maior das três grandes unidades geo-econômicas rel~ 

cionadas ao ciclo pecuária abate-mercado-consumidor organiza 

do por dois grandes mercados consumidores: são Paulo e Rio ' 

de Janeiro. 

As outras duas sao Nordeste (do Maranhão 

à Bahia) e o extremo Sul do país. (2) 

(1) Cf. "Carnes, Derivados e Sub-Produtos", i.n ProduÇão Brasi 
leira de Carnes, 1970, IBGE. 

(2) Cf. A.Mamigonian e Outros,"Notas Sobre os Frigoríficos do 
Brasil Central Pecuãrio 11

, in Bol. Paul. Geogr. ,1976, n9 ' 
5_1, p.7. 
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Próximo à Metrópole paulista a pecuária 

leiteira ocupa o Vale! do Paraíba e o Sul Mineiro, enquanto' 

que no seu extremo estão presentes as áreas de criação de 

M.Grosso, Goiás e porções de M.Gerais, transformando-se as 

regiões intermediárias em áreas de engorda (1) (Oeste de s. 

Paulo, Sul de M-Grosso, Triângulo de M.Gerais e Sul de Goi

ás). Tal modêlo espacial lembra a teoria de Von Thunen onde 

a influência da distância do mercado está relacionado ao 

uso do solo. (2) 

Nesse conjunto geográfico, os primeiros 

frigoríficos se instalaram no início deste século junto à ' 

Metrópole paulistana, por iniciativa estrangeira (Swift, Ar 

mour e Wilson), utilizando a rede ferroviária paulista para 

a coleta do gado gordo das áreas de invernadas, visando bá-

sicamente as exportações e, em parte, - o consumo da Capital' 

paulista. 

Após a segunda guerra surgiram outros ' 

frigoríficos, de iniciativa nacional, que concorreram e so-

brepujaram os frigoríficos estrangeiros. Estes estabeleci -

mentes de capitais nacionais surgiram em duas áreas distin-

tas, quanto à localização: nos arredores das áreas de consu 

mo e nas áreas de engorda. Na sua maioria, foram se insta -

lar nas zonas de engorda, em três sub-regiões, quais sejam: 

(1) Cf. A.Mamigonian e Outros,"Notas Sobre os Frigoríficos 
do Brasil . Central Pecuário", i.n Bol.Paul.Geogr., 1976 , , 
n9 51, p.7. 

(2) Idem, p.8. 
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a) Oeste de S.Paulo, Sul de M.Grosso e Norte do Paraná; b) 

Sul de Goiás, Triângulo Mineiro e Barretos; . c) Norte-Nordes 

te de M.Gerais. (1) 

Nesta mesma época, um outro grupo, com 

menor número de frigoríficos deu preferência para a localiza 

çao nos arredores de S.Paulo (Cotia, Itapevi, Jandira e Sa~ 

ta MÔnica) e no prolongamento industrial da Metrópole pauli~ 

ta-a região industrial da E.F.Paulista (Guapeva, Valinhos, ' 

Vinhedo e Piracicaba), visando o consumo da capital paulista 

em grande parte. 

Nosso objetivo neste trabalho é o de fo-

calizar a indústria de carne bovina no processo polarizador' 

da Metrópole paulista naquilo que se refere às áreas de for-

necirnento de matéria-prima, as vantagens e desvantagens da' 

atividade frigorífica localizada nas áreas de consumo, assim 

corno as atividades destes estabelecimentos e ·o fenômeno glo-

bal de abastecimento de carne bovina do aglomerado paulista-

no. 

~ um estudo de situação atual do signifi 

cado dos frigoríficos na Grande S.Paulo tentando explicá-la' 

dentro dos espaços que se relacionaram no passado e presente 

com a região. 

Nossa vivência do tema data de 1971-1972 

quando tivemos a oportunidade de participar de dois projetos 

de pesquisa com apôio da . FAPESP nos dois Últimos anos do cur 

so _de graduação na FFCL de Pres.Prudente. 

(1) Cf. A.Mamigonian, "Notas Sobre os Frigoríficos do Brasil 
Central Pecuário", in Bol. Paul. Geogr., n9 51, 1976, p. 
8. 
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O pri~eiro projeto realizado em 1971, i~ 

titulado "Relações entre Estrutura Fundiária e Rede Urbana ' 

na Alta Sorocabana" influenciou-nos na escolha do tema uma 

vez que ele nos forneceu informações sobre a gênese das áre

as de engorda relacionadas à procedência extra regional dos' 

proprietários rurais, bem como a influência dos frigoríficos 

paulistanos nesta porção do extremo Sudoeste Paulista. 

O segundo projeto, iniciado em 1972, com 

base no anterior, cujo tema era "Estudo Geográfico da Indús

tria de Carne Bovina no Oeste de S.Paulo, Norte do Paraná e 

Sul de M.Grosso" possibilitou-nos um relacionamento maior 

com o assunto a ser desenvolvido. Foi quando entramos em co~ 

tato com mais de duas dezenas de frigoríficos, espalhados pe 

las áreas de engorda, além do acesso aos dados estatísticos' 

para 1972, fornecidos pelo DIPOA, SP para todo o Estado de ' 

S.Paulo, Sul de M.Grosso e Norte do Paraná. 

No entanto, o estudo da indústria frigo

rífica realizado na mais importante área de invernadas do 

Brasil Central Pecuário não é o bastante para fornecer uma 

visão real da gênese da atividade frigorífica do grande con

junto geográfico Brasil Central Pecuário. 

Seria necessário englobarmos as duas me

trópoles para bem entender os mecanismos da organização do 

Brasil Central Pecuário corno região econômica com destaque ' 

para a pecuária bovina. Embora nao tivessemos descuidado de 

ver a polarização da cidade do Rio de Janeiro, os limites im 

postos pela extensão da pesquisa e pelo tempo, nos conduziram 

nessa primeira fase das pesquisas, a focalizar a Grande são ' 

Paulo e arredores. 
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A inexistência de pesquisas · realizadas ' 

no setor de indústrias de carne bovina, tanto junto aos gran 

des mercados consumidores como junto às áreas de invernadas, 

justificam a abordagem que fizemos, onde são Paulo se desta-

ca no processo polarizador e cada vez mais abrangente como ' 

mercado consumidor. 

Logo de início defrontamo-nos com dois ' 

problemas: o da.delimitação da área e o da conceituação de 

frigorífico. 

Para solucionar o primeiro, partimos dos 

trabalhos de P.George e J.R.Langenbuch. A partir da industri~. 

~lização e urbanização, P.George (1969) distingue quatro têr 

mos geográficos referentes à área em estudo: 1) a cidade de 

S.Paulo; 2) a aglomeração; 3) a conurbação e 4) a região in-

dustrial. (1) 

A Baixada Santista, em virtude de suas ' 

intensas relações econômicas ·com a Metrópole paulista é con

siderada por P.George como pertencente ã grande unidade.(2) 

Sob o ponto de vista da urbanização-in -

dustrialização J.R.Langebuch (1971), distingue três faixas , 

conforme o maior ou menor hiato de compactação urbana e mi -

grações pendulares entre a periferia e a área central: 1) a 

aglomeração restrita de S.Paulo, .2) a área metropolitana de' 

(1) Cf. P.George,"Aire Metropolitaine, Conurbation ou Region 
lndustrielle? Le Cas de S.Paulo'', in Geografia das Ind~s 
trias, IG-USP, 1969, p.16. 

(2) ldem,p.16. 
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S.Paulo e 3) a região metropolitana de S.Paulo (1), sendo 

que a segunda porção envolve também a primeira e a terceira' 

área engloba a primeira e segunda regiões. 

Para designar todo esse conjunto regio -

nal J.R. Langenbuch usa a expressão "São Paulo e arredores". 

Como se pode observar, os limites apresentados pelos dois 

geógrafos para a mesma área em evidência não são os mesmos , 

embora os critérios empregados sejam os mesmos. A delimita 

ção proposta por P.George extravasou aquela apresentada por 

J.R.Langenbuch. 

Resolvemos adotar a delimitação dada por 

P.George, por ser mais abrangente, pois inclue a porção in -

dustrial interiorana e Santos, condizendo melhor com a situa 

ção por nós estudada. 

Por este motivo denominamos a este con -

junto urbano-industrial "Grande S.Paulo e arredores". Tratan 

do-se de uma questão controvertida, não nos cabia para este 

trabalho entrar no mérito maior da questão. 

Quanto ao conceito de frigorífico ele 

não é mui to nítido. Em geral'· é necessário que um estabeleci 

mento faça o abate de alguns bovinos para que seja denomina-

do de frigorífico, mesmo quando não possui,na maioria dos ca 

sos, uma câmara frigorífica. (2) Esta tendência popular em 

(1) Cf.J.-ll.Langenbuch, "A Delimitação da Grande S.Paulo", in A 
Estruturação da Grande São Paulo, 1971, PP• 330-331. 

(2) Cf.I.F.Pereira, P.D.Criscuolo, A.A.Amaro,"Comercializa~ão 
da Carne nos Frigoríficos e Matadouros do Estado de Sao 
Paulo", in Rev.Agricultura em S.Paulo, 1965, n9 7 e 8 PP• 
20-22. 
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denominar estes estabelecimentos como tal, gerou confusão ' 

nos termos empregados, dificultando assim a sua distinção ' 

nas cartas geográficas da Grande S.Paulo. 

Conforme a Revista Agricultura em S.Pau 

lo (1965) os termos matadouro, frigorífico, charqueada e fá 

brica de conservas foram estabelecidos de acordo com as de-

finições adotadas pelo Serviço de Estatística da Produção ' 

do Ministério da Agricultura, segundo a principal atividade 

exercida: 

1) Matadouro: possui instalações de abate para animais de 

açougue, visando o fornecimento de carnes verdes. 

2) Frigorífico: possui instalações de abate e câmaras frig~ 

~íficas, visando a exploração industrial de carnes e seus ' 

derivados. 

3) Charqueada:possui instalações para abate de bovinos, vi

sando bàsicamente a produção de charque. 

4) Fábricas de Conserva: possui instalações para manipulação 

da carne e seus derivados de origem animal. (1) 

Com o propósito de evitar confusões, os 

termos matadouro, frigorífico, charqueada e fábricas de con-

servas presentes no decorrer de nosso trabalho tem as conota 

ções acima definidas. 

Conforme o título sugere, nossa preocup~ 

çao em enfocar o assun.to dentro do campo geográfico foi sem-

(1) Cf. I.F.Pereira, P.D.Criscuolo, 
çao da Carne nos Frigorffi&os e 
São Paulo", in Rev. Agricultura 
7 e 8, pp.20-22. 
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pre com os espaços implicados no dinamismo que levou a ativi 

dade frigorífica paulistana a se extravasar além fronteiras' 

como coroláriodo processo polarizador da cidade de S.Paulo. 

O método histórico pareceu-nos, de iní -

cio, adequado para destacar a atividade frigorífica como PªE 

te integrada na expansão econômica da Capital paulista e,po~ 

teriormente, da Grande S.Paulo. 

Se a atividade frigorífica em S.Paulo se 

inicia em 1913, as condições que permitiram sua instalação 

(possibilidade de mercado, estímulos governamentais, existê~ 

eia de capitais à procura de bons ~egócios, etc) criadas in

terna e externamente foram também objeto de nossas preocupa

ções restropectivas. A busca de tais fatores nos conduziu ao 

processo global de evolução da economia paulista, cujo refle 

xo na industria pastoril se traduziu no florescimento das 

áreas de engorda cada vez mais afastadas do centro propulsor. 

Foi possível demarcar 3 fases de expansão das áreas de engor 

da; delimitando os espaços _, envolvidos. 

A medida que se desenvolvia e se distan

ciavam as áreas de engorda o acelerado crescimento populacio 

nal, as conquistas técnicas do parque industrial paulistano' 

em expansão e a consequente acumulação de capital nacional ' 

foram responsáveis por uma trans~ormação quantitativa e qua

litativa da indústria frigorífica. Tais transformações foram 

enfocadas, permitindo uma abordagem da parte técnica, adminis 

trativa, financeira e humana (mão de obra) que possibilitou' 

a passa0em dessa atividade antes estrangeira para as rn;os 

dos nacionais. 
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outros dados foram levantados ainda, qu~ 

is sejam: 

- levantamentos junto ao DIPOA, SP em 1972, objetivando a . ' 

procedência de bovinos e os meios de transporte, destino dos 

produtos principais para o mercado interno e externo. 

~ consultas no Departamento do Arquivo do Estado de S.Paulo' 

junto aos Relatórios da Prefeitura Municipal apresentados 
... 
a 

Câmara de S.Paulo (1893, 1910, 1930), Relatórios da Secreta

ria da Agricultura do Estado (1920-1930) , Relatórios de A.E. 

Taunay: História da Cidade de S.Paulo (1735-1765 e 1822-1831) 

Relatórios de Jesuino da Silva Mello (1859-1900), Relatórios 

do Ministério da Agricultura (1909-1910, 1912-1920, 1923-24, 

1926, 1927, 1938-1939, 1940), Mensagens Presidenciais de Mi

nas Gerais {1888-1907 e 1915-1928), M.Grosso (1809-1940 e 

1954-1963) e Goiás (1858-1945), visando obter os fluxos que 

deixam estes estados e os seus destinos, assim como consul -

tou-se os jornais do Estado de S.Paulo de 1913-1923 e 1954 ' 

(junho-julho), referentes ao abastecimento da Capital paulis 

ta, origem dos frigoríficos, produtos e sub-produtos, merca

dos internos e externos e áreas de engorda de Barretos e Sul 

de M.Gerais. 

- levantamento de dados estatísticos utilizando os Relatóri-

os da FEPASA (EFSorocabana: de 1906 a 1970 e 1972) e EFNoro-

este (de 1936 a 1939, de 1941 a 1944, de 1953-1965). 

- coleta de dados estatísticos junto à SUNAB (frigoríficos ' 

das zonas de engorda com entrepostos na capital paulista e ar 

redor:es e FIESP :i::eferen.teti às fábricas de conservas, at.acadis 

tas e distribuidoras. 

XI 



- levantamento de dados estatísticos junto a Biblioteca da 

Secretaria da Agricultura junto aos Boletins do Sindicato ' 

dos Invernistas e Criadores de Gado, Barretos; Boletins da 

Associação dos Pecuaristas do Vale do R.Grande, Barretos e 

Associação dos Criadores do Sul de M.Grosso-Carnpo Grande,vi 

sande obter o movimento de gado bovino gordo para a Capital 

paulista (CPEF-Cia.Paulista de Estradas de Ferro e EFNOB-Es 

trada de Ferro Noroeste de 1940 a 1965) , bem como informaçõ 

es sobre as diferenças de comportamento de cada região pas

toril do Brasil Central Pecuário. 

- coleta de dados estatísticos contídos no cadastro dos op~ 

rários dos frigoríficos Bordon e Jandira com a finalidade ' 

de obter os locais de residência dos operários, sexo, idade 

e meio de transporte usado para os deslocamentos até a fá -

brica. 

- levantamento de dados estatísticos junto aos censos demo

gráficos e agrícolas nos Estados de S.Paulo, M~Grosso, Mi -

nas Gerais, Goiás e Paraná para os anos de 1940, 1950, 1960 

e 1970 no IBGE, visando obter a distribuição da relação po

pulação-rebanho bovino, bem como as tendências dos municí -

pios à criação ou a engorda por meio da distribuição do ef e 

tive bovino em vacas, bois e garrotes para corte, etc. Con

sultou-se ainda neste mesmo local os Anuários da Banas de 

1963 referentes ao setor de carnes frigoríficadas. 

- consultas junto à Biblioteca Municipal de S.Paulo - Censo 

industrial do Estado de S.Paulo em 1901, realizado por Ban

deira Jr. 

O trabalho de gabinete caracterizou a 
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segunda etapa do trabalho, onde compilamos e tabulamos as in 

formações e os dados estatísticos conseguidos na fase anteri 

or, cálculos de correlação, cálcülos de Índices e a constru

ção de gráficos, mapas, cartograrnas. 

Nossas visitas junto aos estabelecimen -

tos frigoríficos para as entrevistas foram prejudicadas ora' 

pela ausência dos empresários nos frigoríficos, ora pelo po~ 

co tempo que dispunham para nos atender, e pela descontinui-

dade dos dados. (1) 

A atualização dos dados estatísticos for 

necidos pelo DIPOA, SP em 1972, não nos foi possível após vã 

rias tentativas. 

- -Por essas razoes nao pudemos utilizar 

boa parte do material por nós levantado. 

(1) Os dados estatísticos dos relatórios da EFSorocabana foram 
organizados sõ ate 1957, considerando apenas o movimento de 
de animais por estação. ~ somente a partir de 1957 que apa
recem consignados os embarques, . por estação, reunindo sob o 
Único total todas as espécies de animais e mais recentemen
te a partir de 1972 aparecem os totais de animais descrimi~ 
nados(bovinos, suínos e equinos). 
Os relatórios da EFNoroeste que não apresentam esses incon-. - - _,. venientes, nao sao, no entanto continuos. 
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I - A GgNESE DOS FRIGORIFICOS NA GRANDE SÃO PAULO E ARREDORES 

Implantação antiga e recente dos frigoríficos 

O papel do poder público e dos empresários no início da ativi 

dade frigorífica. 

A matéria - prima às vésperas da implantação .dos primeiros fri 

goríficos. 

A formação da rede ferroviária paulista e a centralização dos 

frigoríficos. 

Implantação do mercado consuinidor: mercado externo e o nerca

do interno. 
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I-A GENESE DOS FRIGORIFICOS NA GRANDE SÃO PAULO E ARREDORES 

Implantação antiga e recente dos frigoríficos: 

O processo ·de implantação dos frigor!f i-

cos na Grand~ são Paulo e arredores . definiu""".se,bàsicamente , 

em função da combinação de vários fatores humanos e econômi

cos (!).o poder público, os incentivos fiscai~, a matéria~ 

prim~, os transportes modernos e o mercado c~nsumidor f avore 

ceram, po_r um lado, a expansão dos frigoríficos; mas foi o 

capital proveniente da ini~iativa privada(estrangeira e naci 

onal) que dinamizou tal expansão,levando ao aparecimento de 

dois tipos de localização das instalações dentro da área de 

consumo: uma _ central e outra periférica. 

o~ f rigoríf~cos da Grandé são Paulo e ar~ 

redores foram instalados em duas etapas distintas(2) ,confor-

me períodos de maior incremento. (Fig.l). A primeira fase, a 

antiga (de 1. 911 a 1. 925), corresponde à instalação dos esta-
. . 

belecimentos pioneiros nos arredores da Capital paulista.são 

eles: a Wilson(The Continental Products C9), em Osasco(l913), 

a Cia_. ~Iar.tinelli (1.913-1.914), · em Santo André e a Cornp~nhia 

Armour(l.917), na Lapa. O frigorífico de Santos constitui a 

única exceção nessa primeira etapa, que se caracterizou pela 

centralização em função da Capita~. 

(1) Cf. J. Chardonnet, "La Localisation Geographique de 1 'In
dustrie en France", in L'Ec~nomie Française, Tomo I,1.958, 
PP• 318-337. 

(2) Cf. A. Mamigonian e outros, "Notas sobre os Frigoríficos 
do Brasil Central Pecuário", in·Bol.Paul. de Geografia,jun. 
1.976,·n9 51, p:a. 
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FIG.8 : 

A INSTALAÇÃO DA ATIVIDADE FRIGOR(FICA NA GRANDE S. PAULO 
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Fl(3.0 A EXPANSÃO DA ÁREA URBANA DE SÃO PAULO 

E A INSTALAÇÃO DOS FRIGORÍFICOS 



A segunaa fase .de ..... ~"'::+:rução . de frigorí-

fi·cos na Grande S~o Paulo e arredores se inicia em .1956 (fig.· 

1) e corresponde às cidades perif~ricas da Metrópole de são 

Paulo { Itapevi em 1.957; Jandira em 1.961; Cotia em 1.962 e 

Santa Mônica - Cotia em l.'966) ou dos arredores da Grande s. 

Paulo Jundiaí em 1.957; Valinhos em 1.963; Salesópolis em 

1.970 e Vinhedo em 1.975(1)). 

Esta segunda fase ~oinciq.e com a insta°la 

çao de um grande número de estabelecimentos nas áreas de en~ 

gorda , por· ernpresârios nacionais. Mouran, em Andradina, em 

1.954; T.Maia, em Araçatuba, em 1.957 e Fialdirii, . em s.carlos 

·· do Pinhal, em 1.957. 

Tanto as iniciativas nacionais corno as 

estrangeiras estão representadas na fig .·2, onde - se. ·-perce~e 
.. 

urna tendência de localização recente dos esta~elecirnentos em 

acompanhar a região industrial interiÓrana, na direÇão Noro

este do Estado de São Paulo. 

O Papel do poder público e dos empresários no início da ati

vidade frigorífica: 

Na prirn~ira fase .de instalação da ativi

dade.frigor!fica é preciso destacar o papel· desempenhado pe~ 

lo poder pÚblico, com leis e incentivos fiscais que favorece 
1 

rarn a expansão desta atividade '. .industrial• 

Os jornais da época, assim corno os rela-

(1) O frigorífico de Vimhedo é filial de Piracicaba e consti
· tui a Única exceção desta segunda etapa, pois iniciou suas 
operações em 1.949. 



tórios do Ministério da Agricultura trazem farto documentá-

rio sobre o assunto, numa ·fase em que se tentava introduzir 

aqui a cadeia do frio, importante conquista técnica da in

dústria frigorífica. 

A aplicação da cadeia do frio (congela-

mente e resfriamento) marcou uma etapa importante no século 

XIX. A conservação dos produtos perecíveis por vários meses, 

sob baixas temperaturas, tanto nos locais de produção como 

nos meios de transporte.; (vagões ferroviários, caminhões e 

navios) vulgarizou-se ràpidamente no mundo industrial. 

Em 1.910, o Presidente da RepÚblica,Nilo 

Peçanha, assinou o decreto Federal de n9 7.945(1), em que es 

tabeleceu as bases para a concorrência à instalação de mata

douros - frigoríficos modêlos e entrepostos frigoríficos,me-

diante a concessão de favores e prêmibs. O pr6prio Ministro 

da Agricultura, Rodolpho N. da Rocha Miranda, ao .- . .. aJ..aborar 

tal decreto, deixou transparecer na apresentação dos motivos 

a estranheza pelo fato de o Brasil nao ter ainda aproveitado 

às vantagens da indústria do frio. são suas palavras:"Aliás, 

tão 6bvias são as vantagens d~s iristalações de frigoríficos 

e de matadouros modêlos, que admira não houvesse, até hoje , 

servido de estímulo à nossa atividade" (2) •.• , imitando oom 

isso outros paises, como , .os EU.l'. , a Alemanha e a Argentina. 

Nos EUA há 1.200 matadouros - frigorífi-

cos e "parking-houses •; empregando .a refrigeração artificial 

(1) Cf. "Decreto n9 7.945", in Atas de Poder Exccutivo,Leis do 
Brasil, 1.910, p.473. 

(2) Idem, p.474. 



para carne animal(l), sem falar dos outros produtos . .. pereci 

veis. Na Alemanha, muitas cidades com 2.000 a 3.000 habitnn-

tes possuiam um matadouro-frigorífico e o Ministério da Guer 

ra possuia entrepostos frigoríficos para as carnes congela-

das em quantidade suficiente para o fornecimento do Exército 

Alemão, em caso de guerra, durante 200 dias(2). O Brasil não 

poderia permanecer indiferente a estes fatos que estavam 

ocorrendo no exterior. 

Ainda na exposição de tais motivos,o Mi-

nistro da Agricultura, deixou transparecer dois tipos de pr~ 

ocupaçao , de caráter econônico e de higiene. 1- de caráter 

econômico: a conquista de novos mercados no exterior ,_com ado 

çio de processos modernos de conservação da carne, i not6ria 

no transcorrer de toda a apresentação dos motivos de tal de~ 

ereto. 

· Em 1. 880 ,· a Inglaterra começou a receber 

carnes frigorificadas procedentes da Austrália; já em 1.883 

as repúblicas do Prata iniciaram, também para aquele pais, a 

exportação de carnes conservadas por esse mesmo processo(3)". 

A preocupaçao com a exportação de carnes 

(1) Cf. "Relator.ias do Hinistro d.a Agricultura, Industria e 

Comercio", 1.909-1.910, pp. 111-114. 

(2) Idem., pp. 111 - 114. 

(3) Em 1.906, a · Argentina e o Uruguai exportaram para os por
tos incleses 2.919.000 carcaças de cordeiros,1.314.708 quar 
tos de boi congelados e ~54.613 quartos de boi refrigeradoi 
cf. "Decreto n? 7.945", in Atos d.:> rode:r E:;;::ecutiv.:>, Leis do 
Brasil, 1.910, p.475. 
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continua viva no governo, o_ que se pode depre~nder dos pro-
. . 

nunciamen~os do Ministro da Agricul~ura(l). 

2- a preocupação pela higiene alimentar, 
I 

evitando desta forma o consumo de produtos deteriorados pe

la população das grandes cidades, o que seria resolvido prin 

clpalmente com a instalação de matadouros-modêlos e entrepo~ 

tos frigoríficos(2) • 

. A segunda parté do decreto n9 7.945 reg~ 

lamentava a abertura da concorrência para instalação de mata 
. 

douros-rnodêlos e. entrepostos frigoríficos destinados à conser 

vaçãó de produtos nacionais e estrangeiros, por meio de con 

(1) Em 1.910, o Ministro da Agri~ultura dizfa:" A eloquência 
destas cifras constataàoras àa iniciativa inteligente e 
do trabalho fecundo que d~terminar~m a .prosperidade eco
n;rnica e o engrandecimento dos nossos ~izinhps deve ser-

.vir de exemplo e esttmulo a no~s~ atividade'', ~f.Decreta 
n9 7.945, Ín Atos do Poder Execut.ivo, 1.910.,p.475. 

(2) A esse. respeito· ma-nifestou-s_e o Conselheíro Anto·nio da 

Silva Prado, por o~asião·da inauguração do primeiro fri

_goríf ico na cidade de Barre tos em 1. 913. • • ~"porque até 

agora a alimentação pública em São Paulo j~mais se subor

dinou a esses princípios de higiene que estabelecem bene

fício para a saúde. e para o. trabalho. Ate aqui o c~mêrcio 

de carnes vérdes foi uma perfeita irrisão" ••••• Cf.O Mat~ 

douro de Barretos", in .O Estado de São Paulo, de 12 de 04 

de 1.913., p. 3. 
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cessao de prêmios e favores. (1). Os favores concedidos con-

sistiarn no pagamento de taxas, por parte do governo, - pelas 

mercadorias beneficiadas, armazenadas nos entrepostos, na

vios e vagões frigoríficos,bem como a isenção dos direitos 

de importação para todo material de construção de edifícios, 

desde que não houvesse similar_ no Brasil. Também entraram_ 

nesses privilégios máquinas e material de transporte,havendo 

ainda facilidade nos contatos com as estradas de ferro e di-

' reito a desapropriação para os terrenos indispensáveis à ins 

talação das câmaras frigoríficas ou de matadouros-modêlos(2). 

Conforme os relatos de P.Frontin, apenas 

dois interessados com capitais nacionais(Horácio Lemos e Jo

sé Prestes) corresponderam aos apêlos do decreto Federal, a-

presentando o.s p:i:'ojeto.s para a instalação de matadouros €: 

entrepostos frigoríficos(3)• Horácio Lemos propôs . projetos 

para- a instalação de matadouros-modêlos nas áreas do Centro( 

interior de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro) e 

para serviços de frigoríficos nos portos de Santos e Rio de 

Janeiro(4)~ 

(1) Os prêmios anuais são concedidos pelo governo ãs empresas 
que colocarem o primeiro vapor frigorífico destinado prin 
cipalmente ã exportação- dos produtos nacionais para o es=. 
trangeiro ou para os Estados. Havia ainda prêmios para os 
dois_ primeiros vapores e tarnb~m para os tris primeiros va 
pores nas mesmas condiç~es acima citadas. Por outro lado: 
haverã prêmios para a melhor e mais completa organização 
dos serviços frigoríficos e matadouros-modêlos que forne
cessem carnes verdes em melhores condiç~es de higiene e 
preços mais baixos. A concessão destes prêmios e favores 
por parte do governo · serâ de 5 anos,-cf. 11Decreto .· n97.945,in 
Atos do Poder Executivo",Leis do Brasil,1.910,pp.477 e segs 

(2) Cf."Decreto n97.945",in Atos do Poqer Executivó,Leis do Bra 
sil, 1~910i p.477. 

(3) Cf."Relatôrio do Ministro da Agricultura,IndÚstria e Comer
cio", 1.909-1.910.pp.lll-114. 

(4) Idem., pp.111-114. 
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José Prestes, que estava ligado ã uma com

panhia de engenharia fez uma Única proposta; abrangendo todos 

os serviços nas três zonas(Norte, Centro e Sul)ll). 

Após o julgamento destas duas propostas, 

sob a coordenação do relator P.Frontin, o Gov.erno Federal re

jeitou-as, pois não satisfaziam. as condições e exigências do 

edit~l(2). 

Como a concessao de favores e prêmios con~ 

· tidos no regulamento deste·decreto Federal requeresse pesados 

. investimentos para o Ministério da Agricultura, não foi aberta 

uma.nova concorrência(3). 

Fato · importante· a ser ·assinalado é que os 

projetos para a inst'1la.ção de mntadcuros-frigcríficos rnodêlós, 

apresentados iniclalm~nte para a apreciação. do Ministro da · Ã

gricultura já denotavam duas tendências- quan~o ã. localização 

.da ·atividade frigorífica: áreas de produção de matéria-prima ( 

bois gordos)e os centros de consumo(portos de Santos e do Rio 

de Janeiro). Como não foi aberta uma outra concorrência para 
, 

a apres.entação de novos projetos· para a instalação de matadou-

ros-modêlos e entrepostos frigoríficos no Brasil, pergunta-se:· 

qual a importância que teria tido este decreto Federal na orga

nização futura da nossa atividad~ frigorífica? 

(1) -Cf ."Relat~rio do Ministro da Agricultura,Ind;stria e Comir" 
cio",1.909-1 .• 910. pp.111-114. 

(2) Idem, pp.111-114. 

(3) Ibdem, 1.911; pp.167- 110. 
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Dos favores concedidos pelo decreto n97945, 

o mais importante de todos, é aquele que diz respeito á isenção 

de direitos de importação para as máquinas, material de trans

porte· e material de construção, numa época em que nossa indús

tria de equipamentos neste setor não estava aparelhada a prod~ 

zir maquin&rio de montagem dos frigoríficos(!). Neste incenti 

vo concedido pelo Governo Federal reside o mérito de tal decr~ 
. . 

to, pois houve urna seleção de favores prioritários, que . r~al

mente poderiam criar as condições para o desenvolvimento da 

atividade frigorífica no Brasil. Tal incentivo estará contido 

também nos futuros decretos Federais. 

Com base no decreto Federal n9 7.945 elabo 

rou-se em 10/12/1.910 a lei 2.321, que concede a isenção de di 

reitos de importação aos mecanismos e ~parelhos para a . monta

gem de charqueadas, matadouros-frigoríficos e entrepostos fri

goríficos para depósito de carnes, pagando es.tes , maquinários 

uma taxa de 5% de expediente(2). 

Com base sõrnente na lei acima mencionada , 

coube à iniciativa ao Cons. Antonio da Silva Prado(3) montar 

em Barretos um matadouro-modêlo dotado de câmaras . ·frigorí-: 

ficas, que começaria a funcionar em 1.913 e que abasteceria a 

Capital paulista, gozando dos direitos de importação de equipa 

mentes e aparelhos destinados à construção do matadouro-frige-

(1) Cf. "Relatório do Ministério da Agricultura,IndÚstria e Co
mercio, 1.911, pp.107-110. 

(2) Cf. "Lei n9 2. 321", in "Atos do Poder Executivo 11
• ,Leis do 

Brasil, 1.910, 1.913, p.90. 
(3) Este Senhor foi grande cafeicultor; industrial(Cia.Vidraria 

Santa Marina,1.895) e um dos maiores acionistas da Cia Pau
lista de Estradas de Ferro. 
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rifico(l). Os produtos do matadouro-modêlo de Barretos· desti-

nados aos centros consumidores, seriam tra~sportados por va

gões-frigoríficos da Cia Paulista E.F. que, para esse fim,se-

riam especialmente construídos, ao mesmo tempo em que propici 

ariam frete à Cia Paulista(2). A esse respeito manifestou o 

Dr. Pedro de Toledo: •••• " as câmaras frigoríficas nos vagões 

ferroviários poderão ser obtidas com relativa· facilidade, po~ 

co di'spendiosas' e sem agravo às tarifas"(3), oferecendo para 

isso o Governo/os mesmos favores de isenção de direito para o 

material necessário a ser implantado. 

Durante a grande guerra(l.914-18) surgiram 

no Estado de são Paulo os primeiros matadouros-frigoríficos e 

matadouros-modêlos, empregando a refrigeração artificial para 

os produtos de origem animal. Para compensar não só as expor

tações de café, que caíram de 23,3 milhões de libras esterli

nas, - em 1.914 para 17,8 milhões _,em 1.918(4), corno também o 

incremento das exportações européias, o governo do Estado de 

são Paulo estimulou os investimentos , visando ·. aumentar a 

(1) Cf. "Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, 1.911, pp.107-110. 

(2) Cf. "Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria ~ 

Comércio, 1.911, pp.107-110. 

(3) Idem, pp.107-110. 

(4) Cf. Albert Demangeon, "Le Developpement Economique de l'E

tat de S.Paulo, au Bresil", in Annales de Geographie,1.921, 

p.289. 
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exportação de produtos e sub-produtos da pecuária(!). 

Também os cereais se beneficiaram destes 

estímulos de exportação(2). O exemplo dado por s.Paulo foi 

seguido de perto pelos Estados do Rio Grande do Sul e Rio de 

Janeiro, que votaram leis nesse sentido(3), visando estimu 

lar a instalação de matadouros-modêlos e a exportação de pro 

dutos pecuários para o exterior. Isso consistiu numa tentati 

va de equilibrar a economia nacional numa época em que esta 

se encontrava abalada pelas crises da borracha e pelas bai

xas periódicas do café(4). · 

Os decretos Federais criados até então 

para estimular a instalação de matadouros-rnodêlos no territó 

rio nacional)se caracterizavam por apresentar umn _ preocu-

pação maic "v7 0ltada para a i1~port-:içãc de maquinário~ e ap~-

relhos para a montagem destes estabelecimentos. Aos poucos , 

estes decretos Federais vão diminuindo suas restrições al-

fandegárias, até torná-las inexistentes. (5). 

(1) Para isso, foi criada a lei de n91.497 de 30/12/1.915,art. 
59, que concedia a isenção de impostos de exportação aos 
produtos dos "packing-houses" ou matadouros-frigoríficos 
que jã estivessem ou que fossem estabelecidos no Estado pe 
lo prazo de 10 anos, Cf. 11 Lein9 1.1•97", in Leis e Decretos
do Estado de são Paulo, 1.916, p.216. 

(2) Cf.A.Dernangeon, "Le Dêveloppement Economique de L'Etat de 
s.Paulo, au Bresil".in "Annales de Geographie",1.921,p.290. 

(3) Cf.Sociedade Rural Brasileira",in O Estado de S.Paulo,20/2/ 
1.920. ,p.4 e Hensagem apresentada a Assembleia doEst.do Rio 
de Janeiro",in O Estado de S.Paulo,19/8/1.920,p.6. 

(l•) Cf."Estudos Econômicos",in O Estado de S.Paulo,19/2/1.91..5,p.3 
(5) Isto pode ser constatado no decreto Federal 3.347 de 3/10/1917, 

do art.29."todo material, mecanismos,acessórios e utensílios 
destinados ã construção e exploração dos estabelecimentos fri . . . . --
g o r 1f1 c os que se fundarem para a rnatança,prcparo e expottaçao 
de carnes congeladas,resfriadas ou conservadas,terão direitos 
n c1 u a n e i r o s , i n e 11.1 s i v e o s d e e x p e d i e 11-t e , d u r ~ n t e o p r a z o d e 5 
n no s " . · C f . " f~ t o s d o P o d e r E x e e u t i \.. o 11 

, i n L e i :-; d o n r :i :; i 1 d e 1 • 9 l 7 
e 1.918, p.137. 
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Em 1.915, por exemplo, a Continental Pro 

ducts C9, localizada em Osasco, recebeu uma outra parte dos 

seus equip~mentos totalmente isentos de direitos aduaneiros, 

tendo entrado pelo porto do Rio de Janeiro(!). 

FimalMente, a lei de n91.168 de 2/8/1950 

do governo de Eurico Gaspar Dutra{2) se caracteriza em rela

çao às -demais leis por nós assinaladas por propiciar incen

tivos para incrementar a descentralização da atividade frige 

rífica das áreas de ·consumo( em· nosso caso, a Metrópole pau

lista) em direção às áreas de engorda, por meio de financia-
. 

mentos bancáriqs e pela concessão de prêmios em dinheiro, go 

zando de favores tais como isenção de direitos e taxas adua

neiras, pelo prazo de dez anos, para a-importação de apare~ 

,lhagens; e facilidade na aquisição de terrenos. 

Um outro aspecto, nao cogitado até então 

nas leis anteridrmente estudadas por nós, é que esta lei for· 

necia financiamentos e favores para sociedades· de criadores, 

recriadores . e inverriistas, ou para el}lpresas de transporte 

ferroviário, r~doviário e fluvial, que fossem iniciativas na 

cionais. Tais leis visavam ao abastecimento do mercado regio 

nal e nacional~ e não mais do mercado i .nternacional como ·ha

via sido enfatiz~do nos decretos· e leis anteriores. 

Amparadós pelos favores governamentais de 

1.910 e l.91S, principalmente, os _primeiros frigoríficos de 

( 1 ) C f. "F ri g o r Í: f i e o d e Os as e o" , in O E s t a d o d e Sã o P a u 1 o , 6 / 
7/1.915., p.l. 

(2) Cf. "Lei n9 1.168", in Atos do Poder Executivo, 1.950, 
pp~50-53. · 
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capitais estrangeiros(Cias. Wilson e Armour) passaram a 

atuar nas regiões do Brasil Central Pecuário por meio da 

Capital.paulista, assim como os estímulos de 1.950 _ foram 

correspondidos pelos invernistâs e pecuaristas de são Paulo 

e Mato Grosso que passaram a instalar vários f rigôríficos 

nas áreas de engorda. O sucesso dos empreendimentos a par

tir da década de 1.950 foi garantido pelos vagões frigorífi 

cos, inicialmente, e, posteriormente, pelos caminhões frigo 

ríficos que tomam a direção Leste, atingindo a Capital pau

lista, o principal centro consumidor de carnes. 

Assim,. surgiram as primeiras iniciativas 

em Andradina(Mouran), Araçatuba(T.Maia), Barretos(Antenor -

Duarte) e Campo Grande(Laucídio Coelho). 

As grandes empresas estrangeiras conta

ram com longa experiência no setor de carnes( abate-industri~ 

.,lização-comercialização) durante a primeira fase de conces

são de estímulos, de 1.910 a 1.915. 

Das cinco grandes empresas frigoríficas 

sediadas em Chicago, um grupo de companhias conhecidas com 

o nome de "Big-Five"(Armour, Swift, Wilson, Morris e Cuday), 

apenas as três primeiras se internacionalizaram. 

A eia. Morris Packing foi incorporada ã 

Cia. Armour, provàvelmente em 1. 92 2, sendo ambas as maiores 

empresas dos EUA neste setor(!), enquanto a Cia. Cuday teria 

desaparecido por fusão. 

(1) "Telegramas do Exterior" EUA,in O Estado de S.Paulo,25/11/ 

1.922,. p.2. 
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Por outro lado a Cia. Armour também pro-

pôs a fusão da Wilson com outras empresas pertencentes ao 

grupo "Big-Five"(l). 

Estes cinco grandes frigoríficos . sedia-

dos em Chicago ocupavam 10.000 operários em 1.921. Alguns de 

les surgiram de maneira modesta, como a Cia. Arnour, Swift 

e Morris(2). 

o surgimento das Cias. Armour, Swift e 

Wilson, como empresas exponenciais do mercado norte-america

no de frigoríficação da carne, ocorre no mesmo período emque 

se consolidam outras iniciativas empresariais deste setor da 

economia, bem como o fortalecimento da tendência à concentra 

ção empresarial. 

l \ au~~nc:ta de õaõoF. ~ de rna:tnres infor!'la 

cães nao nos permitiu formar urna idéia sobre os fatores esp~ · 

~ ' -cificos que levaram ao desenvolvimento e a expansao 1 clestas 

empresas fora dos EUA. Os EUA, que em 1.900-1.910 ócupavam o 

primeiro lugar na exportação de carnes, perdera~ essa 

(1) "Telegramas do Exterior 11 EUA,in O Estado de ~.Paulo,25/11/ 
1.922, p.2. 

(2) A Cia. Armour foi fundada por F.D.Armour, nascido· em Stock-
bridge(N.I.) em 1832, e começou com o abate de sufnos e 
posteriormente gado bovino. Construiu a primeira câmara fri 
gorffica em 1.874. A Cia. Swift foi fundada por G. Swift ,
pr5ximo i Boston(Massachussets), em 1.839, quando começou 
com pequeno açougue, tendo se transferido depois para Chi
cago, onde fundou importante empresa. N.Morris, que nasceu 
na Alemanha em 1.840 e se deslocou para os EUA por questões 
políticas, passou a fornecer carne para o exercito dos EUA, 
durante a revolução civil. Cf. W.H.Harnisch, "Carnes Frigo
rificadas", in O Estado do Rio Grande do Sul, A Terra e o 
Homem, 1.941, p.26. 

14 



ção em decorrência do aumento de sua. população interna e da 

diminuiçã~ do rebanho bovino. que cedeu lugar, em grande par

te, à lavoura(!). Tal fato foi um dos fatores que levou es-

tas empresas a buscàr novos mercados de produção de matérias· 

primas,· introduzindo nestas áreas todo o aparato racional , 

tecnológico e administrativo na exploração das condições vi

gentes, dentro de um sistema de exploração neo-colonial. 

A expansão destas companhias . · · fr,tgorí 

ficas norte-americanas( Armour,· Swift e Wilson) e inglesa(An 

glo) bus~ou países como a Nova Zelândia e, a ·Austrália, a Ar 

gentina, o Uruguai e, finalmente, o -Brasil, comoáreas priori 

tárias para a localização de sua~ filiais, passando o pais·a 

se· abastecer de carnes cpngeladas e enlatados procedentes da 

.Nova Zelândia, Austrália e Canadá, e de gado.em pé do México 

a partir de 1.910. 

Por outro lado, o ~rescente desenvolvi 

mento urbano-industrial, de 1. 850 ç:t 1. ~no; e a· consequente -

elevação do.padrão de consumo do .europeu abriram enormes roer 

cados para a produção de gêneros alimentícios. A Europa, ven 

do-se então incapaz de organizar a sua produÇão para atender 

a crescente demanda do mercado interno,_ passa a se abastécer 

de carnes congeladas, resfriadas· e enlatadas da Austrália,N.Q 

va ·Zelândia, Argentina e Ur~guai. 

(1) O rebanho bovino dos EUA apresentou um decréscimo de 9,57% 

de 1.900 a 1.910 ( 67.719.000 e 61.804.000 cabeças) en

quanto que a popuÍaçio cresce; 17,66% neste mesmo perrodo 

(76.094.000 e 89.003.000 habs.· ) cf. Historical Statfstics 

oi US., 1.972, pp.10 e 519-520. 
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Estes países exportadores se caracteriza-

vam por terem iniciado a produção de carnes .congeladas e res

friadas nos fins do século XIX. A Inglaterra c9meçou a rece

ber, em 1. 880, as principais remessas ·do produto _ procedente 

àa Austrália e, em 1.883, ~ambém os países platines iniciaram 

a exportação . de carnes conservadas pelo frio artificial com 

destino àquele país. 

O primeiro frigorífico argentino foi cbn~ 

truído em 1.882 por empresários nacionais. A partir de 1.908 

os frigoríficos argentinos passarara para as maõs de capitais 

norte-americanos, após ~erem sido financiados por . ingleses. 

' Assim, em 1.920, a Cia. Armour possuia ~ 

frigoríficos em Buenos A.ires, e outros estabelecimentos espa-:

lhados pelo mundo, enquanto a Cia.·tvilson possuia fál;:>ricas em 

Buenos Aires. Em 1. 912 a Swift comprou, em Montevideo, um fri 

gorífico já em atividade o maior deste. gênero naquele pais,com . 
capacidade de 1.500 bovinos e 2~000 ovinos/dia. Possuia ainda 

frigoríficos na Austrália, Nova Zelândia e Argentina(B.Aires}. 

Estas grandes empresas estrangeiras se ca-

racterizam por estarem voltadas, bàsicamente, para o . mercado 

externo, produzindo carnes resfriadas, congeladas e enlatados. 

Com o encarecimento das · terras·para aspas 

tagens na Argentina (1) e a conflag.ração mundiál de 1. 914-18, o 

Brasil atrai as companhias inglesas e americanasf principalmen 

te, que buscam a remuneradora explor.ação da indústria ·ae carnes 

(1) Cf. "Uma Entrevista Concedida p~lo Senhor L.Plaut a~"B.Aires 

Herold", in "Sociedade Rural ~rasileira", in O Estado de São 

Paulo, 12/11/1.926, p.4. 
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resfriadas, congeladas e conservadas. A ocasião era propícia 

- -para se realizarem os investinentos no Brasil, pois nao so a 

Europa aumentava suas importações de carnes, corno também o 

governo brasileiro(Federal e Estadual) estimulava os investi 

mentas por concessão de favores governamentais sob a cláusu

la de exportação, compensando a queda do comércio do café e 

da borracha. 

Também a França entra neste comércio e, 

em 1.915, assina um contrato com o Brasil, por cinco anos,pa 

ra o fornecimento de 120.0ÓO tQneladas/anuais de carnes fri-

goríficadas, com a finalidade de suprir o seu exército(!) na 

impóssibilidade de restabelecer o seu próprio rebanho. Por 

outro lado, ·por meio de pessoas importantes ligadas ao .frige 

rífico Wilson, estab~l~ceu-se u..~a política de propaganda fa- · 

varável em relação ao.Brasil para a atração_de investimentos 

de capitais estrangeiros, sobretudo norte-americânos(2). 

Tais notícias chamaram a atenção de càpi 
. -

talistas americanos, principalmente, para investir no Brasil. 

Em 1.915, po~ exemplo, em Nova Iorque, -

formou-se um "trust" para explorar uma concessão de quase 

100.000 ha. pelo Governo.Federal, estabelecendo-se ali uma 

(1) ·Cf. "Carnes Congeladas", in O _Estado de S.Pau.lo,1/8/1.915, 
p.5. 

(2) A prop6sito citamris as declaraç~es feitas pelo Sr.L.Plaut,. 
gerente da eia.Wilson ,que ressaltou entre outros fatos a 
facilidade na aquisição de terras a preços razoiveis para 
a criação de suínos e bovinos, em relação aos da Argentina, 
onde as terras estão-muito caras. Cf. Uma entrevista Conce 
dida pelo Sr.L.Plaut ao B.Aires Herold~ in"Sociedade Rural 
Brasileira"., O Estado de S.P~ulo, 12/11/1.920, p.4. 
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fábrica de carne conservada, localizada às margens do Rio 

Paraguai no Pantanal Matogrossense, objetiv~ndo a exportação 

para a Europa(!). 

A eclosão da primeira guerra mundial de-

sorganizou o mercado produtor existente, na Europa principal 
. . 

mente no setor agro-pecuário, cujo rebanho foi dizimado em 

grande parte pela guerra. ~ neste cenãriÓ que as grandes em-

presas americanas e eurqpéias atuam no sentido de suprir as 

deficiências do mercado. produtor europeu. Assim, em 1.917, 

a Cia. Armour adquiriu uma charqueada em Santana do Liv~ame~ 

to(-R.S.), para abater 5.000 cabeças. mensais, e a eia. Swift 

comprou urna outra charqueada em Rosário(R.S.), abatendo· 600 

bovinos/me-nsais ao mesmo tempo em tjuE;? in:J_cioq, no porto do 

Rio Grande (R. S.) a co~s-trução de- um outro estabelecimento . com 

capacidad~ para abater 500 bovinos/dia, 500 ·suinos/dia e 1000 

ovinos/dia, objetivando a exportação de ·carnes em conserva. 

A eia. Wilson do Brasil se estabeleceu en 

Santana do Livramento(R.S.), em 1.918, iniciando a matança de 

gado para a produção de conservas. 

Estas companhias frigoríficas estrangeiras . 

q\le se instalaram no Rio ·Gr.ande do Sul o fizeram pelos favores 

que as leis concediam à industria frigorífica. Tais empresas, 

ao se instalarem no R.G. do Sul, ocuparam charqueadas ja exis

tentes, adaptando:--as posteriormente, de modo a não perderem tem 

(1) Cf."Carnes Co~gelad~~i', in O Estado de · Sio Paulo, de 1 de 8 

de 1.915, p •. s. 
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po com a construção de unidades · ºnovàs, explorando ao máximo a 

existência, ali, do maior rebanho bovino brasileiro, que nes-

ta época era de 10.000.000 de cabeças(!). 

Após a instalação destas três grandes fiE 

m~s norte-americanas na Campanha Gaúcha, ~niciou-se a constru 

-çao de dois desses estabelecimentos acima _citados ·na Capital 

paulista: The Continental Produ~ts C9(Frigorífico Wilson do 

Bra~il), em 1.914, e a Cia. Armour do ~rasil, . em 1.917, apro

veitando-se das concessões e favores estaduais sob a cláusula 

de exportação. 

Em Mendes, nas proximidades do Rio de Ja-

·neiro, instalou-se, em 1.917, a Bra·zilian Meat C9 Anglo S~ A. · 

que já abatia anteriormente 500 cabeças/dia para exportação . 

no Matadouro Santa Cruz(2). 

A Arrnour do Brasil e a W:f.l.son do Brasil , 

esta Última em sociedade com a Brazil Land Cattle Cia.& Pa-

cking C9, que detinha grandes fazendas · para a criação é en-

gorda de bovinos, se instalaram nos arredores paulistan~s em · 

grandes propriedades rurais com pastagens artificiais,onde os 

bois procedentes das distantes áreas de engorda pudes~ern se 

refazer do cansaço das longas viagens por ferrovias, antes de 

abate. 

(1) Cf. Entrevista com R.H.Blak~, diretor da Swift-Armour, em 
4/4/1.975. 

(2) Cf."Mercado de Carnes", in Telegramas Rio", O Estado de 

São Paulo, de 15 de março de 1.918. p.2. 
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O frigorífico Wilson iniciou sua constru . -
ção em 1.914 com cerca de 242 ha., nos limites do municipio 

de Osasco com Presidente Altino e são Paulo. A.Armour ini-

ciou suas construções em 1.917, em Anastácio(I,apa), no inte

rior de uma fazenda com 2.'420 ha. de pastos artificiais,indo 

desde o Rio Tietê até Parada de Taipas(Jaraguá) nos arre-

dores de São Paulo (fig. 2J. 

Estes estabelecimentos se caracterizavam 

desde o início por possuirem grande capacidade de produção de 

carne bovina e suína para exportação em larga escala(!). 

O frigorífico Arr.our, construído nos arre 
' 

dores da Capital paulista,. era o rnàior.de todos os estab~leci 

mentos que a empresa possui.a na A.'nérica do Sul, tendo sido 

importados aços, cimento e cortiçàs para. o revestimento das 

paredes das carnaras frigoríficas, qu.ando de sua ·construção. 

. . 
O primeiro frigorífico paulistano( Marti-

nelli) precedeu a instalação do capi tál. estrangeiro no" setor. 

Concomitantemente qom os frigoríficos es-

trangeiros e a partir da implantação dos mesmos começaram a 

·(l) A Cia. Wilson se instalou com capacidade de abate de 500 a 

800 bovinos, 1.000 porcos e 600 carneiros por dia, podendo 

conter nas suas dependincia~ carnes de s·.ooo re~es., Cf. A . . 

Continental Products C<?, in O Estado de Sio Paulo, "24/9/-

1.914, p.5. A Cia. Armour ergueu-se em Anastácio, com cap~ 

cidade diária de abate de 2.000 bovinos, 3.oo·o suínos e de 

1.500 ovinos, tendo a empresa co~eçado a funcionar · em 1921, 

cf. "A Cia. Armour do Brasil", in O Estado de são Paulo,de 

1/1/1.921. p.6. 
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ser edificados frigoríficos nacionais. 

O precursor dos frigoríficos brasileiros 

começou a funcionar e~ Barretos, em 1.913, ·visando,de inicio, 

ao abastecimento crescente do mercado paulistano,até então 

servido por precários matadouros. Foi uma iniciativa de Anto 

':nio Silva Prado 

Este: empreendimento surgi~ nas áreas de 

engorda de Barretos(onde se invernava por esta época 100.000 

cabeças/anuais). Nesta área, a Cia. Paulista E.F. possuia e~ 

tensas fazendas para criação e engorda(!). A partir de 1.914 

inicia-se a exportação de carnes congeladas para a Europa. 

Em 1.916 aparece a Cia. Frigorífica de 

Santos, fundada por vários empresários, entre os quais eram 

mais importantes: Alberto Raismann e Roberto e. Simonsen(2). 

Ainda durante a primeira guerra mundial 

surgiu em Barbacena, com empresários locais,urn outro frigorí 

(1) Estas extensas fazendas visavam ao melhoramento do rebanho 
bovino por cruzamento. Por volta de 1.913, as envernadas -
da eia.Paulista EF. localizadas em Barretos estavam engor
dando 2~000 bois, enquanto que as de M. Grosso engordavam 
3.000 bois, visando ambas o abastecimento do : abatedouro . 
localizado em Barretos, cf."relatÕrio da Cia:Frigorífica e 
Pastoril de Barretos", in O Estado de São Paulo,12/4/1.913, 
p.3. . 

(2) A.Raismann possuía 2.750 ações e tinha contrato com apre
feitura de Santo~ para a Construção de um matadouro-modelo 
e f rigorÍfico e o arrendamento do serviço de matança de ga 
do para o abastecimento da cidade pelo prazo de 30 anos e 
R.C.Simonsen possuía 525 ações e estava ligado a uma empre 
sa de engenharia local, cf. "eia.Frigorífica de Santos",in 
Diãrio Oficial da União, 20 de julho de 1.917. pp. 7.564-
7.567. 
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fico. Este e o frigorífico de Barrétos aproveitaram a conju~ 

túra favorável do. mercado internacional de carnes{l). 

Simultaneamente, no aglome·rado paulista

po foram também surgindo abatedouros com equipamento básico 

para a produção de carnes verdes e charque, acompanhando o 

crescimento urbano-industrial da Capital paulista e arredores. 

o primeiro ·frigÓrífico de iniciativa na 

cional na cidade de são Paulo pertencia a Luiz Martinelli , 

"marchante" .{2) de origem italiana, que comprou a concessão de 

exploração do abate do matadouro municipal de Santo ~ndré pa 

ra fornecer carne verde à população local. Em 1. 9·34 já era 

um pequeno frigorífico que entrava· no abas.tecimento de toda· 

a área da Metrópole paulist~. 

Em 1.? 17 surgiu a charqueada Ede'-, PJn são 

Berna~do, sob a iniciativa de Américo Grill~ que fabricava 

· (1) Cf. Armen Mandgoni<rn e outros, "Notas sobre os friporí

ficos do Brasil Central Pecuário'', . in Boletim Paulista · 

de Geografia., junho de 1.976, n9 51, p.9. 

(2) Marchante, termo muito difundido no .Brasil, em várias a 

tividades econômicas. No caso é a pessoa física ou jurí 

aicá que ad4uiri ~ o gado aos invernistas e criadores e o 

a.bate, para fornecer carnes aos açougueiros, vendendo o 

couro e sub-produtos , geralmente, sem industrializá-lo 

cf. O. da Silva Brito, "AlguTQ.as considerações sobre o co 

mercio de carnes na ci.dade de São Paulo., "Revista da ln 

d;stria Animal, n9 4 , 1.943, p.~i. 
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charque tipo platino, tendo possuído uma outra charqueada em 

Barretos(!). 

Em 1.920-21 começou a funcionar em Cara-

picuiba um pequeno abatedouro d~ bovinos e suinos, por inicia 

.:tiva de Delfino Cerqueira, marchante e grande invernista em 

Conchas e Barretos, que abatia seu próprio gado, inicialmen

te, no matadouro da Vila Clementino e no frigorífico Wilson, 

para abastecer a população paulistana(2). 

Em 1.923 começaram a funcionar em Santo 

.Amaro mais dois estabelecimentos com capitais nacionais: um 

pequeno abatedouro e industrialização - Frigor Eder S.A.-por 

iniciativa de imigrantes alemães, que consumia 3.000 cabeças 

por ano,abatidas por Olintho Simonini no segundo estabeleci

mento(3). (foto 1). Olintho Simonini fundou em 1.923 um mata~ 

douro em Santo Amaro para distribuir também o seu produto por 

toda área da Capital paulista, abatendo 18.000 bois,em 34(4). 

O esforço nacional, no entanto, pouco 

significado teve em termos quantitativos em relação ao capi-

tal estrangeiro e por um longo período não houve novas tenta 

tivas de enfrentar a situação estabelecida. 

(1) Tinha como s6cio Antonio Marco Bernardes.A . charqueada pas
sou por reformas posteriormente e se transformou no atual 
frigorífico Minerva. 

(2) Por volta de 1.918 possuia 15.000 cabeças engordando nas 
invernadas de Barretos, cf. "Matadouros e Frigoríficos"in 
Relit6rio Apresentado i Cimara Municipal de S.Paulo, 1.918, 
p.80. 

(3) Cf."Matadouros e Charqueadas", in Indústrias Agropecuârias 
do Estado de Sio Paul~, 1.933-34, pp~12-33. 

(/l) Em 1.9311 abatia 18.000 bois, cf. "'E'rir;orÍficos e Charque
adas", . in Indústrias Agropecuãrias r do Est.deS.Paulo,1.933/ 
1.934, pp.12-33. 
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SÓ em 1.946 é que surgiu mais um frigorí 

fico de capital nacional, agora em Guarulhos,_que teve iní

cio com a concessão do abáte de bovinos e suínos para entrar · 

~o fornecimento à populaÇão local, inicialmente, e, posteri

ormente, são Paulo, Sto. André, S.Bernardo e S.Caetano. Em 

1.950 abatia de 3.000 a 4.000 bovinos/mensais. Tal empreendi 

menta coube a Alfonso Panta1ena e seu sócio(l). 

A periferia da Metrópole de S.Paulo(Ita

pevi, Jandira, Cotia) -e arredores(Jundiaí, Valinhos e Vinhe

do) passou a ser procurados para a localização industrial de 

pequenos estabeleci~entos frigoríficos, com ma~or frequência 

a par.tir de 1. 9 50. Estes empresá!ios não são mais estimulados 

pelos incentivos governamentais, m~s ~ela proximidade da Me

trópole paulista COMO grande cent~O CO!ÍSUI!!idor e pela f acil-i -

·dade na obtenção da matéria-prima das áreas de engorda, ini-

cialmente expedida pelas ferrovias. 

Desta forma, em 1.949-1.950 surgiram dois · 
. 

esta~elecimentos: um matadouro em Piracicaba, onde eram aba-

tidos de 20· a 30 cabeças por ~ia ·para abastecimento da -pro-

pria _cidade e da Capital paulista, e um outro em Jundiaí, já 

dentro da região industrial da eia.Paulista de EF. 

Em 1.956-57 surgiu um outro estabelecimen 

to em Itapevi, o qual abatia 2.000 bovinos/mensais sob a ini-

ciativa de A. Pantanela, que se havia desligado da sociedade 

(1) Um deles era Jos; Joaquim Mano, que possuia fazendas de en

gorda de boi magrd na Alta Sor~cabana, para suprir parte da 

necessidades do frigorífico. Alfonso Pantalena era proprie

târio de ~çougucs em S.Paulo e de um pequeno matadouro em 

· Mog·i das Cruzes. 
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com J.J.Mano em Guarulhos. Em 1.961, A.Gragnano montou ern Jan 

dira um pequeno matadouro para abater 100 cabeças/diárias,que 

eram enviadas para a sua rede de açougues em S.Paulo. 

Em 1.962 os Irmãos Menegon construiram em 

Cotia um frigorífico para abater de 100 a 150 cabeças em dias 

alternados. Com os objetivos semelhantes aos do.frigorífico 

de Jandira, construiu-se o Sta. MÔnica em 1.966, também em 

Cotia, e o frigorífico Targimar em Salesõpolis·, em 1. 970, por 

iniciativa de Targino Martins, açougueiro en Mogi das Cruzes. 

Paralelarnente,â Capital carioca principia 

a atração de .capitais nacionais para a instalação·de frigoríf,! 

cos -modêlos, visando ! exportação e beneficiando-se da lei 

*' \ - · () estadual de estimules as industrias 1 . Ern 1. 917 Ur.1 grupo de 

faz-endeiros e capitalistas do Estado do Rio de Janeiro(2Jcom-

montagem de um frigorífico com capacidade de abate de 3.000ca 

beças/mensais, c~m a produção aproximada de 1.000 toneladas -

de carnes frigorificadas(3). 

O esboço do quadro das iniciativas nacio-

nais acima delineado vai aos poucos sofrendo transformações , 

em decorrência de pressões exercidas pelas grandes empresas -

estrangeiras. 

(1) Cf."Lei n9 1446 de 30/11/1.917, in "Indústrias Novas","Me~ 
sagem Apresentada i Aseembliia Legislativa do Estado do R. 
de Janeiro em l/agosto/1.919., pelo senhor Pres.do Est. Dr. 
R.Veiga", O Estado de São Paulo, 19/agosto/1.919. 

(2) Tais fazendeiros eram capitalistas de Vassouras,Barra do Pi 
ra{, Barra Mansa, Rezende e Valença~ Constituíram um sindi= 
cato que comprou a antiga cervejaria Teut~nia em Mendcs(RJ) 
pertencente ã Brahma. Cf. "O Novo Frigorífico", in Noticias 
O Estado de São Paulo, 4/1/1.917, ~.8. 

(3) "O Novo Frigorífico", in "Noticias", O Estado de S.Paulo, d1 
4/1/1.917, p.8. 
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As grandes empresas estrang.eiras domina-

rarn o mercado inte·rnacional de carnes bovinas. Mas as crises 

do mercado internacional de carnes · frigoríficadas e enlatadas 

(1.920-1.921, 1.925-1.926 e 1.930-1.931) levaram os frigorí-

ficas americanos a dominar o mercado interno(!). Esta desna-

cionalização foi facilitada pelas excessivas concessões go

vernamentais: isenções de importação-de equipamento e rnaqui-

nários; isencões ,. de impostos para a e}Çportaç_ão dos produtos; 

concessao por parte do governo Federal para abastecer o mer~ 

cada interno( a partir de 1.920-1.925), além das concessões 

tributárias de 1.920 a 1.922. 

Na Capital paulist~- e arredores as gigan

tescas .firmas estrangeiras n~o só desnacionalizaram corno taro;.,. -

bém passaram a sufocar as pequenas iniciativas nacionais, a 

exemplo do que ocorreu em 1.939, quando A. Pantalena montou 

em Mogi das Cruzes um pequeno matadouro para abater de 50 a 

60 cabeças/dia para abaste-cer seu açougue _localizado eI\1 são -

Paulo : foi obrigado a encerrar suas atividades( funciopou a-

penas 6 meses), porque a Armour oferecia os seus produtos pa-

ra o mercado interno a preços mais baixos. 

A desnacionalização da atividade frigorí~ 

fica nacional se efetuou mais urna vez em 1.943, por meio da 

Swift que, até então, reaiizava os. abates sõménte no R.Grande 

do Sul.Esta empresa estrangeira ·passou a operar ~o Brasil de 

Sudeste adquirindo o pequeno frigor~fico Dimar, de Utinga,que 

(1) A.Mamigonian e outros, "Notas sobre os frigoríficos no Bra
sil Central Pecuário", in Bol°etim Paulista de Geografia", 

. n9 51, 1.976, p.10. 
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vinha transformando a maior parte de sua produção em charque 

para ser distribuído na Metrópole paulista(!). 

Nas mãos da Swift o estabelecimento so-

freu urna reforma total, dobrando sua capacidade de abate, em 

virtude dos grandes fornecimentos de carnes frigoríficadas , 

congeladas e enlatadas para o exterior(2). 

Não só na cidade de são Paulo se verif i 

cou a desnacion.alização da atividade frigorífica, mas também 

no Rio de Janeiro. Em 1.917 a Brazilian Meat C<?-Anglo S.A. -

adquiriu ·em Mendes o frigorífico de uma sociedade de fazen

deiros. (ver atrás). 

Em 1.923 a Anglo, devido em parte a gran 

de dificuldade em obter a matéria-prima das invernadas de 

Barretos por causa ãos onerosos impostos ãe exportação esta-

dual de bois gordos entre 1.920 e 1.9~2, adquiriu o frigorí-

fico-de Barretos, que funcionou como retaguarda para Mendes 

e, em 1.931, o de Santos. 

A desnacionalização por parte das gigan

tescas firmas estrangeiras ocorreu também no . aba.stecirnento da 

matéria-prima, quando passaram a dominar grande parte do esp~ 

ço agrário polarizado pela Capital paulista, não só adquirindo 

(1) Em 1.932 o estabelecimento abatia 7.749 cabs. que eram trans 
formadas em charque(373 ton.). A empresa estava em so~iedadi 
com Di Giulli. Em 1.934 a firma abateu 30.000 cabeças que fo 
ram transformadas em carnes verdes(7.045 tons.) e l73 tons.
de c_ha.rque, cf. "Frigoríficos e Charqueadas", in "Relatório . 
Apresentado ao governo dó Estado de S.Paulo, jun.33,pp.27-33 

(2) Em 1.941 a Swift a~ateu(sob artendamento) 55.965 cab.: em 
1.947 dobrou o volume de abates para 103.515 cabs.;em 1956-57' 

154.265 cabs. · e 216~824 cabs •. em 1.958, cf.dndos conti
dos nos Doletins da Associaç~o Rural do Vale do R.Grandc, 
Associaç~ó dos Pecuiristas do Vale do. R.Grande e Sindicato 
dos Invernistas e criado~cs de gado - Barretos 

27 · 



áreas para a engorda como também arrendando áre~s de pastagens, 

principalmente, no·Estado de São Paulo. 

Como as grandes empresas estrangeiras nao· 

estavam satisfeitas com o ~ercado externo e o mercado "interno 

crescia ràpidamente, principiaram o seu abastecimento, estabele 

cendo a concorrência com os precários abatedouros de S.Paulo,da 

Capital carioca, de outras cidades, constituindo-se numa outra 

forma de desnacionalização do setor de carnes(!). 

Os frigoríficos estrangeiros dominaram o 

mercado de carnes do Brasil de Sudeste desde a p~imeira guerra 

até 1.955-57, quando seus abates chegaram ao máximo: a Armour -... 

(1.100 - 1.300 cabeças), a Wilson(l.000 .'- 1.200 cabeças) e· a 

Swift (60.0 - 700 cabeças) totalizavam 2. 900 cabeças/di~rias (2) ~ 

Isto correspondeu . no tempo a uma forte esta 

bilidade financeira que teria dura~o at~ 1.955~60. 

Em 1. 95.2 os frigorÍ:ficos estrangeirqs mono

polizavam mais · de 6.0% do mercàdo consumidor: mas a partir de 55, 

começaram a perder as vantagens que tinham(3). Isto foi precedi 

do por fatores internos na organização dessas emp~esas, tais co 

mo: a não modernização de suas· instalaçõe·s de abate e industria 

lização, o aumento de suas remessas de lucros para o exterior 

(premidos pela pressão nacionalista do período _de 1.950 a 1.964), 

(1) 

(2) 

(3) 

Cf. A. Uamigonian e outros,· '.'Notas sobre os frigorfficos do 
Brasil Central Pecuirio'', in Boletim Paul. dê Geografia, jun 
de 1.976, n9 51, p. 10. . . 
Cf. Entrevista com L. Azevedo, antigo comprador de bovinos 
da Comabra, em Presidente Prudente(SP) realizada em 3/3/197( 

Cf. A.Mami~onian e outros, "Not;as sobre os Frigorfficos ~o 
Brasil Central Pecuiri~'', in Boletim Paulista de Geografia, 
n9 51, junho de 1.9~6, p.13. 
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e que os obrigou a ter de operar com capital de giro conse~ 

guido por empréstimos ban?ários (1). ~lém disto, :- mantiveram 

urna localização industrial desvanta]osa em relação à expan

-são geográfica das ~reas de invernadas, aliadas a uma capaci 

dade de abate ociosa que se mantém estável desde 1.952. 

Se considerármos a matança máxima reali~ 

zada(l.002.649 . cabeças) e a de 1.955(699.678 cabeças) veri-

fica-se que houve um acentuado declínio nas atividades dos 

grandes estabelecimentos frigo~íficos que estavam operando 

com 69,78% de sua matança máxima. (Tab.I, final do capítulo). 

Os frigoríficos . e~trangeiros da cidade de 

são Paulo e a Anglo de Barretos, abateram 708.000 cabeças -de 

bovinos em 1.950, o que Fepresentou 9Ó~ dos abates realizados 

no Estado de S.Paulo; porém, de 1.955 em diante, este percen- -· 

tual caiu para 87%. Em 1.960, o abate estrangeiro representa-

va 70~ do total de abates(2). 

A partir de 1. ?55-?0, -os g.rupos estrange

iros (Armour, Swift e Wilson) entraram em dec1Ínio(3); A Armour 

foi adquirida em 1.964 pelo grupo BoLdon, a Wilson foi vendida 

para um grupo argentino em 1.970, nacionalizando posteriormen-

te o capital com o nome de Comabra, e a Swift vendeu, em ·1.972, 

a maior parte de suas ações .para o grupo Azevedo Antunes, li-

gado a mineração desde 1.94~(4). 

(l)Cf. A.Hami°gonian e outros, "Notas sobre os frigorífocos no 
Brasil Central Pecuãr~o 1',in Boi.Paul.de Geografia,junho de 
1.976, n9 51, p.13. 

(1)E~ 1.955, o Estado.de S.Paulo abateu 806.666 cabs.e 1.011.00 
cabeças em 1.960 cf. M.H.Guimarães,"O Empresário Nacional ga 
nha terreno na indústria" in Rev. dos Criadores,1.962. 

(3)Cf. A.Hamigonian e outros, "Notas sobre os frigoríficos no 
~rasil Central Pecuãrio 11

, in Bol.Paul.de Geografia,n9 51, de 
junho de i.976, p.13. 

(4) Idem., p.13. · 

29 
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Dos grupos estrángeiros mais poderosos, 

o Único que não se ressentiu dessa retração foi a Anglo de 

Barretos. 

Convém destacar , que dentre os setores 

industriais, o de carnes constitue uma exceção, pois, desde 

1.955, está ocorrendo intensa desnacionalização no restante 

da indústria brasileira{!). Ao mesmo tempo em que se verifi 

ca a nacionaliz~ção da atividade frigorífica, principalmen

te na Metrópole paulista acentua-se a tendência em localizar 

novos frigoríficos nas áreas de engorda em expansão, por ini 
. 

ciativa de empresários nacionais{Mouran,1.954, em Andradina 

e T.Maia,1.957, em Araçatuba, sendo seguido por outros),au

mentando assim a participação do abate do Oeste paulista em 

detrimento da Capital estadual, outrora detentora do ; maior 

volume de abates(fig.3). 

A expansão da atividade frigorífica pa

ra o interior é uma tendência recente. A sua participação ~· 

ra de 30% em 1.960; de 40% em 1.966; de 50% em l.973{2J. Em 

1. 964, após , inúmeras crises, os frigoríficos estrangeiros , 

detinham apenas 16% do mercado consumidor {3). Em -1. 9,76, os 

frigoríficos estrangeiros, representados apenas pela Anglo, 

detinham sõmente 7,57% dos abates{4). 
1 
i 

(1) Cf .A.Mamigonian e outros, "Notas sobre os frigoríficos 
no Brasil Central Pecuirio 11 , · in Bol.Paul.Geografia,n951, 
1.976,junho, p.13. ~ · · 

(2) Cf. dados do DIPOA., sP ·., 1.972. 
(3) Cf.M.M.Guimarães,"O EmpresãrioNacional ganha te"rreno na 

IndÚstria",in Rev. 'dos Criadores, 1.962, p.13. 
(4) Cf. Dados d~ GEIPOA, SP.; 1.976. 
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Em 1.941, os pecuáristas e invernistas· 

paulistas se reuniram em Barretos , no 19 Congresso Pecuá

rio do Brasil Central para· protestar contra a dominação es 

trangeira na atividade pastoril. Conseguiram do governo Fe 

dera! decretos-lei que proibiam a expansão da . atividade 

pastoril . dos frigoríficos estrangeiros(!). 

No entanto , a reação mais importante ao 

monopólio estrangeiro foi a construção de frigoríficos que 

acabou partindo de capital nacional em posse de pequenos a-

çougueiros de origem italiana(2). 

Os atuais empresários da atividade fri-

gorífica na área. em estudo se caracterizam por serem proce-

dentes de duas classes profissionais e sociais distintas(3): 

os grandes proptietários rurais pecuaristas e os pequenos a 

çougueiros(4). Com alguns exemplos bem típicos pode-se de-

preender essa classificação. 

~ o caso de L.Coelho e família, em Ita-

pevi, desde 1.967 e · o.M.Brito, desde 1.963, em Cotia. 

O primeiro ja tinha experiências acumu-

ladas desde 1.950, quando iniciou a integração ascendente(S), 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 

Cf. A ~ Hamigonian e ' oütros~ "Notas sobre . os frigoríficos 
do Brasil Central Pecuário", in Bol.Paulista de Geogra
fia, jun~ 1.976, n9 51, p. 12. 
Idem., p.12. 
Cf. A.Mamigonian e o.utros, "Os frigoríficos de Bovinos do 
Oeste de S.Paulo, Sul de M.Grosso e Norte do Parani~inedito. 
Idem. 
A concent~açio financeira e atingida por dois caminhos:l) 
a empresa vai pro~urar controlar a elaboraçio de um n9 ca
da ~ez maior de produtos-concentraç~o horizontal.;2)a em
presa vai procura~ concentrar todas as fases da produç~o 
-desde a matéria-prima ate o produto final- concentraçao 
vertical ou integraçio. cf .M.Roch e f o rt, Os mecanismos Eco
nômicos, in Ilol.Carioca de Geografia,ano XX,1.969,p.47. 
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montando um matadouro industrial em Campo Grande(!) ,o qual, 

posteriormente, ·transformou-se em fr~gorífico ·(l. 955-60)para 

abastecer a Capital pauli~ta de carn~s frigorificadas (60% 

da produção) (2). Os restantes 40% se .destinavam ao Rio de 

Janeiro. 

O segundo também é grande fazendeiro i~ 

vernista, de origem mineira. A partir de 1.953-54, em Araça 

tuba, passou a engo~dar bovinos em terras próprias(8.470ha.) 

.e arrendadas; no Último caso, em sociedade com os Lunardelli 

(3). Os bois eram remetidos em pé para o abastecimento da ci 

dade de Santos, e ali abatidos no matadouro municipal. Em 

1.963 comprou o frigorífico Cotia, élPa~endo inicialmente 200 

cabeçâs/diárias. 

Os dois casos por nós analisados ~onsti_ 

- ... tuem exceçoes a regra geral de que os grandes invernistas , 

ao penetrarem no setor de carnes, obtêm insucessos nos ·seus 

empreendimentos ., como ocorreu com os Coimbra ~ Medeiros na 

região de Presidente Prucente, com frigoríficos localizados 

junto às áreas de engorda. (4). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Este estabelecimento abatia de 100 a 200 cab./dia.L.Coe
lho e f amíiia possuíam 50% das ações e qs outr~s 50% 
pertenciam a uma cooperativa de fazendeiros de Maracaju, 
Sidrolândia, Porita Porã, e.Grande e Rio Brilhante,progu
zindo bãsicamente càarque· que era remetido para Alag~as, 
Bahia e Pernambuco. 
Neste período conse~uiram em~restimos do BNDE para aumen 
to da capacid.ade de matança (500-600 cabs. /dia) e para a-

· construção de câmaras fr·ias, alem da constrição de 15 V_! 
gÕes frigoríficos e do entreposto do Jaguare, em S.Paulo, 
com desvio ferroviário. 
Os Lunardelli tinham seus interesses voltados para a usi
na de açúcar em Porecatu(PR) e fazendas de criação e en
g~rda na Noroeste, entre outros. 
C.f .A.Mamigonian e ·outros, "Os frigoríficos de Bovinos do 
Oeste de S.Paulo, Sul d~ M.Grosso e Norte do Paranã'',ine
dito. 
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Este g~upo de empresários se caracteriza 

pela ascensão econômica que partiu de uma vantagem inicial -

a de serem grandes ·fazendeiros, possuidores .. de matéria-prima 

(bovinos gordos), o que diminuia assim as despesas(!). 

Na segunda categoria estão os •. emprésá 

rios de origem estrangeira modesta: argentinos(por ex. J.A. 

Senosain da Comabra) , alemães (M• Sats.ke e A. Eder do Frigor · 

Eder); ·espanhóis(A e M.Garcia .proprietários do Piracicaba e 

Bom Beef de Vinhedo, por ex.)~ sobretudo italianos(G.M.Bor-

don da Antiga ~oure H.Zancopé de Jundiaí, por ex.), com 

vasta experiência ligada ao c9mércio de carne(2). Pequ~pos 

açougues, pequenos matadouros, pequenas fábricas elaboradas 

de carne(linguiça e salamaria) em sã~ Paulo ou mesmo do in

terior, aproveitaram a conjuntura fayoráyel ~o mercado cons. 
. -

swnidor paulistano, instalando os seus frigoríficos, ou ad-

quirindo _estabelecimentos já construídos. 

to caso de J.A.Senosain "que em 1.937 te 

ve seus primeiros contatos no ramo quando trabalhava junto à 

CAP(Corporación Argentina de Productores de Carne) e, a par

tir de 1.941, dirigiu os negócio~ relacionados à , exportação 
. . 

de carnes nos EUA, Canadá, até 1.951(3). Um outro exemplo que 

pode ser citado é o caso.de G.M.Bordon, que começou com um 

matadouro em Sumaré(próximo de Campinas) em l.94?-43, abate~· 

do de 30 a 50 cabeças/dia, para Campinas e a Capital paulista. 

(1) Cf. A. Mamigonian e outros, "Os frigorfficos de Bovinos 
d o O e s t e d e S • P a u 1 o , S u 1 d ê. U • G r o s s o e No r t e d o P ar a na" , 
inédito. 

(2) Idem. 
(_3) Cf.· "A Carne ê forte", in Revista Banas, /3/7/1.972,p.15. 
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Em 1.960 passou a explorar a concessao do 

matadouro municipal de S.José do Rio Preto e Presidente Pru

dente, onde abatia 100 cabeças /dia para a cidade de S.Paulo. 

O grupo Azevedo Antunes(!) constituiu a 

única exceção(sem experiência no setor) ligada a estes dois 

tipos de origem profissional por nós apresentados. 

A Grande são Paulo e arredores se carac-

teriza por ser um grande mercado consumidor de carnes, muito 

dinâmico, não só em função da atração da própria Metrópole , 

mas també~ como centro de comando para as áreas de engorda , 

nao só no que se refereaosinvestimen~os como também na con~ 

vergência de laboratórios experimentais para a pecuária(2) •. 

A esse respeito, no caso do Estado de s. 

Paulo, a iniciativa privada não necessitou, a não ser para 

os primeiros frigoríficos, de qualquer interferência suple

tiva_ do poder pÚblico neste setor com a construção des esta-

belecimentos(3). 

Alguns destes modestos acougueiros, auda 
~ -

ciosos e com pequeno capital inicial, desenvolveram-se mais 

depressa nos negócios que os fazend,eiros invernistas proprie

tários de frigoríficos, pois partiram de uma vantagem funda

mental: enquanto .os invernistas entendiam mais de gado gordo, 

os açougueiros conheciam ·o mercado consumidor(4}. 

(1) Azevedo Antunes é paulista; desde 1.940 esta ligado ã mi
neraçio, ã siderurgia(ICOMI e Aços Anhanguera) e a celulo 
se, tendo ingressado recentemente(l972) no setor de carnes 
frigorfficadas, cf.Relat6rio ~a Swift-Armour, in Diirio de 
S.Paulo, 15/7/1.973. p.13. 

(2) Haja visto o caso dos dois grandes fazendeiros invernistas 
e do grupo Garcia, por exemplo. 

(3) Cf. J.B.Villares e colrs., "A Localização dos Novos Mata
dotiros-Frigorfficos no Est.de S.Paulo,in Rcv.Ind.Animal, 
1.957, p.218~ . 

(4) Cf. A.Mamigonian e outros~Notas sobre os frigorfficos no 
Brasil Central Pccuãrio", in Bel.Paul. de Geografia, jun. 
1.976, n9 51, pp. 12 e 13. 
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Alguns grupos nacionais de origem imigran 

te , nao possuindo gado gordo próprio, passaram a adquirir f~ 

zendas para a engorda de bovinos, garantindo desta forma uma 

parte da matéria-prima(!). Veja-se o cºaso de A.Pantalena, de 

' 
I~apevi; grupo Garcia, de Piracicaba ~ Vinhedo; grupo Bordon 

da antiga Arrilour; A.Gragnano, de Jandira; e H.Zancopé, de Jun 

diaí. o primeiro, por exemplo, ~nici_ou a inte.gração descenden 

te' a partir de 1.959, adquirindo terras para a formação de·in 

vernadas na Alta Sorocabana e Sul do Mato Grosso, enquanto que 

o segundo principiou a compra de terras para a engorda de bo 

vinos em Araçatuba e Su;t. do M.Grosso, após 1.96'4. 

- .. As ass9ciaçoes·que .se formaram entre gru~ 

pos que exploram a mesma atividade na fase inicial dos empre-

endimentos , visaram o fortalecimento da empresa e t~veram como 

consequência a troca de experiências·. Esta é também uma carac-
. 

teristica que se faz presente na origem dos grupos (por ·: ex os 

grupos Bordon, Zancopé, Senosian e A.~antalena). 

o grupo Bordon, em 1.957, associou-_se ao 

grupo Fialdini em são·carlos do Pinhal; e as ações se distri

buiram equitativamente. Abátiam 200 cabeças/dia,- que eram re

metidas para as Capitais paulista e carioca, além das exporta

ções que foram feitas até 1.960. Tal associação propiciou o 

crescimento da empresa, e·nquanto existiu. Posteriormente, de 

1.964 a 1.967, G.M. Bordon perma~eceu em sociedade com H.Zan

copé para a compra do frigorífico Armour, só saindo da socie-

dade com a concordata do Bordon, em :1967 • 

(1) Cf. A.Mamigonian e outros, "Frigoríficos de Bovinos do Oeste 
de Sio P~ulo, Sul de Mato Grosso e Norte do Parani, inidito. 
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H.Zancopé, especializado em embutidos , 

voltou então para Jundiaí, onde reiniciou as atividades do 

frigorífico Guapeva. 

Apenas "Irmãos Menegon", com o estabele-

-cimento de abate nos arredores paulistanos(Cotia), nao conse 

guiu chegar até os dias atuais. Iniciaram com uma graxaria -

(1.955) em Cotia(l) e depois montaram um abatedouro para suí 

nos (30·0-350 cab./dia) e bovinos(l00-150 cab./dia) ,abatendo 

em dias alterrnados, sem.se preocupar com a integração desce_!! 

dente • . Em 1. 962 venderam o estabelecimento para Ovídio Miran 

da Brito, após uma sequência de insucessos. 

Tais iniciativas· dentro da Capital pauli~ 

ta, num caso ou noutro não teria tido êxito se não contasse 

com a existência das du~s mais antigas áreas ·de engorda: .o sul 

de Minas Gerais e a áre~ de Barretos • . 

A Matéria-prima às vésperas da instalação dos primeiros frigo 

ríficos: 

Em 1.890, a cidade do Rio de·Janeiro pos-

suia 522.651 habitantes e provoco~ o aparecimento de uma "área 

de invernada no Sul de Mina~ Gerais que se ligava a esta cida 

de por ferrovia(2). 

Esta área realizava a engorda de bovinos: 

magros procedentes de Goiás, Mato Grosso e de Minas Gerais, e 

(1) . Esta graxaria· tinha como matéria-prima a abundância de re
síduos dos açougues paulistanos. (sebo e ossos), utilisados 
na fabricaçio de farinha par~ abastecer as granjas dos ar
dores de S.Paulo. 

(2) Cf.A.Mamigonian e outros,"Notas sobre os frigoríficos do 
Brasil Central Pecuário", in Bol.Paul.Geografia,n951, jun. 
1.976, p.8. 
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também a criação do seu próprio .gado e associada a esta1 pos

suia a pecuária leiteira(!). 

A propósito do gado magro procedente de 

Mato Grosso, este penetrava em Minas Gerais via Santana-Ube

raba, sendo procedente de duas áreas distintas de M.Grosso".- 

a área dos campos cerrados e a ' área dos campos de Vacaria(2). 

Os campos cerrad9s enviavam 15.000 cabs./ 

ano para as invernadas do Sul de M.Gerais .e os de Vacaria cón-

tribuiam com 15.000 cab./anuais(3). 

Saint-Hilaire, que esteve em Minas Gerais 

no início do século XIX, observou a complementação geográfica 

entre estas duas áreas: de criação(tropicais - secas) e o Sul 

de Minas Gerais que se desenvolveu como área de invernadas de 

vido as condições climáticas e sua posição geográfica interme 

diária entre as áreas de criação localizadas ~ grandes distân 

cias_e o aglomerado urbano do Rio de Janeiro(4) 

As áreas de engorda de bovinos do Sul de 

Minas Gerais f orarn formadas sôbre antigas áreas de mata dos 

rios Grande e Sapucaí, onde se destacaram os centros de engor 

da de Três Corações, Passos e Alfenas(S). 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

Cf. A.Hamigonian e outros,"Notas sobre os frigori:ficos do 
B r as i 1 C e n t r a 1 P e eu ã r i o " ·, i n B • P a u 1. G e o g r a f i a .r·, ,, j u n • 1. 9 7 6 
n9 51, p.8. 
Cf. M.A.Lisboa Ribeiro,"Industria Pastoril", in EFNoroeste, 
Oeste de S.Paulo e Sul de M.Grosso,Sa.parte,1.969,p.134, 
Idem, p.134 e seguintes. . 
Cf .A.Mamigonian e Outt'os,"Notas . sobre os Frigorificos do, 
Brasil Central Pecuãrto",in Bol.Paul.Geogr.,jun.1976,n9 51, 
pZ8~ "citado " pór _ S~iàt~Hilaire. 

Cf. P.Denis,"L'~levage dans le Sud de Minas et l'AgricuT 
ture dans la ?ta t ta", i n Geo graph ie Uni versa 11 e, Amê riq ue -
du Sud, la,parte, Tomo XV,1.927, pp.160- 162· 
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Por outro .lado, o volume de gado bovino 

comer~ializado nas.três feiras do Sul de M. Gerais(Três Co-

rações, Benfica e S!tio) poue ser avaliado pela· Tabela 2 , 

onde Três Corações se destaca das demais. (Tab.2 e fig.4). 

O rápido crescimento da população urba

na de S.Paulo e Rio de Janeiro(tab.3), estimulou a formação, 

nos fins do século passado, de wna nova área de invernadas 

no Norte do Est. de S.Paulo(Barretos), por iniciativa de in 

vernistas raineiros, procedentes de Passos e Alfenas(l). 

A área de Barretos, dentro co Bra?il Cen 

tral Pecuário, tornou-se a primeira área destinada' exclusiv!! 

mente para invernada de bovinos' pois n.ã.o se dedicava a cria 

çao e recebia todo o gado.magro do Triângulo mineiro, Goiás . 

e M.Grosso(2). 

Por volta de l·.910, o Sul de M. Gerai~ e 

a área de Barretos engordaram 300.000 cabeças/anuais. (fig.5) 

(3). O Sul mineiro chegou a invernar de 300 a 350.000 bovinos 

por ano, durante a primeira guerra1 quando foi superado-pel~ 

área de Barretos(4). 

(1) Cf. A. Mamigonian e outros, "Nota sobre os frigoríficos do 
Brasil Central Pecuirio'~, in Boletim Paulista de Gengra
f i a , n 9 5 1 , j u n • 1 • 9 7 6 , p • 9·. 

(2) Idem., p.8. 

(3) Ibidem, p.9. 

(4) Ibidem, p.9. 
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A formação . da rede ferroviária paulista e a centralização dos 

frigorífico~. 

Ãs vésperas da instalação dos primeiros 

frigoríficos de origem estrangeira na Capital paulista (1910), 

a rêde ferroviária do Estado se encontrava incompleta{fig.6). 

A partir de 1.890 teve início a grande 

corrida com relação ao interior paulista i procura da terra 

roxa para o cultivo do café.~ a partir deste . momento : que 

se concretiza urna rêde de estradas de .ferro, que se estendia 

sempre ·na retaguarda dos cafezais. 

A área de Ribeirão Preto esteve mais ii 

gada ao escoamento da produção cafeeira, enquanto que os ter 

renos muito distantes em relação aos mercados de café(Capi

tal ~Santos), ficaram ao alcance dos· criadores(!). 

-Fato importante a ser pSSi~alado e que , 

nos fins do século XIX a área de Barretos; no ·Norte do Esta 

do , tornou-se um centro de engorda de bovinos antes da che 

gada dos trilhos da Cia. Paulista EF •• Esta ~ia. · chegara até 

Bebedouro, atravessando a ár~a cafeei.ra d~ Estado de S. Paulo. 

Por · estar preocupada apenas com o escoa

mento do café, nao levou os .trilhos até o Rio Grande,nem se 

equipou com vagões isotérmicos para o transporte de carnes 

para a Capital paulista, Campinas e Santos, por não ter perce 

(1) Cf. J. de S.Mello, "A Pecuária . no Brasil", 1.903,p.39. 
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bi~o a presença de farta rnatéria-prima(bovir:ios gordos) na zo 

na de Barretos(l). Por essa época (ao redor de 1.900) já . se 

percebia que a região de Barretos dispunha das condições bá 

sicas para a exploração do rebanho bovino se fosse instalado 

u'm frigoríf iç:o. 

Em 1.909 a Cia. Paulista EF. prolongou os 

seus trilhos de Bebedouro até Barretos, visando com isso ·ao 

futuro aproveitamento industrial da pecuária de corte na área. 

· Tal iniciativa coube ao Cons. Antonio Sil 

va Prado, um dos maiores acionistas da Cia Paulista EF. 

' 
Em 1.910 a red~ ferroviária paulista ain~ 

da nao atingira o Rio Paraná e o Rio Grande, com exceçao da 

E.F.Noroeste e E.F.Mogiana. (fig.6)~2). 

Os frigoríficos paulistanos estavam liga-

dos pela Cia. Paulista de E.F. i área de engorda de Barretos, 

e pela E. F. Sorocabana às áreas de engo.rda -de suínos de · Avaré 

e às antigas áreas de engorda de bovinos de Botucatu, Avaré_, 

Conchas e TietQ(3). 

A E.F.Mogiana foi mais precoce que a C~a • 
.. Paulista E.F. no que diz respeito a rapidez do extravasamento 

estaâ.ual (Rio Grande) pois, em 1. 890 já havia atingido Franca 

e, em 1.900, já havia chegado a Uberaba e Araguarí, no Triân-

gulo Mineiro. (4). 

(1) Cf. J.de S.Hello, 11A Pecuária no Brasil",1.903, p.45. 
(2) Cf. O.N.Matos~O Desenvolvimento da R~de Ferroviâri~ Pau

lista", in Cafê e Ferrovias, 1.974, pp.59-106. 
(3) Idem, pp. 59-106. . 
(4) Ibidem, pp.59-106. 
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Esses dois municípios do Triângulo mineiro 

tornaram-se centros de recria, com gado procedente de Goiás. O 

gado em fase de recria procedente do Triângulo Mineiro atingia 

finalmente a área de Barretos, para completar a fase final de 

engorda. Esta fase de recria realizada no Triângulo mineiro com 

bovinos procedentes do Sudeste goiano, era necessária 1 antes de 

atingir a área de invernadas de Barretos, em decorrência das 

grandes distâncias. 

A área de Barretos e Sul de M. Gerais li-

gadas por ferrovias e não muito distantes da Capital paulista 

(300 km.) levaram os primeiros frigoríficos a procurá-la,en-

quanto outros eixos das empresas ferroviárias tomavam a dire-

ção de ;áreas potenciais de êngorda(Alta Sorocabana, Alta Ara 

raquarense e Noroeste) até o Rio Paraná{fig.6) (1). 

A Cia. Paulista E.F. iniciou o transpor-. 

te de carnes congeladas em vagões frigoríficos, não só para 

o abastecimento da cidade de S.Paulo como tarribém para a expor 

tação(l.914); ao mesmo tempo propiciava fretes a ela mesma e, 

reduzia as _tarifas para o deslocar:iento de bovinos das áreas 

de engorda com destino aos frigoríficos ela Capital e .. Santos { 2) • 

Nesse sentido muito contribuiu o Cons. An-

tonio da Silva Prado, que corno empreendedor do frigorífico de 

Barretos e um dos maiores acionistas da Cia. Paulista, incen-

(1) Cf. A.Mamigonian e outros, "Notas sobre os frigorfficos 
do Brasil Central Pecuário", in Boletim Paulista de Geo 
~rafia, 1.976, n9 51, p.10. 

(2) Cf. A.de M. "As Estradas de Ferro e Suas Tarifas", in O 
Estado de S.Paulo, 1/11/1916, p.10. 
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tivou o desenvolvimento da pecuária de corte(l). 

O transporte de gado bovino em pé para a 

cidade de S.Paulo era feito em viagens regulares diurnas e 

noturnas(2) 

Para facilitar a entrada e a travessia , 

em nosso Estado, de gado bovino magro, procedente de Goiás, 

Triângulo mineiro e M.Grosso, a·cia.Paulista de E.F. estabe-
. 

leceu s·erviço reglilar de vapores nos rios Grande e Paraná ' 
atingindo assim mais tarde, a Cia., a cidade de Colornbia(j'u.!!. 

to ao Porto do CernitériQ) (3). os bovinos magros e gordos pr~ 

v~nientes do.Triângulo mineiro ·passaram a tomar a direção das 

invernadas de S.José do Rio Preto e Barretos por ferrovia ' 
substituindo o antigo percurso das invernadas mineiras de Pas 

sos e Santa· Rita de Cassia(4). 

A E. F. Sorocabana, indo em direção ao 'Rio . 

Paraná, atingiu Sto Anastácio erri 1. 920 e Pr~side~te Epi tácio 

em ~.922(5). A chegada dos trilhos em Pres. Epitácio visava 

o embarque de gado magro no Porto Tibiriçá(SP), ligado por 

vapores ao Porto XV de Novembro(MT), escoando assim grandes 

quantidades de gado bovino magro .procedente do Sul do M.Gros

so. (6). Por volta desta mesma época(l.922) verificou-se o au 

(1) Cf. A.de H., "As estradas de ferro e suas tarifas", in O 
Estado de S.Paulo, 1/11/1.916~ p.10. 

(2) ·Idem, p.10. 
(3) Ibidem;·p.10. 
(4) Ibidem, p.10. 
(5) Cf. O.N.Matos, "O Desenvolvimento da Rede Ferroviária Pau 

lista", in Ca.fê e Ferrovias, 1.974, pp.59-106. 
(6) P.Monbeie,"Les Paturages", in Pionniers et Planteurs de 

l'Etat de S.Paulo, 1~952, p.279. 
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menta crescente do transporte de suínos pela E.F.Sorocabana, 

os quais procediam do Sul do Estado de S.Paulo(Itararé e Fa

xina) e Alta Sorocabana em direção aos frigoríficos Wilson. e 

Armour, da Capital paulista, cuja exportação se iniciara ne~ 

te ano(l). Em 1930, a E.F.Sorocabana se ligou com a E.F.Nor9 

este em Bauru, recebendo assim o gado procedente das invern~ 

das da Noroeste(porção paulista) e, a partir de 1.965, come-

çou a escoar o gado gordo pelo ramal de Dourados, que tem 

início em Pres.Prudente(E.F.Sorocabana) e a partir dali toma 

a direção dos frigoríficos de S.Paulo: Swift, Armour e Wilson. 

A E.F.Araraquaren?e atingiu S.José do R. 

Preto em 1.912 e, em l.952chegou·ao Rio Paraná(Porto do Taboa 

do, atual Getúlio Vargas), atendida por vapores que realiza

vam a passagem das tropas de gado bovino(2). 

A E.F.Noroeste chegou definitivamente ao 

Rio Paraná (porção paulista) em 1.910, enquanto que a porçao 

Sul-matogrossense esta estrada de ferro teve início em Porto 

Esperança(R.Paraguai) e só ficou concluida em 1.914. (3) 

O prolongamento das ferrovias paulistas 

até o R.Paraná propiciou o aparecimento d~s área~ de engorda~ 

em posição intermediária entre os centros de criação de bovi

nos e a concentração dos frigoríficos na cidade de S.Paulo~). 

Como se pode notar, a evolução das empresas ferroviárias pau

listas pelo interior de Sudeste, principalmente, provocou o ' 

aparecimento das invernadas num processo inverso ao ocorrido 

na área de Barretos e Triangulo mineiro. 

Os frigoríficos foram se concentrando 

{l) Cf."RelatÕrios da EFSorocabana", 1920-1922. 
(2) Cf.O.N.Matos, "O Desenvolvimento da Rede Ferroviária Pau

lista", in O ·café e Ferrovias, 1974, pp.59-106. 
(3) Idem, pp.59-106. · 
(4) Cf.P.Monbeig,"Les Paturages", in Pionniers et Planteurs de 

L'~tat de S.Paulo, 1º54, p.~7~. 
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junto à Capital paulista e arredores tendo acesso fácil para 

as áreas de engorda, facilitado pelo denso leque de ferrovias. 

A partir de 1.940, assiste-se prática.~en 

te ao final da era ferroviária completando a organização da 

rede ferroviária paulista a sua forma radial atual e atingi~ 

do todas elas ou as margens do Rio Paraná ou .as ·.do :R.Grandc (1) 

No entanto, o transporte de bovinos goE 

dos por ferrovia continuou até 1.955-60, quando a circulação 

rodoviária passou a desempenhar importante pape.l para à .- des

centrali zação da atividade frigorífica , que até então era 

representada apenas pelo frigorífico de Barretos. 

!~..E.!~n-~~ç~o do mercado consumidor: mercado externo e mercado 

interno. 

O desenvolvimento da rede ferroviária pau 

lista propiciou, no Oeste, o .aparecimento ·ae novas áreas de 

engorda voltadas para o abastecimento dos grandes frigoríficos 

estrangeiros, que por sua vez estavam ligados ao mercado inter 

nacional. 

O mercado externo principiou a exigir,cada 

véz mais, volumes maiores de produtos pecuários. ~ prime.i,ra . 

guerra é que estimulava o desenvolvimento da indústria frigorí 

fica no Brasil Cent~al Pecuário, canalizada para ·os maiores cer 

tros consumidores e próximos aos portos exportadores. 

(1) Cf. O.N.Matos, "O Desenvolvimento 4a Rede Ferroviiria 

Paulista", in Caf~ e Ferrovias·, 1.974, pp.59-106. 
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Os produtos enviados para o mercado ex

terno eram bàsicarnente as carnes congeladas,enlatados e sub

produtos industrializados. Apenas urna parcela pequena perrna-. 

necia, de início, no mercado paulistano. 

Das companhias estrangeiras, a Wilson e 

a Arrnour abasteceram, sirnultârnearnente os dois . mercados tendo 

percebido antes que as demais a vantagem de contar com o roer 
~ · . -cado .interno em periodos de grande oséilaçao do mercado ex-

terno (1) •. 

Paradoxalmente, entretanto, a primeira 

iniciativa de exportação para Londres coube ao frigorífico de 

Barretos que tinha sido instalado com a finalidade de atender 

o mercado inte~no. Foi Alexandre Siciliano que _tomou tal ini-

ciativa(2). 

Com·. a primeira guerra o Estado de S.Pau 

lo iniciou a exportação de carnes ·congeladas e conservadas, e 

de pequenas quantidades de sebo e charque, numa progressão -

muito animadora, inicialmente(tab.4 e fig.7). Essas remessas 

destinadas sobretudo ao consumo dos exércitos aliâdos,saírarn 
, 

principalmente pelo porto de Santos com destino aos Balcãs , 

Itália, Egito, e Sul da Europa,áreas que pouco exigiam da 

qualidade. 

(1) . Isto pode ser observado desde. 1.915, quando a eia.Wilson 
jâ destinava para o mercado interno 23,52%(12.500 cabeças 
de um total de 53.1'3 abatidas). O mesmo ocorreu com a Ar. 
mour em 1.921, quando colocou no mercado paulistano 17,4% 
(6.867 cabs.das 39.354 abatidas) cf. "Matadouros e Frieo
ríficos", in Relatórios da "Pref. Municipal apresent. a Câ 
mara de S.Paulo, l.9·15, p.128 e de l.~21,pp.83 e 85. 

(2) Este Sr. foi ~residente da Cia. Mecânica e Importadora de 
S.P~ulo, onde possuia laminaç~~ de ferro em barra, mâqui~ 
nas para beneficiamento de - ~ereais, serrarias e bancos em 
que possui"a sociedade. "Cf. Cia. liecânica e Importadora", 
in "Noticias Diversas", O Estado de S.Paulo",6/10/1.917, 
p. 6. 
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Os maiores frigoríficos exportadores de 

carnes congeladas neste p~ríodo foram os frigoríficos Wils.on, 

Cia Frigorífica e Pastoril de Barretos e a Cia Britânica e 

Brasileira de carnes - Cia. Anglo S.A. 

Estas exportações em excesso de carnes 

congeladas brasileiras, principalmente as de l.917(tab.5 e 

fig. 8) apresentaram um descompasso em relação às potenci-

alidades do: rebanho:" bovino:· , pois 80% do nosso estoque de 

gado abatido era exportado(!). 

Os frigoríficos estrangeiros impressiona 

raro os legisladores e os governos com as volumosas remessas 

de carne para o exterior. Como desculpa de equilibrar a"deba-

ele" do café e da borracha, passaram a representar uma ameaça 

ao rebanho bovino do Brasil Central Pecuãrio(2) 

No entanto, o Governo Federal, para garan-
-

tir õ abastecimento do mercado interno, suspendeu a isenção 1e 

impostos sobre as exportações de carne a partir de 1.918, pas-

sando a cobrar uma taxa por boi abatido e exportgdo, freando, . 

desta forma, as excessivas exportações de carnes frigorífica

das e tentanto baixar os preços ~o mercado interno. (3). 

A cobrança desta taxa entrou em choque 

com a lei que concedia isenção de impostos de exportação até .. 

10 anos. Mesmo assim tal lei explica a queda dó movimento nas 

exportações de nossos frigoríficos. (Tab. 5 e Fig.8) 

(1) Cf." O mercado de· carne e o cómissariado", in O Estado de 
S.Paulo , 13/12/1919, pg.6. 

(2) .CL!' Os . re ·sultaâ'os do comercio do .Brasil em 1914", in "Es 
. tudos Econômicos", O Estado de S.Paulo, 19/02/1915,pg.3.

(3) Cf .. ; "O mer·c •aâo · de carnes e o comissariado", in O Estado de 
S.Paulo, 13/.12/1919, pg.6. Cf. E.Cotching, "Movimento Asso 
ciativo", in Sociedade Rural Brasileira, 5/02/1920, pg.4.-
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Em torno desta decisão tomada pelo GoveE 

no Federal, os legisladores e ministros vieram em defesa dos 

interesses da atividade frigorifica estrangeira que detinha 

os maiores abates.(!) 

vê-se portanto que o governo ofereceu re 

sistência ao incremento dessa atividade nova de origem es

trangeira no Brasil Central Pecuári9. 

Por outro lado em $.Paulo, a partir de 

1918, as carnes conservadas em latas passaram a ganhar .impor 

tância (Tab.6 e Fig.9). A Grã-Bretanha foi a maior comprado

ra neste período, enviando os enlatados para as tropas em o

peração no Oriente. Alemanha, Holanda, Bélgica e EUA também 

adquiriram carnes enlatadas dos frigoríficos paulistas para 

suprir seus exércitos. (2) 

Mas, já em 1918 se faziam sentir as difi 

culdades' em continuar remetendo carnes frigoríficadas para o 

-exterior, pois os preços no mercado internacional nao esta-

vam rendendo os lucros esperados. (3) 
/ 

A capac.idade de abate dos quatro frigori 

ficos do Estado de S.Paulo (dois estrangeiros e dois nacio-

nais), fo~. aumentada sem cessar durante a grande guerra, sen 

do de 1.100.000 cab./ano em 1922, cifra essa enormemente ocig . 

(1) 

<?>, 
(3) 

A esse respeito P.Frontin se manifestou contra essa deli
beração governamental, alegando que os frigoríficos foram 
instalados no nrasil com a concessão de favores e depois 
proíbem as ·suas exportações, Cf."Discurso do Sr. P.Fron
tin na câmara Federal, in "A Receita,ªDeficit" Avultado", 
O Estado de S.Paulo, 15/12/1919~p.~. 

Cf_.nNotas e ~nf_ormaçQ_es",i~ .O. Estado de S.Paulo,17/1/1918, 
p. 3. . . . "; 
Cf. 11 A Indústria do ::?rio no Brasil",in o I!st::>.(~o c~ c s.~.~ ,ll~ 1o, 
13/2/1913, p.5. 
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osa para a ocasião (1). Neste mesmo ·ano, o abate total desses 

frigoríficos (164.,775 cabeças) representou menos de 14,9% da 

capacidade de abate(2). 

Embora recente no Brasil a atividade fri 

g~rífica experimentava então seu prirneir~ revês, com a crise 

do mercado internacional da carne. 

-As causas que p~rturbaram a ascençao das 

exportações de carnes e sub-produtos foram: de dois níveis : 

o primeiro, mundial, e o segundo, o local. 

Externas: a) a retração do consumo como 

medida econômica imposta pelo empobrecimento dos paises euro 
"· 

peus que estiveram envoltos na primeira· guerra; 

b) o retorno d~sses países à recuperaçao 

dos - . seus proprios rebanhos; 

e) o grande estoqu~ de carnes frigorffi

cadas existentes na Europa. procedentes dos EUA, Austrália e ... 

Nova Zelândia(3) • . 

Internas: a) a qualidade inferior do pro 

duto brasileiro, quase todo· de origem zebuina e cotado pela 

metade do preço dos produtos procedentes de · outros países; · 

b) a p~rtir·de l.920-2li a questão tribu 

tária no Estado de S.Paulo sob a f~rrna de taxás e impostos 

(1) 

(2) 

(3) 

Cf. "Congresso da Câmara", i~ O Estado de S.Paulo, 8/'11/ 
1.922, p.4. 
Em 1.922, o frigorffico de Barretos abateu 41.843 cabeças, 
o de Osasco 93.5o9 cabs. e o de Santos 29.423 cabs. Cf. 
Congresso do Estado de S.Pauloº, in O Estado de S.Paulo, 
8/11/1.922, p.4. 
Cf. "A Pecuária Nacional", in Sociedade Rural Brasileira, 
·in O Estado de S.Paulo, 16/,/i.922, p.6. 
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que passaram a sobrecarregar a indústria de carnes no Brasil 

Central Pecuário(l). 

Com o início da primeira crise da ativi

dade frigorífica no Brasil, os frigoríficos estrangeiros,pri~ 

cipalmente, receberam novos estímulos com apôio de legislado 

res e ministros. Houve pressão no governo Estadual para a con 

cessão de outros tantos favores especiais(2), facilitando a 

obtenção da matéria-prima, o que reduzia os preços; de expo_!: 

tação. 

Quando se verificou a :restrição do merca 

do europeu e o retorno das exigências anteriores de qualidade 

e preço da carne, verificou~se a desvalorização do artigo bra 

sileiro(3). A única saída para o reinício das exportações se-

ria a de produzir a carne nas mesmas condições econômicas em 

que se encontrava a oferta no mercado extrangeiro ( 4) • 

Daí as reinvlndicações dos frigoríficos 

paulistas de novos benefícios: supressão de impostos (munici 

pal, estadual, de viação), para evitar o encerramento desta 

indústria, pois o mercado europeu estabeleceu as condições ern 

(1) Cf. "A Pecuária Nacional", in "Soe iedad e Rur~l Brasileira" 
O Estado de S.Paulo , 16/9/1~922, p.6. 

(2) Esta pressão pode ser depreendida do texto a seguir 11 o 
consumo local ; insignificante para alimentar essa · ind~s 
tria em larga e remuneradora escala: ; nccessiria a ex
portação para os grandes centros de consumo e essa expor~ . 
tação sõ poderi ser feita por meio da frigorificação de 
carne. Consequentemente, os matadouros-frigoríficos devem 
merecer toda nossa atenção, quer dos governantes, quer dos 
governados" cf. "Congresso do Estado", in O Estado de Ião 
Paulo", 8/11/1.922, p.4. 

(3) Idem, p.4. 
(4) Ibidem, p.4. 

49 . 



que deseja receber a carne brasileira(!). 

A tributação de S.Paulo, baixada sobre a 

pecuária bovina de corte, colocou os frigoríficos paulistas 

em urna situação perigosa quanto a coleta de matéria-prima·.Al 

gumas destas taxas e impostos, tais corno as taxas de expedi

ente sobre as taxas de carne exportada e as de expediente das 

estradas de ferro eram razoãve:f.s:, outras eram elevadas para a 

dificil situação que estavam atravessando(2). · Das demais con 

tribuições, algumas necessitavam de sensíveis reduções; ou

tras tais corno o imposto de viação, o imposto sobre o capital 

e, a taxa de feira, etc, precisavam ser suprimidas por cornple 

to(3). 

Com a finalidade do gado bovino nao tomar 

outra direção senão a dos frigoríficos paulistas, foi· baixado 

pesado imposto c~ti'ldnal q1.ie se tornou perigoso para o funcio-

namente da atividàde pecuária de corte, porque o gado magro , 

procedente de outros Estados passou a tomar a direção do Rio 

de Janeiro, após a fase de emgorda em Minas Gerais(4). Isso 

provocou o encerramento provisório das atividades da Cia. Ar

mour em S.Paulo e atingiu também a Cia. Anglo S.A.(5). 
, 

(1) Esta pressão pode ser depreendida do texto a seguir"o con
sumo local é insignificante para alimentar essa indústria 
em larga e : re~uneradora escala: é nece~sãria a exportação 
para os grandes centros urbanos e essa exportação sõ pode 
tã ser feita pór meio da frigorificação da carne. Conseq~en 
temente, os matadouros -frigoríficos devem merecer toda n'os
sa atenção, quer dos governantes, quer dos governados"cf. 
Congresso do Estado., in O Estado de S.Paulo,8/11/1.922,p.4. 

(2) Cf."A Pecuária Nacional", in "Sociedade Rural Brasileira", 
O Estado de S.Paulo", 16/9/1.922,p.6. 

(3) Idem, p.6. 
(4) Ibidem, p.6. 
(5) Cf. "Barretos- Um apelo ao honrado Governador do Estado", 

in O Estado de S.Paulo, 25/11/1.921, p.10. 
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Quase todos·· os ·Estados possuem a tendên

cia érn onerar o gado de corte e a incidência dos impostos e~ 

taduais de exportação de gado é uma barreira p~ra o.reinício 

da atividade frigorífica, provocando o encarecimento d.o cus-
. 
to da produção(!). Tal pol1tica era anti-econômica, pois o 

gado que não.entrava no Estado de S.Paulo era desviado dire

tamente para o mais importante mercado interno de gado · na é

poc:::a, o Rio de Janeiro, que, por suá véz, possuia a Cia. An-

glo S.A. equipada para a exportqção ·de carnes(2). 

Em 1.922, o maior fornecedor de bovinos 

magros para as invernad~s paulistas era o Estado de M.Grosso 

_·que ·, cobrando imposto baixo por c~~ça, contribuiu para con 

seguir os objetivos almejados(3). 

Tais estímulos· contribuiram para._se con

solidar definitivamente o funcionamento normal da atividade 

frigorífica. 

Em 1.925, em virtude das crises na · expor 

tações mundiais, os frigoríficos estrangeiros passaram a co- · 

·locar parte de sua produção nas capitais do Norte e Nordeste 

(Recife, Salvador, principalmente) o que foi acompanhado por 

·um aumento considerável nas vendas de carne à cidade de são 

Paul~. Os frigoríficos Wilson eArmour obtiveram concessões 

que _ foram autorizadas e amparadas por leis governamentais(4) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

Cf. "A Pecuãria Nacional", in "Sociedade Rural Brasilei
ra", in O Estado de S,Paulo, 16/9/1.922., p.6 
Idem, p. 6. 
Ibidem, p.6. 
Cf."Matadouro e Frigoríficos", in Relatório da Prefeitura 
Municipal de S.Paulo, apresenta~o i Cimara , 1.922. 
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As razões de ordem externa, já assinala

das foram minando o nosso· mercado e~ortador, sobretudo ·- no 

que se refere à Europa, a evolução demográfica do país, que 

conduziu à abertura .de novos mercados nacionais e o advento 

da rodovia, estendendo a sua ação muito além da área já con

quistada pela ferrovia foram os fatores que levaram normalme~ 

te à co~quista do interior ern favor de Um mercado interno em 

· evolução. 
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-II - EVOLUÇí\O.ESPJ\.CIAL DAS AREJ\.S DE EHGOP..DA 

A primeira fase da expansao das áreas de engorda: 

Do início do século a segunda guerra 

A segunda fase de· expansao: 

As novas áreas de engorda no Oeste de ·s .Paulo: de l.·945 a 

1.955. 

As atuais zonas ae engorda: 

D~ 1.955 at~ hoje. 
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II~ EVOLUÇÃO ESÍ?ACil\L DAS ÃREAS DE ENGORDA 

A ampliação do nercado interno e as con 

tínuas remessas de carne· provocarar:t a expansão das áreas de 

engorda, sobretuGo no Estado.de· são Paulo(l). Tal expa~são 

pode _ser abordada em três fases, cada. uma c1elas relaciona.e.a. 

à cbnquista c'!e detcrr:.inaC:os espa9os. l\.ssi~, n\.'I:.1a primei:r:a ::~ 

se que 'botlenos ê.eli~itar entre o início &este século até a 

segunda guerra,o centro pecu~rio de engorda se concentra en 

t~rno da cidade de Barretos. A segunda fase já começa con a 

d ~.. . ::1 • - '"' - , eca<:4encia aesse centro e a proJeç~o c e no .. Jas areas na 1\-...ta 

f.orocabana~ .z'..lta ·A.raraq uarens_e · e. !?orocste • entre i945 _ a 1955. 
. . 

T" t ; . . . . " -F h- ~ :] ..:1 .... ..... n re a !lr-?':!eira e -seguna~ ~a~~ n nr. rier1.ou"I ·"*"' tran~ :t çao 

em que, apesar. de já iniciado o processo ~e·decadência, cori

dições c~::.ternéls projetam o pico da produ<:;ão em· 19 40. 

Messas duas fases, a.estrada de ferro 

conandou a -expansao e os frigoríficos estra..,gciros ~or~1 en 

parte, res~onsãveis pelos . desmatanentos, instalando-se enor

r..es· inve·rn~das . nessas áreas envol ~idas no :processo de· c xpan 

sao. ·uo entanto, embora . enorr«~s · e,.::tensões c".e terra ti vessen 

sido conquistac~a5 . ~ela pécuãria _· durante r.~ais ee fi1eio século 

não houve e,:travasar.~nto signifi.cati vo dos limites ·estaduais. 

Tal ei::travasrui1ento só adquire importância a partir de 1955, • 

quando a roG.ovia sobrepujou a. ferrovia no r>rocesso da con---

quista es!:?acial,, inicianc"'.o-se a f ?Lse atual. 

(1) Cf ~ A.Hamlgonian e outroa,"Notaa sobre os Prigor{ficoa no 
Brasil Central Pecuârio",in Bol. Paulista de Geografia,jun. 
1976,n9 _51, p~lO, 
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A Prineira fase: do início do século até a se<TUnda ~uerr~ 

mundial 

Os prim -.liros frigoríficos de origem es· ·

trangeira (Cia. Ai.mour, Cia. tr:ilson, localizac~as na Capital 

paulista e a Brazilian rieat C9- 'Anglo S.A, próxima ci.o Rio de 

Janeiro)principiaran suas atividades con bovinos que proce

diam basica.n-iente de duas áreas de engord~,relativanente pró~~! 

mas: Barretos e Sul de a.Gerais. Toca a produção era tran3::?0~ 

taGa via férrea. 

No início do século :::~, o Estado de São 

Paulo possu!a 730.046 cab. e em 1913 essa cifra atll'lentava pa~ 

ra 1.322.390(1), apresentando porta~to ur.1a ta.~a de increnento 

de 82,09% nesse período. 

Nesse perioéo, a área de engorda d~ Bar

retos foi a que mais se desenvolveu(2).0s municípios pastoris 

que se destacaram.na área forar.i: Barretos, Igarapava e Sertã.Q 

zinho(Tab.7). 

o incremento do rebanho bovino se acele-

·rou durante a primeira guerra muncl.ial pela: escassez ou alto - ~ 

custo. das pastagens nos pa'Íses_beligerantes ou apenas : export~ 
! ' 
1 

·dores 1(E_UA e Argentina) e ainda por urna política governamental 

(1) 

(2) 

Cf· "Industria Pastoril", · in Almanack da Secretaria do Es 
tado dos Neg5cios da Agricult~ra, Com;rcio e Obras P;bli: 
cas do Estado de sio Pa~lo~1917,pp.27t-275. · 

Os rounicfpios que f aziarn parte da ~ona de Barretos eram 
cntio:Paulo d.e Faria, Guaraci, Ol!mpia, Hova Granada, Ta 
nabi, Guaíra, Sio Jos; do Rio Preto, Monte Apraslvel, C~ 
lina, Bebedouro, !forro Acudo, !Ii~uelÕpolis e Jaborandi, -
Cf. J.Tedesco e R.Henezes, "Album Coir\emorativo do I9 Cen 
tenãrio da l!'undaçio de Barreto·s", 1954,pp.63-65. 
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de incentivo à exportação(!). 

o volume de carnes congeladas exportadas 

durante a primeira guerra para os países aliados tornou-se um 

dos fatores de estímulos à expansão das áreas de pastagens 

dentro das velhas zonas pastoris. 

Contudo, a criação de bovinos no Est. de 

S.Paulo, por volta de 1.917, era suficiente apenas para abas-

tecer a metade do total necessário ao suprimento anual 

frigoríficos, necessitando a outra metade· ser importada 

dos ·. 

dos 

Estados de M.Gerais(acrescido de Goiás) e M.Grosso, sobretudo 

( 2) • 

As boiadas magras eram oriundas sobretudo 

do Sul de Goiás e Triângulo Mineiro. Após longas caminhadas a 

tingiam, depauperadas, as invernadas de Barretos e Franca, pe 

r1etranc1o r10 Est. de s ·.Paulo pelo Forto Ge Antor1ic Prado no R. 

Grande, onde há travessia regular estabelecidá .pela Cia. Pau 

lista E.F •• Já o gado procedente do Sudeste Goiano e da .:. .. re

gião central de M.Grosso alcançava as áreas de engorda de Bar · 

retos depois de atravessar o Triângulo Mineiro , atingindo o 

Est. de S.Paulo em Porto Taboado e chegando a Barretos pela 

estrada de Rio Preto. 

(1) ~ esse respeito a Secretaria da Agricultura declar6u que o 
fornecimento de carnes congeladas e enlatados para os pai~ 
ses aliados envolvidos na primeira guerra ••• "ê mais que uma 
necessidade, ê um dever para com os aliados, os quais pre
cis_amos acudir" Cf. Cia. Armour , in Noticias Biversas" , 
O ~stado de S.Paulo, 7/6/1.918. Tais declarações denuncia . 
vam a ~rientaçio dada, na êpoca, pelo poder público i ec~ 
nomia pecuãria paulista, amparando os investimentos estrãn 
geiros que visavam basicamente ã exportação de produtos de 
origem animal. 

(2) Cf ."IndÚstria Pastoril" in Almanack da Secretaria do Esta
do d~s Ncg;cios da Agric., ComirciQ e 6bras Públicas do E. 
d~ S.Paulo, 1.917. pp.271-275. 
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Ainda há o gado. do extremo meridional de 

M.Grosso que fazia a travessia pelo porto Taboado · ou :.pelo 

Porto Tibiriçá, ambos no R.Paraná(l). (fig.lOa). 

Utilizando o critério de B.K.Becker(2)pa 

ra delimitar a área de engorda na década de 1.920, .pode"'"'. se 

distinguir no Norte do Est. de S.Paulo uma concentração de 

municípios com indíces superiores a 33,4%, destacando-se ali, 

Barretos com indíces de 73,20%(fig.ll). 

Se relacionarmos a distribuição do gado 

pela população (fig.12) com os Índices acima, veremos que a 

área de densidade superior a 1 bovino/habitante é bem super,i 

or a área de Índices mais elevados. 

A partir da primeira guerra assinala-se 

um incremento das remessas de gado bovino gordo e magro de M. 

Gerais para as invernadas e frigoríficos de S.Paulo, em detri 

mento do Rio de Janeiro(3). 

Por volta de 1.920, verifica-se um grande 

incremento na criação de suínos com a inauguração do frigorí

fico Wilson em Osasco, abatendo 1.000 suínos/dia e a da Cia. 

Armour que estava então se instalando em Anastáclo para abater 

de 2.000 a 3.000 suínos/diários. A criação de porcos foi esti-

(1) 

(2) 

(3) 

Em 1.915 a região de Barretos tinha capacidade para engor
dar 300.000 cabeças. Cf."O Frigorífico de Barretos", in O · 
Estado de S.Paulo, 23/1/1.915. Pelos Portos de Antonio Pr~ 
do, Taboado e Tibiriçi entraram 138.865 cabeças em 1.911, 
107.405 em 1.912, 106.506 em '1.913; 82.528 em 1.914 e 
125.292 em 1.915, cf. Indústria Pastoril, in Almanack da 
Secretaria da Agricultura Com. e Obras Piiblicas,1.917,p. 
271-275. 
B.K.Becker, · em seu trabalho"A Expansão do Mercado Urbano 
e Transformação da Economia P~storil, usou co~o crit~rio 
para fixar os seus limites de ireas de engorda, o cKlc~lo 
da propnrç~o de bovinos para to~te e garrotes e~ rclaçao 
ao rebanho de cada um dos munic1pios e em relaçao ao total 
estadual. 
Cf. dados contidos nos Relat6rios das Mensagens Presidcnci 
ais de Minas Gerais. 
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mulada em virtude da progressiv·a alta dos preços, em decorrên 

eia da escassez deste tipo de matéria-prima desde 1.917, por 

causa da guerra(!). Já em 1.930 cerca de .50.000 km2 de terras 

anteriormente cobertas(em grande parte) por matas tinham - se 

transformado em pastagens no Oeste de S.Paulo(2). 

Entre 1.930-1.939, no conjunto do Estado, 

as pastagens representavam 31% da superfície total, enquanto 

que o rebanho bovino passava de 2. 029 ._961 cabeças para cerca 

de 3.484.614, apresentando um incremento de 83,36%(3). 

Nas décadas de 1.940 - 1.950 foram trans-

formadas em pastagens extensas áreas em mata do Oeste de são 

Paulo: Alta Sorocabana, Noroeste, Alta Araraquarense, amplian. 

do-se a área já conquistada do Norte do Estado. As pastagens 

ocupavam 34% do conjunto estadual, em 1.940. (4). 

Isto foi possível, em parte, graças aos 

grandes frigoríficos que se associaram aos grupos estrangeiros 

interessados na pecuária de corte ou adquiriram vastas f azen-

das para a engorda de bovinos, a partir de 1.920-1.930, nas 

futuras áreas de invernadas da Noroeste, Alta Sorocabana e Al· · 

ta Araraquarense. A auto-suficiência nos,suprimentos de bovi

vos gordos foi o principal motivo para essa concentração ver

tical descendente(frigoríficos-invernadas), que correspondeu 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

o Gado Bovino no Brasil, in Noticias Diversas, O Estado de 
S.Paulo, 22/4/1.919, p.4. . 
Esta ~xtensa faixa de terra~ se iniciava em ~arretos, es
tendendo-se até Pres. Prudente e passando por Olimpia, N. 
Horizonte R.Preto, Araçatuba, Andradina, Sto.Anatãcio. 
cf. P.Honbeig, "Les Paturages";in Pionniers et Planteurs 
de $.Paulo, 1.952, p. 277, transcrevendo O.S.Brito. 
Idem, p. 277. 1 Cf.Censos Agr1colas de S.Paulo~ 1;940 e 1.950, IBGE. 
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à wna outra formai' de desnacionalização da atividade frigorí

fica no Brasil Central Pecuário(!). 

Tais aquisições (como já nos referimos ) 

foram facilitadas pelos preços baixos das terras. 

Em 1.941, as sociedades estrangeiras pos

suiam 187.351,56 ha. de terras ·em matas e em pastagens( Alta 

Araraquarense e área de Barretos, na maior parte), onde esta 

vam engordando 120.000 cabeças(2). 

Concomitantemente à derrubada de matas 

para a formação de invernadas no Oeste de S.Paulo, · também 

houve grande incremento das pastagens, na década de 1.940,no 

Norte e Nordeste de Minas Gerais(Montes Claros, Teófilo Otoni 

e Governador Valadares), engordando gado magro proceC.~nt~ a~ 

própria região e remetendo-o, por ferrovia, ao Rio de Janeiro. 

( 3) • 

Na década de 1.940, os municípios que . a~ 
. / .. . 

presentaram os 1nd1ces mais elevados foram P. de Faria, na zo 

na de Barretos, com 76,54% e Andradina, na zona da Noroeste , 

(l} A Cia. Wilson(The Continental Products CQ} possuía 40.000 
ha. em terras próprias ~ um outro tanto em arrendamento , 
adquiridas entre 1.915-1.920. Cf ."Uma Entrevista concedi
da pelo Sr.L.Plaut ao B.Aires Herold", in "Sociedade Rural 
Brasileira", O Estado de S.Paulo, 12/11/1.920,p.4. EJill.923 
a Cia. Armour do Brasil p.ossuía vãrias fazendas para a 
engorda de bovinos, perfazendo um total de 14.278 ha. Cf. 
R~latÕrio ã Cimara Municipal de S.Paulo, l.924,pp.83-85. 
No Brasil, a King Ranch se associou ã Swift, adquirindo fa 
zendas para engorda em S.Paulo e M.Gerais de mais de 20..000 
ha. , mais de 70.000 ao Sul de Belém, Pará, a . que se acres 
centario mais cerca de . 50.000 em negociaç~es(l.969), cf.c: 
Prado Júnior, "A crise em 1tarcha 11

, in 11 Histôria Econômica 
do Brasil", 1.970, p.340. 

(2} Cf.P.Monbeig, ""i.cs Paturages'.', in Pionniers et Planteurs de 
S.Paulo, 1.952, p. 288• 

(3) Cf.B.K.Becker, "A expansão do merca_do urbano e a transfor
maçio da Economia Pastoril'', _in Rev.nr~s.Geicr~fi~, 1.965, 
p. 305 e seguintes. 
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' com 75,83% • Os outros municípios oscilaram entre 45% e 60%. 

O índice básico de 3S,34% representou o total estadual(fig13). 

O cartograma da - distribuição do rebanho 

bovino pela população em 1.940(fig.14) mostra-nos uma peque

na dispersão dos municípios com Índices iguais ou superiores 

a 1 bovino/habitante, no Oeste paulista(principalmente, Ara-

çatuba, Andradina, P.Venceslau e Rancharia), além da concen

tração do rebanho bovino na porção Norte do Estado de S.Paulo. 

Assim, até 1.940 se definiram três áreas 

de engorda no interior paulista: a Alta Araraquarense - Bar

retos, Noroeste e Alta Sorocabana. Enquanto a pecuária de 

corte se _ expande na primeira zona, nas duas Últimas surgem os 

focos iniciais desta atividade. A zona da Noroeste, a partir 

de 1. 935-1.938 acentuou a atividade de -engorda de bovinos.Em 

1. 9 3 G a zo1ic1 da l~oroes te es LC:tva éngorclü.nG.c ~3. CDC cub. ·_ prc--

cedentes das áreas de criação e recria de M.Grosso(l) que 

vinham pela E.F.Noroeste. 

O primeiro núcleo da pecuária de corte 

era constituído pelos municípios de Avanhandava e Penãpolis, 

~nquanto _ que o segundo núcleo de invernadas da Noroeste era 

formado pelos municípios de hraçatuba e Andradina, onde o 

plantio oneroso do café havia sido substituÍao pela pecuária 

de corte(2). Possuía esta área 400.000 cabeçasLdas quais 38,5% 

(154.000) estavam localizadas nas invernadas mais recentes de 

(1) Neste ano, as estações que mais embarvaram bovinos magros 
para as invernadas paulistas da Noroeste foram : Tr~s La
goas , Vitorino, Indobrasil, Aquidauana, Taunay, Arapuã e 
Carandazal, todas no M.Grosso, cf. Relat6rios dn E.F.Noro 
e~te , 1.938, pp.90 - 91. 

(2) Cf. P.Nonbeig, "Les Paturages"ein Pionuiers et Plantenrs de 
S·.Paulo, 1.952, p.282. 
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Araçatuba, onde surgiram .grandes propriedades rurais, empre-

gando pastagens artificiais (1). 

A zona da Alta Sorocabana inicialmente ' 

invernou bovinos também a partir dé dois núcleos principais. 

O primeiro fo.co era consti tuido pelos municípios de Rancha

ria - Martinópolis que engordavam bovinos nas fazendas do 

frigorífico Wilson, visando o seu próprio abastecimento. 

Um outro núcleo ·era formado pelos municí_ 

pios de Presidente Venceslau e Presidente Epitácio, que na 

década de 1930 a 1940, passaram a conhecer o fenômeno d~s in 

ve+nadas-: grandes extensões de mata cederam lugar ao capim' 

coloniio (Foto 2) (2). 

A E.F.Sorocabana aumentou consideravel-

mente seu movimento de bovinos do período que vai de 1913 a 

1920 para e de ri.. ,1,....r-;-,,v. "':' 'J'r .. 1 .. . 
.....,, ~"'--'-"'"'"""''"""" 

vimento das pastagens. (Tab.8) (Fig.15). 

Paralelamente, até 1933 o movimento maior 

ou menor de animais pela Alta Sorocabana era de embarques 

de suínos gordos para a Capital paulista e trânsito de bovi-

nos magros procedentes de M.Grosso para as invernadas da bai 

xa e média Sorocabana: Botucatu, Conchas e Alambari (3). 

( 1) Cf. P. Monbeig, "Les paturages", in Pionniers et Plante 
urs de S.Paulo, 1952, p. 282. 

(2) Cf. R. Ramos "Entreposto de Engorda de Pres.Venceslau" , 
in Rev. dos Criadores, 1944, p.16. 

(3) Idem. p.16. 
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A partir de 1922 assinalou-se o aumento do movimento do ga

do bovino procedente de M. Grosso ·. er.tbarcado em Pres. Epi tá 

cio (Tab.9), bem como o movimento de bovinos desembarcados' 

antes de chegarem a S.Paulo (de 25% a 30% dos bovinos movi-

mentados) ( 1) • 

Dessas áreas de invernadas, Barretos se 

sobressaía como o principal centro comercial de gado para ' 

frigoríficos no Brasil Central Pecuário. 

O raio de ação da área de Barretos en -

volvia também a Alta-Araraquarense (Mi.rassol, Fernandópolis, 

Monte Aprazível e General Salgado) (2) , abrangendo toda a ' 

margem direita do R.Tietê. Do total de bovinos gordos saí -

dos da Alta-Araraquarense em 1940-43 (3) tomaram o destino 

dos frigoríficos, via ferroviá~ia, de 30.000 a 40.000 cabe-

ças. Os embarques mais importantes eram feitos em Gonzaga ' 

de Campos e S.J.do Rio Preto (4). Uma outra parte, muito pe 

quena desse rebanho da Alta r.raraqüarense se destinava às ' 

duas charqueadas e ao frigorífico Anglo S/A de Barretos.Bar 

retos disputava com S.Paulo esse mercado da Alta Araraqua -

rense: a porçao situada mais ao Norte girava em redor daque 

la cidade, enquanto a do Sul, centralizada em S.José do Rio 

Preto, era mais atraída pelos frigoríficos ,paulistanos. 

( 1) 

(2) 

(3) 

De 1.928 a 1.930, por ex. desembarcaram nas estações de 
Osasco, P~Altino e Domingos de Moraes 180.000 cabeças que 
foram engordadas no eixo da E.F.Sorocabana e Noroeste,re
prcsentando de 70% a 75% do movimento total de bovinos 
transportados por ferrovias, "Cf .P.elatórios da E.F.Soroca 
bana", de 1.928 a "i.930, quadro n92. -
Cf, P.Monbeig, "Les Paturages", in Pionniers et Plantcurs 
de S.Paulo, 1.952, p.2s2. . - . . - . 
s~o d~dc~ referentes ao primeiro semestre. Nac tivemos aces-
so .aos dados do 29 semestre em nenhu~ dos 4 anos. 
Cf."Associação dos Criadores do Vale do n..Grande" Barretos, 
23i0utubro de 1,. 943. · 
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Segunda Fase: ae 1945 a 1955. 

A zona de Barretos - Alta Araraquarense 

engloba vários municípios, onde as invernadas ocupavam mais 

d.a metade da área rc-.unicipal (1) sobretudo as terras baixas 

pr6xirnas ao R.Grande e as antigas áreas dé cafi. 

A partir d~ 1935, tanto ~ 5rea de narre 

tos como a porçao mais recente (Municípios r1e P .de Faria e 

Guaraci) _já apresentavélr:l sinais de re-t;:rocesso, um "déficit" 

de 150. 000 · cab.· (2) o que ~ra deviào à diminuição da capac.!_ 

·dade das invernadas e da concorrência com outras áreas . (co-

mo por exenplo, a Noroeste). Na porção nais recente da área 

de Barretos . (Guaraçi e Paulo de Faria), as invernad~s de e~ 

pim jaraCJUá tender.ia ur;a redução à neta~c da sua élntiga .ce

pacidade de enc;o:r:da (de 2 a 2, 5 cab/ha) (3). 

. . 
No entanto, condiç~es externas puderam 

mantê-la por algum tenpo, pois embora carregasse já em sí 

os gérnes da decadência, em 1940 atinge o seu auge como re-

flexo da segunda guerra. 

Por essa ocasião chegou a invernar . de 

500.000aSSO.OOOcab. (4) • 

. Para a área de Barretos convergiar.t bovi 

nos magros a pé de M.Gcrais, Goiás e sobretudo de M.Grosso. 

(1) 

(2) 

(3) 
( 4) 

Cf.P.Honheig,"Les Paturages", in Pionniers et Planteurs 
de S.Paulo, 1.952, p.281. . 
Cf. Boletim da Assoc~açio ·Rural do Vale do Rio Grande-Bar
retos, 6/jun •. /1.949·; n9 52. 
Ide.ra, 
Cf.A.Har<ligonian e outros, uNctas sobre os frigoríficos do 
Brasil Central Pecu;rio'', i~ Bol.Paul.Geoarafia,1.976,p.9. 
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As exportações de gado de Goiás para as áreas de Barretos_' 

até 1932-34 não chegaram a alcançar 150.000 cab./anuais. No 

entanto, com o início da segunda guerrjestas remessas au-

mentaram .. pararnais de 300.000 cab./ano, das quais 95% já che 

gavam gordas às pastagens de Barretos, tendo passado antes' 

pelo Triângulo mineiro - fase de recria. As outras 5% 

(15.000 cah.) j~ saíam gordas de Goiás (1). 

Por volta de 1940 as estações de Barre

tos, Colômbia, Adolfo, Palmas e Handembo movimentaram 511. 000 

cab. gordas (2), das quais 225. 000 cab·. foram embarcadas 

por ferrovia com destino aos frigoríficos da Capital paulis· 

ta- Armour, Swift e Wilson (3). A partir de 1940, nota-se ' 

um declínio desta área no fornecimento de bois gordos para' 

os frigoríficos da cidade de S.-Paulo. Em 1950 foram embarca 

aos po~ ferrovia_ quase 150.000 cab., caindo este volume pa-

ra 60.000, em 1960. (Fig.16). 

Mesmo com o pico durante a guerra, os 

limites das áreas de invernadas c!:travasaram muito pouco os 

limites -estaduais, até 1955. No entanto, de 1920'para aque

la data, o esquema criação-engorda-abate no Estado se modi

ficou bastante (Fig.lOb). As rnuaanças também foram verifica 

(1) 

(2) 

(3) 

Cf. Boletim do"Sindicàto dos invernistas e criadores de 
gado", Barretos,21/01/1.942, n973. 
Cf. Boletim da "Associação Rural dos Pecuaristas do Vale 
do Rio Grande,- Barretos, 1.940-1965. 
Em 1.941, a irea de Barretos tamb~m enviou 29.872 cab.pa 
ra o frigorífico de Santos e 105.512 cab. para o frigori 
fico de ?tendes (RJ)', ambos pertencentes a Cia. Anglo S.A. 
Cf. Boletim do·: "Sindicato dos Invernistas e Criadores de 
Gado", RarrP-tos, 31/l/t.94~,n973, A. 

6-4 



das nas propriedades rurais pertencéntes aos grupos frigorí

ficos estrangeiros, arnpliando-sP. as áreas, entre 1.945 e 55. 

Nesse período, ·tanto o rebanho bovino co 

mo as áreas de engorda pertencentes aos grupos frigorlf icos 

estrangeiros apresentaram uma taxa de crescimento de 12,45 % 

(52.211,50 ha) passando de 419.243,22 ha. para 471.454,72ha., 

em 1.951(1). 

No período de 1.941 a 1.946 não se verifi 

cou o aumento da área pastoril em virtude da cerrada oposiÇão 
" J 

que os invernistas e pecuáristas fizeram por ocasião do I Con 

gresso pecuário do Brasil Central. Este Congresso foi organi

zado pela Associação dos Pecuãristas do Vale do Rio Grande,ern 

Barretos , eI:l 1. 9 41, t ,endo conseguido decretos- lei · que proibiam-. 

: . . a ampliação do rebanho bo,rino e das pastagens nos . frigor.t-

ficos estrangeiros. 

Nesse período·, as empresas frigoríficas 

estrangeiras dispunham de um rebanho bovino · · . ·. na pro-

porção de 35 a 40% (2)dos totais de seus abates, influencian-

do na determinação dos preços do boi em pé nas zonas de engo_!: 

da. Desta maneira os grandes frigoríficos estrangeiros asfi ·. · _ 

xiararnaté então, os criadores e invernistas nacionais, ao rnes-
/ 

mo tempo em que tinham o contrôle quase exclusivo da : indús · 

tria e o comércio de carnes. 
,. . 

(1) Apenas com o Uso da Ãrea Pastóril possufda cm S.Paulo, os 
frigoríficos estrangeiros podem dispor de mais gado do que 
declaram", in Follia de S.Paulo, 28/jun/1.956, p.1.1. 

(?.) "Os quatro fri~orÍficos dispõem ele .407. do r,ado próprio pa
ra os seus abat~s''• in Folha.d~ S . Pau!o, 30/jun/! . 956~p.l. 
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Na década de 1.950, o Índice básico esta-

dual para os bois e os garrotes era de 20,07%. Sobressaem-se 
- -

vários municípios com cotas · máximas;, que ri na .área Norte - .do 

Estado de S.Paul~l)=.ruer no Oeste paulista (2), circundados por 

um número grande de municípios com -marcas~: superiores ao indi. 

cadorbásico, ocupando grande parte co Oeste de S.Paulo(fig.17). 

Se observarnos a distribuição desse reba-

- \ ·- ~ í . nho bovino em relaçao a populaçao dos rcunicipios com ndices 

iguais ou superiores a 1 bovino /hab. notaremos um maior aden 

sarnento do rebanho bovino nesta mesma área por nós acima cita 

da.(fig.18). 

Em 1.943 entraram por Pres.Epitffecio 148 

mil bovinos (3) procedentes de Mato Grosso que, invernados nas 

Paulo(Capital), ab~stecendo os frigoríficos Wilson, Swift e 

Arrnour. Tal como as invernadas da Noroeste/ a Alta Sorocabana 

tarnbén se caracteriza por estar sua origem ligada à presença 

dos frigoríficos paulistanos. 

Em 1.955 a E.F.Sorocabana t~ansportou 264 

mil bovinos para o abate em S.Paulo e arredores. A esse núme~ 

ro que se refere ao rebanho engordado na própria zona de inf lu 
J . 

ência da E.F.Sorocabana, acrescenta-se mais 100.000 bovinos(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

Na Alta Araraquarense-Barretos se destacam P.de Faria(62,3%) 
e Guaraci(72,0%). 
Na Noroeste se destacaram Pereira Barreto(55,8%),Eento de 
Abreu(61,7%) e Valpara{so(63,4Z); na Alta Sorocabnna Pres. 
Epitacio(S0,1%)e Ranchnria(52,8%). 
Este rebanho foi d is tribuido•.pe los rnunic Ípio s de: P. Vences 1 au, 
95.000 cahs., Sto.Anastãcio '3.000·, Pres.Prudente 6.000, Mnr
tin~pclis, Indiana e Rancharia 15.000, Assis 16.000, Piraju 
5.000 e outros 8.000, ~f. R.Ramos,uo Entreposto de Engorda 
de Prc~idente Vcnccslau 11

, Rev. dos Criadores,1.944,p.16. 
Cf. J.B.Villares e colabs."Loc.alização de novos fri g oríficos 
no Est. de S.Paulo", in TI.cv.Ind.Animal,1.957, p.220. 

66 



que a Sorocabana recebia no tráfego mútuo com a E.F.Noroeste 

e Cia. Paulista de E.F. (1). 

Por volta de 1.955-57 estas três regiões 

atingiram o auge na capacidade de engorda: a Alta Sorocabana 

invernou 500.000 cabeças, a Noroeste e a Alta Araraquarense-

Barretos 600.000 cabeças 1 respe~tivamente(2). Concomitanteme!! 

te, no período de 1.955-60, as ferrovias paulistas realizaram 

os mal.ores movimentos de bovinos. A E. F. Soro cabana, por exern 

plo, chegou a transportar quase 800.000 bovinos entre 1.955-

57.(Tab.8 e fig 15). 

No período de 1.945 a 1.955, a Alta hra-

raquarense - Barretos era a primeira área dentre as regiões 

de invernadas do Est. de S.Paulo(900.000 cab.), enquanto que 

a área da Alta Sorocabana(355.000 cabeças) era a segunda re 

gião pastoril do Oeste paulista(3). 

-Como se pode notar, a exp~nsao das anti-

gas áreas de invernadas(Barretos) para as áreas mais recentes 

do Oeste de S.Paulo(Alta Sorocabana, Noroeste e Alta Araraqu~ 

rense) se verificou em função da queda da capacidade de engoE 
, 

da das pastagens(4), ~de se notar que são pecuaristas e inveE 

(1) Percebe-se por outro lado, pelos exemplos acima citados , 
as dificuldades em obter o volume total de bovinos destina 
do• i Capital paulista ~or ferrovia como tambeCT o total de 
bovinos transportados por uma das Cias. Ferroviárias em vir 
tude do trifego mÚtup com outras ferrovias: 

(2) Entrevista com L.Azevedo, antigo comprador de bovi~os da 
Comabra , en Pres. Prudente, 3/3/1.970. 

(3) P.Honbeig, "J.es Paturages", in Pionners et Planteurs de S. 
Paulo, 1.952, p. 282. 

(4) Nas decadas de 1.930 e 1.940 Barretos iniciou sua influên 
eia no Triângulo Hinciro e Sudeste goiano. Esta Última re 
giio, em 1.930, tinha ainda uma participaçio muito reduzi 
da . En 1.968, esta mesma irea enviou parR o frigor{fico
Anglo de Barretos 40.SRO rah. rle novilh0s gordos. Cf.W. de 
cFaria, "Os Tipos d~ Atividades Pecuárias em Barretos'; in 
iCadernos de Ciencias da Terra; S,Paulo,1.973, n9 43. 
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nistas de origem mineira e goiana, em parte, que comandam o 

avanço pastoril dentro da mesma diretriz: valorização das ter 

ras ocupadas por antigas pastagens, não compensa o seu rejuve 

necimento. 

O processo de expansao só vai ter prosse-

guimento quando os limites estaduais sao extravasados. 

As atuais zonas de engorda (após 1.955-57): 

No geral as áreas de engorda evoluiram con 

siderávelnente quando se observa o antlgo esquema de criação 

engorda - abate vigente entre 1.945 a 1.955. 

A partir de 1.955-57, as fronteir~s estadu 

~is sao ultrapassadas pela influência da l\lt:a Sr.:rocab::i.nu, n0. 

porção Sudoeste do Estado, indo atingir o Sul de M.Grosso e o 

Norte· do Paraná •. Este extravasamento das áre'as. de engorda .. 
e 

explicado em parte pela decadência ?a r.entabil.tdade das pasta · 

gens do Oest.e de S.Paulo e pela faci.lidade na aquisição de ter 

renos a preços baixos, quando se tornou mais fácil a travessia 

dos Rios Paraná e Paranapanema na expansão da's ,rias ·rodoviárias. 

Entretanto, a causa principal.da expans~o das pastagens néste 

período foi o crescimento populacional das metrópoles carioca e 

paulista(tab. 3). 

O Sul do Mato Grosso principiou a engorda 

de bovinos a partir de 1.960(200.000 cabeças em 1.970) e no 

Norte· do Paraná, a engorda foi iniciada lentamente em l.950;no 

ano de 1.971, no .entanto engordou 400.00.0 bovinos. 'rambém a 

inst~lação de-frigoríficos nas zonas de p~occdência da mat~ria-
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prima é outro fator de alargamento do espaço conquistado pela 

pecuária(foto 3). A zona de engorda de Barretos, por sua vez 

extravasou em direção ao Sudeste goiano, a partir de 1.960 ·, - · 

quando surgiram os primeiros frigoríficos nesta região. O Tri 

ângúlo mineiro, já caracterizado corno área de recria,tornou 

se posteriormente zona de engorda, própriamente dita. 

Fato importante a ser assinalado é que, 

a partir de 1.955-57, ocorreu urna. mudança no antigo esquema -

criação-engorda.:abate vigente entre 1.945-55. O extremo Sul e 

o Pantanal de Mato Grosso e o Sudeste de Goiás que realizavam 

sõmente as fases de cria e recria passaram apôs 1.960 a conh~ 

cer a fase de engorda, perden<lo assim o Oeste de S.Paulo a 

sua posição de exclusividade riisso(l) (fig.lOc). 

Em 1.960, as pastagens ocupavam' no Estado 

de S.Paulo ~l~ do conjunto estadual, enquantoos: limites ãa á

rea de produção àe bovinos gordos par~ corte eram constituídos 

por municípios que se localizavam na periferia do Estado(2) 

(fig.19). 

No cartograma populaÇão-r.ebanho bovino pa · 

ra a mesma década(fig.20) not:a-se que a distribu~ção da concen 

(1) Entre 1.960 e 1.963 nova trans~ormaçio ali se verifica quan 
9-o da modificação dos r.1eios de transporte que sendo atê en= 
tio exclusivamente ferroviirio passa cada vez mais a ser ro 
doviârio. As cifras apresentadns pela CPEF comprovam o movi 
mento decrescente, acima assinalado. Em 1.962 esta ferrovi3 
transportou 367.413 b6vinos, 288.569 em 1.963 e 222.228 cm 
1.964, sendo procedentes de Barretos, Alta Araraquarense(SJ 
R.Preto)Alta Paulista e E.F.Santos Jundial cm trifego miituo 
com a Cia. · Paulista., cf. M.C.Pardi . e R.B.Caldas, Grandes 
deslocamentos de gado bovino de corte,l.968,pp.59-115. 

(2) Os munic[pios que apresentaram os maiores {ndices foram:Co
lombia(67,2%), Gu~[ra(65,2Z),Adolfo(67,1%),Am~rico de Campos 
(65,9%), na Alta Araraquarense- Barretos; Castilho(77,3Z), 
Valpara{so(68,2Z) e Rubiicea(61,1%) na Noroeste; Pauliciia 
(58,97.) na Alta Peulista; Pres.Epitâcio(71,3%) e Dir~pozir.ho 
(65,3%) na Alta Sorocabana. O Indice bisico de 22,78% repre
sentou a proporçio estadual de bois ~ garrotes pnra corte. 
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IG.0 PROCEDENCIA DE BOVINOS PARA ABATE NA 
'-J GRANDE S. PAULO (POR ESTADOS) 

1.965 

TOTAL : 404.040 CABEÇAS 

Fonte: M. C. PAROl t R. B. CALDAS - "Gdes. Dnloc<lmentos de Gacki &vino 
de Corte no Brasll ~ 1.968 

dn..1 E.S. SPOSITO 

FIG.e MEIOS DE TRANSPoRTE UTILIZADOS PELOS 

FRIGORÍFICOS DA GRANDE S .. PAULO 

L965 

75°/o 25% 

Rodov l a 

Fonte: "Grandes Deslocamentos de Go.do 

Bovino de Corte oo Bra.111'; M Clonl Po.rdl t SOo/o 

R.Bro.ndõ.o Co.ldo.s, 1. 96:1, quo.dro n116 DApÓ 



tração do mesmo por municipio nas diferentes zonas pastoris 

do Est. de S.Paulo{ Índices iguais ou superiores a 1 bovino/ 

habitante) é bastante densa. Isto é válido para an regiões . 

-pecuaristas do Est. de S.Paulo, coM exceçao apenas da Alta 

Paulista que apresenta vários municípios com .taxas· inferi

ores a 1 cab/hab. 

No Sul de M. Grosso, 60~ dos invernistas 

do Oeste de S.Paulo abriram grandes ·fazendas de criação e de 

engorda em Dourados e R.Brilhante{l) além de Campo Grande ' 
Maracaju e Aqui<lauana, enquanto que no Norte do Paraná muitos 

fazendeiros de café se voltaram para a engorda de bovinos. A 

Cia. Melhoramentos Norte do Paraná, por exemplo, com 16 fazen 

das{72.000 ha.) possuía 2.000.000 de pés de café e 28.000 bo

vinos em 1.971(2). 

Já em 1.964-65 se fazia sentir a importân 

eia das novas áreas de engorda(principalmente M.Grosso) no su 

primento de bovinos gordos. aos frigorificos. Tal conotação 

coincide com a tendência a substituição dos meios de transpor 

tcs(3). (fig.2la e 2~b). 

No Estado de M.Grosso, além .do extremo Sul 

invernar bovinas, o Pant~nal(Corurr~á) e Camapuãdeixaram de ser 

(1) Cf. entrevista com G.R.Sav~rio do frigorffico Matel,C.Gra~ 
de, 3/llYl.972. 

(2) Havia uma previsão de 56.000 cabeças para 1.974. 
(3) Lm 1.964, de um total de 270.079 cab. abatidas pelos frigo

ríficos da Grande S.Paulo e a~redorcs 75,8% eram proced~ntes 
do Oeste de S.P3ulo, 11,7% eram ~recedentes de ll.Grosso,9,8% 
de M.Gerais e 2,38% . de Goiis, cf.M.C.Pardi e n.B.Caldas in 
Grandes deslocamentos de gado bovino de corte no Brasil,1.968 
cf. quadros n9 7 e 8, em 1.965, os frigoríficos da Capital 
Paulista e arredores sob inspeção Federal receberam para aba 
te 404.000 bovinos, dos quais 80.90%(326.886 cabs.) chegarai 
ali por via f~reea e 18,40!(74.379 -cabs.) por rod6via. 
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uma área exclusivamente fornecedora de gado magro desde 1960-

-1962 para cá, para realizar o ciclo co~1pleto (cria, recria e 

engorda) (1). 

Os cartogramas referente a identificação' 

das áreas de produção.de bovinos gordos para a década de 1970 

confirmam a disperção das áreas de engorda (Fig.21). Dos cin-

co Estados componentes do Brasil Ce!ltral pecuário, são Paulo' 

ainda continua a deter a mais alta proporção de bois e garro

tes e~ relação ao total, sendo seguido pelo n.Grosso(lS,45%), 

Paraná (13,93%), Goiás (13,83%) e M.Gerais (10,62%). 

No Oeste de são Paulo as marcas:.: nais ele 

'vadas se localizavam nas extremidades ocidentais, nas proxir.1!_ 

dades do R. Paraná (2). En M.Grosso os percentuais mai3 ex -

pressivos estavarn_presentes na -porção extreno Sul: cm Goiás ' 

na região Sudeste; no Paraná, n~ porção Noroeste e em M.Gerais 

~ ·. nas regi6es Norte e Nordeste.(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

Cf. Entrevista com G.·R.Saverio, frigorífico Matel, C.GraE_ 
de, 3/11/1.972. 
Na Alta Araraquarense-Barretos se destacaram: Populina ,
(59 ,1%), Sta.Clara d 1 0cste(58,5%),e GuaracÍ(Sl,7%). Na N~ 
roeste: P.Barreto(60,97.), Itapura(63,3%) e Andradina(53,4%J 
B. de Abreu(56,4%) e Promissio(61,2%). Na Alta Surocaba~a: 
P.Epitãcio(67 ,07.) ,T.Sampaio(61,17.) ,:Harabã Paulista(66,5%) 
e Sandovalin~(64,57.). 
No Extrcr.10 Sul do l!ato Grosso se destacaram os municípios 
d e Na vi r a Í ( 4 1 , 9 4 7. ) , J ate Í ( 3 ~7 9 7. ) e B a t a i p o rã ( '• l , 11 7. ) • No S ~ 

deste goiano:Paranaiguara(53,82%),Sio Simio(46,55%),A3ua 
Limpa(53,261). No Norte pnranaense, a regiio do Norte Ve
lho: Serta~eja(48,79%), Rancho Alecre(39,58%), Siqueira 
Campos(33,96%)e na regiio do Norte Nov{ssimo:Inajã(45,57%), 
Jardim Olinda(35,99h), Diamante do Norte(41,33%), Nova 
Olimpia(46,50%) e Ivatuva(50,52h). Em H.Gerais, no Tri:in
gulo mineiro: IpiaçÚ(52,117.),Cachoeira Dourada(S0,83%) e 
Estrela do Sul(42,48%); na iren de Governador Vnlndares:S. 
José da Safira(47,00%), Governador · Valadares(28,25%) e na 
irca de ~ontes Clnros: S.J6~o da Ponte(3U,94%) e Capitio 
Eneias(30,877.). 
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A impor.tância da pecuária· de corte em S. 

Paulo é mais evidente quando comparáda com aquela de Goiás , 

.M.Gerais, rt.Grosso e Paraná, onde as proporções de bois e gar 

rotes em relação ao total do rebanho nao eram maiores que' 

50,50%, com exceção de tres municípios-: Paranaiguara(53,82%) 

e Ãgua Limpa (53,26%) no Sudeste goia~o e Ipiaçú (52,11%) no 

Triângulo mineiro. 

Este extra~asamento das áreas de engorda · 

para os Estados vizinhos a partir de 1955-57 .foi acompanhado 

pela expansão das rodovias que chegaram às áreas de engorda' 

unindo~as as de abate. 

O papel da rodoviá coneça a ser primor 

'dial desde então, nao só na ·conquista de novos espaços para 

a ligação das áreas de criação às de en·gorda corno; . em .e ará -

ter JTI~is geral, concorrendo vantajosàmente .con a ·ferrovia. 

A mudança para o transpor~e rodoviá~io 
-

nao teria sido possível senão tivesse havido nos Últimos 

anos um grande aumento da rêde rodoviária pavimentada, atin-

gind6 não só as antigas áreas de engorda (Oeste êe S.Paulo), 

como as mais recentes (extrer_no Sul de ~·~ .Grosso, Norte do ·Pa

raná, Sudeste goiano). ·As. rodovias constituem hoje vias de ' 

penétração em áreas de engorda em· forraação, enquanto que as 

estradas de ~erro, há algum tempo, ali perderan a função de 

vias de penetração (1) • 

. 
(1) Cf. A.A.Santiago,"Trnnsporte de Gad <l ", in A Pecuâria de 

Corte no Brasil Central, 1970, · p.100. 
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A procura do transporte rodoviário se ex 

plica pel~ · deficiência das estradas de ferro, por falta de 

renovação do material rolante, o que ocasionava problemas de 

atendinento da demanda no período da safra. 

A preferência pelo transporte rodoviário 

reside na sua facilidade do porta-a-porta, isto é, apanha~ o 

bovino na própria fazenda e o entregaT nos frigoríficos num 

prazo bem ·curto, enquanto que a ferrovia leva no mínimo o do 

bro de te~po (1). O transporte rodoviário dispensa o transbor 

do. 

Na opinião dos invernistas e sindic,atos·• 

a cobrança de taxas de frete mais elevadas, por parte da ro

dóvia compensa, uma vez que a perda de pêso afeta a qualida

de da carne, represGntando prejuízo para o pecuarista, pois' 

o gado· é cornerci-alizado a base do pêso vivo; e o boi é consi 

derado produto perecível (2). 

(1) 

(2) 

No Estado de S.Paulo as distâncias mãximas não ultrapas
sam os .. 800 km., ou seja, viagens de 20 a 30 hs. As via
gens .eram longas e morosas durando de 40 a 5P hs. conse
cutivas sem descanso e alimentação nos vagÕes(houve casos 
de durar mais de 70 hs. como ôcorreu entre Aguapei-NOB e 
Santos).Por outro lado, não .e raro durar 12 hs. os deslo 
c ·amentos dentro da Metrópole paulista para irem os bovinÕs 
~a estação ferroviãria da Lapa ati Utinga, no frigorlfico 
Swift, cf.A.A.Santiago, "Transportes de Gado",in Pecuária · . 
de Corte no Brasil Central, 1970,p. 94. 

Para se ter uma ideia deste prejuízo, os bovinos transpor 
tados pela ferrovia entre os centros de engorda de P. Pr~ 
dente, AraÇatuba e Andradina, S.Jose do Rio Preto e Bar--
rctós e a Capital paulista~ onde se . realizarã os abates, 
hã uma perda de p~so de 30,8 a 52,5 quilos,cf.A.A.Santia
go, "Transporte de Gado",in Pe.cuãria de Corte no Brasil 
Central, 1970, p.~4. 
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No entanto, o transporte- ferroviário em-

hora lento e sem flexibilidade é P?r vezes preferido pelos ' 

frigoríficos da Grande são Paulo e arredores, quando contan

do com o transporte rodoviário possuem bovinos excedentes que 

estão aguardando o abate. Além do mais, em se tratando de 

quantidades de bovinos (100, 200, 300 cab. ou mais) adquiri

das num mesmo local, é preferível serem transportadas de uma 
. 

só vez pela ferrovia (1) • . 

Isto explica a situação por nós encontra 

da em 1972, quando 72,66% do movimento total de bovinos das 

áreas de engorda para os frigoríficos de são Paulo (589.431 

cab.) foram transportados por rodovia e, 27,34%, por ferro -

via. Esta participação da ferrovia foi representativa para ' 

dois estabelecimentos·: Itapevi e Comabra (Fig. 23) e (Tab.10) 

O Frigorífico Itapevi continua se abaste 

cendo de bovinos principalmente no Sul de M.Grosso, vindos ' 
J . . 

pela E.F.Noroeste (90%), mas a Cornabra evoluiu .desde então' 

para o transporte rodoviário; hoje o transporte ferroviário' 
- . nao representa mais que 30%~ (2). 

Entretanto, o deslocamento do produto 

- -por rodovia nao e exclusividadé do _ga<lo bovino destinado 

apenas aos frigoríficos. O gado magr~ também passou a ser 

transportado pela rodovia, das áreas de criação para as áreas 

de engorda (Oeste de S.Paulo, Sul de M.Grosso, Sudeste goi 

ano1Triângulo ~ineiro). 

(1) Cf. A.A.Santiago~Transportc do Gado'', in A Pccuiria de Cor 
te no Brasil Central, 1970, -p.94. 

(2) Atê 1972 a rodovia representava 49,24% e.a ferrovia 50,76% 
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A rodovia continuou a comandar o papel ' 

de destaque na expansão da fronteirá pastoril no Brasil Cen

.tral pecuário, prin<:=ipalmente no Norte de M.Grosso e Goiás ' 

(Amazonia Legal). Estas duas áreas começaram a ser valoriza

das, a partir de 1965, após o extravasamento das áreas de en 

gorda do Oeste de S.Paulo para o Norte paranaense, Sul de M. 

Grosso,· Sudeste de Goiás e Triângulo mineiro. Isto foi possí 

vel graças a construção das estradas de ·rodagern, o interêsse 

de paulistas (principalmente), os terrenos baratos e os in -

centiyos ~fiscais patrocinados pela SUDAM. 

A partir de 1965, o Norte de G6iãs e Ma- . 

to Grosso, sobretudo êste Último, começaram a ser valoriza -
. 

pospor meio da abertura de grandes projetos .agropecuários: 

No entanto, é só a partir de 1970 que se 

intep~ificou a valorização pastoril riesta porção da Amazonia· 

Legal. Os incentivos fiscais liberados pela_ SUDAM passaram ' 

de 150 milhões de cruzeiros, em 1969, para 330,9 em ~970, '-

atingindo o auge em 1971, com· 330,8 milhões de cruzeiros (1). 

Este fato provocou a valorização das ma-
. 

trizes de Sudeste e Centro-O~ste, estimulando a formação· de 

novas fazendas de gado bovino no Norte de M.Grosso e Goiás , 

sobretudo. Estas grandes fazendas, com milhares de hectares, 

passarao a i~tegrar nur.la mesma propriedade as fases de cria-

recria-engorda. 

(1) Cf.'"Suiã- Hi.ssú, Um Projeto Cóntra a Fome", 
em Exame, n~ 71, set. 1973, pp.28-38. 
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FIG.@ OCUPAÇÃO PASTORIL NA AMAZÔNIA LEGAL 

o 
o 

o 
o o 

GROSSO 

0 PROJETOS Ó FRIGORÍFICOS 

.-' 
J I 
~ f 

..... \ 
} . 

\ 1 
· .... . j . 

;r·-. 
{ . " A S \... 
. ;> ., 
e.. 

) 

OH .: E. S. SPOS ITO 



A abertura de enormes fazendas nesta por 

ção da área da SUDAM foi facilitada pelas terras baratas que 

- -sao procuradas pelos pecuaristas de Sudeste, uma vez que e 

mais vantajoso plantar pastos novos .• rejuvenescer antigas ' 

pastagens. 

Ao lado dos pecu~ristas de Sudeste é des 

tacável a ação do empresariado paulista, formado principal -

mente de industriais, com~rciantes, banqueiros e pecuaristas 

que alí estão aplicando recursos fiscais e capitais próprios. 

Estes grandes projetos agropecuários se' 

instalaram no Norte de M.Grosso e Goiás, aproveitando-se 

dos eixos de penetraçã~ rio Norte de M.Grosso: Brasília-Cachi!!! 

bo; Cuiabá-Cachimbo: CUiabá-Porto Velho e Xavaritina-Cachimbo 

-Brasília. (Fig.24). Até 1972 ~inham · sido aprovados 300 pro

jetos àgropecuários, dos quais 70% estavam localizados no 

No~te de M.Grosso (1). 

O entusiasmo pelo Norte matogrossense e 
\ 

goiano se ~ncontra arrefecido no entanto, desde 1973. Os in-

centivos fiscais diminuíram· a partir de 1972 e dos 300 proj_!! 

tos agropecuários, apenas uma dúzia vingou e estes, agora 

bem $ucedidos pedem mais f inanciaméntos para a compra de ga-

do (2). 

(1) Cf. "Diârio de SaÕ Paulo", 2Ó/sé.t./1972. 

{2.) Cf. "Suiã-Missú, Um Projeto Contra FnmP.", in Negócios em 
Exame, n9 73, pp. 28-38.setembro, 1.973. 
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Uma parte apreciável do Norte matogros

sense e goiano possui solos fracos para receber o capim colo . 

nião, que apresenta um crescimento difícil em lugares onde • 

há . pouco tempo floresciam matas exuberantes (1). 

. Os projetos da SUDAM anunciaram a forma-

-çao de um rebanho bovino de 5.000.000 de cab.; entretanto pa 

ra aií se dirigiram apenas Joo·. 000 até 1973 (2) • 

A organização e a rapidez do transporte' 

rodoviârio afastaram o sistema ferroviário da concorrência • 

na conquista de determinados- espaços especializados n~ ativi 

dade de engorda bovina. Estes espaços expandiram, aos poucos 

e ~ada vez mais, em direção ao int~rior do Brasil Central Pe 

cuário, permanecendo .as duas rnetróooles nacionais mu:f.to dis-

tantes dos centro·produtores dé bovinos gordos. O funciona 

mento das empresas frigoríficas dependem, necessariamente, ' 

desde o início, da integração vertical (frigoríficos-invern~ 

das) e concentração horizontal (vários frigoríficos) . na ati

vidade frigor!fica. 

(1) Cf. "A Luta Para Fabricar Boi~", ln.Revista V~ja, 10/outl ' 
1973, pp66-72,74,76 e 78. 

(2) Ide~, pp66-72,74,76 e ·78. 
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III - A ATIVIDADE INDOSTRIAL: 

A estrutura.financeira e os acionistas 

Classificação e · estrutura funcional dos estabelecimentos 

·friqor!ficos • 

. os fatores de produÇão: a infraestrutura básica. 

a) Equipamentos 

b) Mão-de-obra 

e) Matéria-prima 

Novos projetos em andamento 
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III A ATIVIDADE INDUSTRIAL 

A Estrutura financeira e os acionistas 

A integração industrial(concentração hori

zontal e vertical), a organização financeira e a estrutura da 

mão-de-obra, entre outros aspectos nos permitiram caracterizar 

a indústria frigorífica atual. · 

A análise detalhada das entrevistas nos re

vela características bastante significativas da atividade in

dustrial 

A atividade frigorífica da Grande S.Paulo 

e arredores, em sua primeira fase viveu sob o domínio das gra_n 

des empresas estrangeiras:Swift,Armour e Wilson. A_ -segunda fa

se, quando surgem -as empresas de capitais locais se apresenta 

sob ~ forma de modestas empresas, que só puderam se desenvol

ver com a decadência das gigantescas empresas frigoríficas es-

trangeiras. 

A partir de 1955-60 os poderosos grupos es

trangeiros entraram em declínio: a Cia Armour foi vendida para 

o grupo Bordon em 1964(1). A Cia Wilson foi vendida para um 

grupo argentino em 1970 (2) e, posteriormente, foi nacion·alizs.. 

(1) O grupo Bordon anexou boa parte do seu estabelecimento,en
quanto que a_ :parte financeira foi anexada i Swift, junta
mente com a fábrica de latas. 

(2) O frigorífico Wilson foi comprado por J.A.Senosàin,J.Tabo! 
do e ~·Jurcosa Seré apÕs ter sido controlado por um grupo 
americano ati 1969 que acumulou prejuízos de tr~s. anos ,cf. 
"As frimeiras Vitórias", in Revista Exame, n9 59, julho de 
1972, PP• 54-60. 
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do o seu ·.capital, com o nome de Comabra. 

O grupo Swift-Armour, que até 1972 perten

cia a Deltec International Ltd.; foi absorvido pelo grupo Aze

vedo Antunes(CAEMI) e grupo Brascan(que possui interesses vol

tados para o setor alimentar)il). 

Estas mudanças de proprietário das grandes 

firmas frigor{ficas estrangeiras/neste períod~ apresentam-se 

ora ligadas à instabilidade financeira destas firmas. Isso fa

voreceu a aquisição .. dos estabelecimentos por nacionais, permi

tindo uma certa estabilidade de funcionamento e denota ·,um din~ 

mismo do empresariado nacional, então com forte poder de abso~ 

çao financeira( grupos Bordon e Azevedo Antunes~ por ex.). 

Em Buenos Aires, o mesmo fato-também se ve 

rificou cem -rcl~çao ~ Ci<l.. Wilsoü err.bora ten...;.a perma..1ecido f ~-

cl1ada por um ano, quando foi adquirida pelo grupo argentino. 

A mudança total dos proprietários também 

se verificou nos estabelecimentos localizados na periferia da 

Metrópole paulista(frigoríficos de Cotia e Targimar, em Salesõ 

polis, por ex.). O frigorífico de Cotia por ex~plo, passou 

das mãos dos irmãos Menegon para as mãos de O.Miranda Brito,em 

1963. 

(1) Ate dezembro de 1'972 o .contrÔlé ac!lonãrio· da Swift-Atmour ·:· 
era exercid~ na proporçio de 92,5% p~la Deltec Internatio
nal Ltd.O grupo Azevedo Antunes domina 55% das ações e P ~ 
grupo Brascan ctn 45% das ações, cf. "RelatÕrio da Swift
Armour", in Diârio de S.Paulo, 15/julho/1973, p.13. 
O grupo Brascnn~ apôs ter absorvido o ativo da Cia . Mineira 
de Cervejas trans for1mando-a em Ouro Branco Cervejas e Refr_i 
gerantes Ltda·, ampliofi sua participaçio . no setor, associ!n
do-se ã Cervejaria Skol-Caracú. A Brascan tem participaça~ 
acionâria da John Labatt Ltd. a maior cervejaria do Canada, 
e f. " B e b i d a s " , i n 1 

• I ma e e n s d o B r n s í . l ~ A m ~ r. i e <i d o S u 1 · ' > R e -
vista Banas, 1973, p.138. 
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O que caracteriza as empresas frigoríficas 

que atuam na Grande S.Paulo e arredores é a ausência de proprie 

tãrio.único ou familiar. No início da segunda fase(a partir de 

1955-57) a atividade frigorifíca era constituída por empresas 

modestas que aos poucos foram se tornando complexas. 

A entrada de acionistas está ligada em par 

te, à formação de uma equipe técnica financeira-( gerentes e té~ 

nices em exportação) que garantirá 9 sucesso da empresa(como . 

por ex. Comabra, Bordon e Zancopé). Em 1976, ~.A. Senosain(di

retor presidente} que detém o maior n'Úplero de ações da Comabra, 

encarre·gado do setor de comercialização dos produtos para expo~ 

tação convidou pessoalmente para fazer_ parte da equipe R.Beadle 

(gerente geral industrial} (l).. 

A entr~da de acionistas tambÉm pode estar · 

liga~a à instabilidade· financeira da empresa, aliada ao momento 

em que a mesma _é obrigada a · realizar refonnas ou construção de · 
um novo estabelecimento por imposiÇão da inspe.ção Federal (GEI ... 

POA). 

Neste caso, as ações são·distribuidas equi 

tativamente entre os antigos proprietários e os proprietários' 

recen_tes, que, na sua maioria, são grandes fazendeiros inver -

nistas que têm no seu f ~i9oríf ico o mercado garantido para os 

(1) R.Beadlc ~sti lig a do i a tividade fri g or!fica da Argentina, 
desde 1932. Tr a nsferiu-se para ·sã o Paulo, c·m 1976. Cf. "Co m 
Abraço", ano IV, nc.> 30, jan-· fc v ., 1976. 

81 



bovinos gordos (Jandira, Itapevi e Macuco entre outros). O 

frigorífico Piracicaba por exemplo, que abriu urna nova uni- . 

dade em Vinhedo por causa das ·exigências da inspeção Fede -

~al, admitiu a entrada de dois novos sócios com a distribui 

ção equitativa das ações. 

Classificação e estrutura funcional dos estabele-

cimentos 

O problema principal q~e nos defronta

mos aqui foi a escolha do melhor critério para avaliarµios a 

atividade industrial frigor!fica, · tanto na sua extensão· co-

mo na sua intensidade. 

Na tentativa de chegar-à urna classifi~ 

caçao, baseamo-nos em ·s.selingard Sampaio (1975) (1). Embo

ra a autora do trabalho mencionado saliente a importância ' 

geógráf ica do critério com base no _nÚ."llero de operários., ju!,. 

gamos mais abrangente chegar à uma classificação pelo volu~ 

me de abates.( 2) 

A escolha ~o critério do volume da ma

téria-prima nao apresenta as desvantagens apontadas pela au 

tora que sao as diferenças de qualidade de matéti.a-prima p~ 

(1) Cf. S. S. S~mpaio, "Cons ideraç.Ões em Torno da Geografia In
dustrial: teoria, m~todos e uma nov n t~ c nicn d e rnensur a 
ç ão d P. ativic'lnde in d u st ri nl, ~"O:. Revi s t a ·nrasilcira de 
Geogrrtfia, n9 l, · ano · 37, 1975, ~p:9S-122. 

(2) Cf. Armen ~1ami g onian e Outros, "Fri.goríficos de Bovinos 
no Oeste de São Paulo, Sul de l1ato Gr'?sso e Norte do Pa
rana, inédito. 
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is no caso aqui estudado há apenas oscilação de peso para o 

conjunto regional num mesmo produto (de 230 a 235 kg. limpo 

-de carcaça) e nao existe a diversidade dos exemplos estuda-

dos naquele trabalho. 

Usando portanto o critério do volume ' 

de matéria-prima conseguimos classificar os frigoríficos em 

quatro escalões, assim descriminados: 1) de 25 à 50.000 cab./ 

mensai~; 2) de 10 a 25.000; 3) de 5 a 10.000; 4) de 1.000 a 

5.000. 

Uma vez feita essa classificação foi

-nos possível ver~ficar que os frigoríficos do 19 escalão ' 

possuemnais de uma unidade, o que não acontece nos demais. 

O qne vn.i c(l_:r.acterizar port~nto os fri 

for!ficos do 19 escalão é o seu forte poder de absorção tég 

,·nica horizontal, quando adquire vários frigoríficos (con -

centração horizontal) nas diferentes regiões do Brasil Cen

tral :i:ecuário. 

são quatro os grandes frigor!f icos que 

se destacam nestas duas áreas acima citadas: Bordon, Azeve-

do Antunes, Zancopé e Anglo. 

Os três primeiros grupos estão presen

tes na região por nõs estudada. O grupo Bordon, por exemplo, 

possui na Capital paulista a sua unidade com a finalidade ' 

de industrialização (enlatados) e entreposto com câmaras 

frigor!ficas, adquirido em 1964 da Cia.Armour. Os estabele

cimentos àe abate do grupo Bordon estão localizados nas áre 

?$ de engorda do Oeste de S.Paulo, Sul de M.Grosso, Sulgoi~ 
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ano e Nordeste de M.Gerais, onde a empresa ·iniciou e desen-

yolveu suas atividades. Em 1960 o grupo Bordon adquiriu do 

is frigoríficos: um em S.José do Rio Preto e outro em Pres. 

Prudente, para abater respectivamente 80 cab./dia e 100 cab. 

por dia, inicialmente. 

Ã medida que os abates ultrapassam os 

seus limites Ótimos {de 400 a SOO cab./dia) passam a adqui.-

rir novos estabelecimentos em outras áreas de engorda, com 

capacidade de abate médio de 400 a SOO cab./dia. 

Em 1963 o grupo Bordon comprou mais 

uma unidade de abate em Campo Grande; .em 1968 adquiriu m.ais 

um es~abelecimento em Anópolis e, em 1971, mais um outro. 

frigorífico em Teófilo Otoni. Em i973, · ç:omprou mais ._do.ts es 

tabelecimentos no RS (Bagé e·Ant~nio Prado) visando as quo-
. 

tas de exportação (1). (Fig.2S) 

A presença destas unidades de abate es 

palhadas pelas áreas de engorda do Brasil Central ·~cuãrio' -

se explica por duas razoes, uma dependente da outra: 1) pe

ríodos de sêca e de chuva s~ intercalam nos Estados dessa ' 

unidade pecuária; 2) consequentemente as qUotas de entresa-

fra podem ser jo~adas pelo grupo para qualquer um·dos frige 

ríficos. 

(1) Em 1973, a quot.::i de exportação fixada para o· Brasil Cen
tral era de 1 ton. estocada p a ra 1 ton.exportada, · enquag . 
to qu~ para o Rio Grande do Sul 'era de 1 ton. estocada P! 
ra 2 ton.e~~ortadás. 
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No segundo escalão só existe um frigo

r!f ico representante desta1 categoria na região por nós es_t!!, 

dada, que é a Comabra (ex-Wilson). 

Os demais escalões se caracterizam, CQ 

mo tmnbém 029aliás, por possuirem um único estabelecimento, 

exceção feita para o Piracicaba-Vinhedo. No 39 escalão es

tão: Jandira, Ede·:r, Cotia, Itapev!, Piracicaba-Vinhedo e 

num 49 escalão· vamos encontrar: Macuco (Valinhcs) e Sta. MÔ 

nica (Cotia). 

Ao mesmo tempo em que se verificou o 

fenômeno da concentração horizontal nos estabelecimentos 

frigoríficos desenvolveu-se também a integração vertical e 

nesse sentido há conotação. A maior parte dos grupos que i~ 

. teressarn à organização do espaço geográfico apresenta u.ma 

integração vertical descendente, pois possuindo inicialmen

te apenas a unidade d~ abate, trataram de engordar seu pró

prio gado (matéria-prima) • A ~nteg_ração vertical: fazendas' 

para engorda de bovinos-frigoríficos apresenta vantagens, ' 

quais sejam: la.) de garantia de suprimento de matéria-pri

ma e 2a.) interferência nos preços do bovino gordo. to ca 

so dos grupos Bordon, Azevedo Antunes, Zancopé, Piracicaba

-Vinhedo, Itapeví, Jandira, Cotia e outros. A única exceção 

é constituida pelo Sta.Mónica e Comabra (1). 

(1) Após o ~rupo Senosain assumir o contrÔle acionário dos 
dois frigoríficos: Osasco(para abate de bovinos) e Ponta 
Grossa(para abate de suinos) em 1970 foi obri~ado a ven
der as fazendas de Barretos(9·.680 ha. e 10.890 ha.) e a 
de Rancharia(l6.940 ha.) que engordavam 25.000 cab./ano, 
por volta de 1955~1957 . e em 1969 ~stava engordando ape-

. nas 10.000 <'ah./:tno, num tot::i.l de :n .460 ha. ,cf. entre"':" 
vista com L. Azevedo,março de 1970. 
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... 
O grµpo Azevedo Antunes, proprietário . . . 

da . SWift-Armour r~alizou uma forte integraç.ão yertical de~ 
. . 

cendente, adquirindo fazendas, para engorda de bovinos em 

Anhu.~as, _ Martinópolis e Rancharia(Alta Sorocabana), perfa

zendo um t~tal de 60.000 _ha •. pertencendo 50%-destas terras 

ao grupo King Ran~h, adquiriàas . em épocas diferentes(l9~7, 

1952 e 1954). Em 1968-69 o grupo 8'~ift-Armour adquiriu 

30.000 ha. ·,abrangendo os mun].c!pios de Olimpia, ·Altair e 

Guaraci(SP) e, em 1967-68, o grupo Swift-Armour adquiriu 

21. 000 ha~, em Çanápolis <r:m>, não estando estas duas · últi-
. 

mas propriedaQes rurais em sociedade com a King Ranch. 

Em 1954, em Pa_;ragorninasJPará) a King 

Ranch e a ~wi~t-Arrnour iniciaram ~- implantação do maiqr 

.projeto ag.ropecuãrio. da Amazonia Leqal, aprov·ci tar.ao-se 

de incentivos fiscais da ·SUDAM, n~ gleba _de quase _ 68~000 · 

ha., em·que cada uma participa da· meta~e das ações. 

t nec.essário salientar ·que outros gr~. · 

pos, além da SWift-Arr.tour, estão abrindo fazendas par~ . a . 

criação e engorda de bovinos nà ~..rilazônia(l). 

O grupo Bordon. continua usando _ vagões 

isotérmicos para o transporte de car_nes co·ngelada~ . procede!! 

tes de sua unidade .de Campo G~ande. Dispõe para .isso de 72 

(1) O grupo Bordon estâ formando pasto~ para 55.000 cab. eri 
24;000 ha. próximo~ Ilha do Bananal(Mato Grosso),cf. 

"Suiã-?tissú, Um Projeto Contra a Fome': in Revista Negó
cios cm Exame, n9 73, set.1973, p~.28-38 • 

. O grupo O.M.Brito e.s.tã implantando uma fazenda no muni
cípio de Uato Grosso (MT) destim1da ã criação de bovinos 
cf •. 'F.Viei.ra . de Campos,"Rctra.to de lia.to Grosso", 1969, 
p. 59. . . . . 
O grupo Zancope de Jundia{ estã implantando em Crista
lindia(GO) uma uma grande propriedade rural de 29.040 
ha. com pastagens em formação, cf. A.Iene Zancopé em 
23/3/1973, ern Londrina. 
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vagoes isotérmicos, entre próprios, de aluguel ou arrenda -
..:. 

dos, pertencentes a FEPASA que, pela CPEF vaí colocar no 

-porto de Santos os enlata~os destinados ao exterior (1). 

Por out~o lado, os abates são realiza

dos em vários abatedouros nas áreas de engorda. Após o con 

gelamento da carne em câmaras f rigorif icas são remetidas ~ 

100 carretas isotérmicas que tornam o áestino ·da matriz de 

São Paulo. 

Ainda paralelamente à ~orte integração 

vertical descendente e horizontal de grupo Bordon, foi rnon-

tada urna grande oficina. destinada aos ·reparos, lavagem e lu 

brificação . da frota rodoviária. J~ · os _grupos Zancopé e 

~~if t-Armour apresent<:uü básicwuente o fenômeno 

ção vertical descendente, mas nãó abrangem os mesmos nÍYeis 
. 

: · a que chegou o grupo B_ordon~ que apresenta, .por outro l~ 

do, as desvantagens do grande desgaste do material rolante' 

e gran~es investimentos nos veículos de circulação. 

(1) A Comabr a possui 48 vago~s isoternicos, dos -qu á is óito 
sio pr~ p rios. Os 40 va g des for am cedid os pela F EPASA. 
A capacidade de cada va gia i sot~rmico e de 50 ton. · e ~ 
Ci a utiliza este meio de transporte para a s remessas 
de carnes de suínos c6ngeladas de Pont a Grossa para a 
~nidade · de Osasco.e dali para Sftntos, o · uso do trans
porte ferroviário para a Cia. repr e senta · 50 % das nuas 
becessidades, enquanto que o tr~nsporte das carcaças 
adquiridas dos outros fri g o~!f ic o s ~ feito pela Tran! 
freezer, principalmente. Cf. "Com Abr a ço", abril de 
1974. 
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Nos grupos de 39 e 49 escalões é normal 
. - . . - ~ 

possuirem·frotas de carninhoes-frigorificos para o transporte 

dos produtos (por ex. Cotia, Itapevi, Macuco e outros).No e~ 

tanto, o contrário também ocorre, quando se trata do trans -

porte de bovinos gordos para estes frigoríficos (1). A única 

exceçao, é feita pelo frigorifico Ma~uco (Válinhos) que pos

sui urnafrota de 8 caminhões boiadeiros próprio~. 

Por esta razão os estabelecimentos da ' 

Metrópole paulistaria e arredores recorrem a empresas exclus!_ 

varnen~e dedicadas aos transportes de gado por .caminhões, te~ 

do e~tas (em sua quase totalida~e) .as sedes nas mais impor -

tantes cidades do Oeste de S.Paulo, Sul de M.Grosso, Norte ' 

do Paraná, Triângulo mineiro e $ul de Goiás. 

A explica·çao para .a ausência . de alguns' . 

destes fatos reside na dispersão _ d~ esforç~s para manter tal 
. 

tipo de atividade correlata à atividade espec.Ífica, que é a 
. 

comercialização da produtos e sub~produtos ligados à carne 

bovina e stiina. 

(1) E por exemplo, o caso do Cotia que faz vir 90 7. dos bovinos 
gordos p e la Frota C, co m sede e m Araçatuha ~ Bar retos, e~ 

quanto que o estabelecimento de Pir a cicaba ~ suprido ~00 * 
por bovinos g ordos proceientes das ireas de en g ord a ,· vi a 
rodovi~, pelo Expresso Boiadeiro Transbo~. 
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Agindo desta forma, as empresas podem ' 

contar· com recursos para dar desenvolvimento maior à comercia 

lização dos produtos, tanto no mercado interno corno no exter 

no. 

A partir de 1971, a indústria frigoríf! 

ca nacional começa a viver sua melhor fase, tanto no mercado 

externo corno no· mercado interno. 

Entretanto, tal fase propícia para esta 

atividade industrial vai encontrar a maior parte destes esta 

belecirnentos com equipamentos obsoletos. 

Os fatores de produção - a infraestrutura básica: 

a) Os eguip.amentos 

A qualidade e o rendimento dos produtos 

produzidos por estes frigÓr!ficos dependem bàsicarnente dos 

equipamentos. 

O que mais chama atenção nos estabeleci 
, 

mentos frigoríficos localizados na Grande S.Paulo e arredores 

nos últimos seis anos são as reformas das instalações. Estas 

refotrnAs visam o aproveitamento integral dos animais abati

dos o que se tornou possível pela atualização nos processos 

de fabricação para os grandes frigorif icos que r~alizarn a ex 

portação ( Cornabra, Swift .- Armour e Bordon) pertencentes ao 

19 e 29 escalões. As reformas também podem visar construção 

de um novo estabelecimento ao lado do ·antigo edifício com a

parelhagem adaptada, para sanar· a falta de higiene e técnica, 

como é o caso do Macuco, Guapeva, Vinhedo ou a reforma do es 

89 



tabelecirnento sobre o antigo prédio, ampliando sua área cons 

tru!da. Em tais casos engloba os estabelecimentos pertencen

tes ao 39 e 49 escalões. 

Os empresários desses frigoríficos pr~ 

virama federalização da inspeção Federal sanitária contida -

na lei 5.760, de 3-12-1.971 sobre os produtos de origem ani

mal, a liberação do volume de exportação e os ' ·.cincentivos 

•fiscais - ~ exportação. 

Es~e fato por nós analisado na área em 

estudo nao é particularidade da mesma, mas da maior parte do 

conjunto regional do Brasil Central ·pecuário. ~ a partir de 

1. 9 71 que a indústria frigorífica nacional tem maior .· incre 

mente, quando passa a receber incentivos fiscais à exportação 

tendo flexibilidade de câmbio(reajustes· periódicos das trocas 
' cambiais) e o financiamento pa~a o reaparelhamento das indús 

trias (1). 

Os financiamentos para estas reformas -

tiveram duas origens distintas. 19) os financiamentos bancá 

rios, aos quais só tiveram acesso as grandes empresas frigo

ríficas: Bordon, Swift-Arrnour, Cornabra e Zancopé. 

29) auto-financiamento, que é comum na 

maioria das pequenas empresas: Macuco, Sta.Mônica, Vinhedo , 

Itapevi, Cotia, Jandira ~ Eder. 

Tanto a reforma das instalações corno os 

equipamentos estão intimamente relacionados à conquista de -

tais objetivos, acima· propostos. · 
. ' . . 

(1) Çf. "Bons Tempos Para os Frirorífi~os , As Primeiras Vi tÕ
ri~s11, in Revista cm Exame, n9 59, julho de 1972, pp. 54-
60. 
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Os grandes frigoríficos e~trangeiros,os 

primeiros a se instalarem na Capital paulistana ( Cia.Wilson 

·é Armour) caracterizaram-se por terem trazido ·os aparelhos e 

~aquinãrias do exterior. 

Lembramos que para isso contribuiram os 

decretos govername~tais, concedendo isenção de impostos al

fandegários para os maquinários· des.tinados à instalação dos 

frigo~!ficos.(ver 19 capítulo). 

A contribuição da maquinária de fabrica 

çao brasileira para os equipamentos · das indústrias ·f .rigor!fi . -
cas é· cada vez mais importante, destacando-se as seguintes : . . . 

Atlas(RS), Woith(RS), T~cmafrig(SP), Hermann(RS e SP)' A.Te.!_ 

xeira (SP), Sabroi (SP), Vogg (RS), Arnoestratman (RS), FNC (Fá -· 

brica Nacional de Compressores) S.P. 

Entretanto esse desenvolvimento das. in

dústrias de equipamentos J?ara o~ frigoríficos· está sendo fei 

to apenas na secção de matanças e de compressores, enquanto 

que na _secção de frios, conserva e salsicharia a indústria ·

brasileira está pelo . menos vinte anos atrasada(!) .Tal atraso 

é explicado na maior ênfase dada pelos empresários de frigo

rif icos brasileiros à produção de carnes "in natura" congel~ 

das ~ resfriadas(. realizando apenas . o abate. e refrigeração ) 

em relação aos enlatados( ·industrialização) que sao encontra 
. 

dos num reduzido número de estabelecimentos. Da! · estes empre-

sários terem que procurar estes equipamentos na Europa( Ale-

(1) Cf. O.M. Cu nn ingham, gerente d~ Cia Anelo de Barretos,30 
set./1973. 



manha, Dinamarca, Inglaterra, etc.)", EUA e Argentina, como é 

o caso da Swift-Armour, Comabra, Bordon e ~der havendo então 

um domínio ou igual distribuição dos equipamentos nacionais 

e estrangeiros. Por exemplo, o estabelecimento da Swift-Ar

mour de Utinga possui 50% 'aos seus equipamentos, de ·-origem 

estrangeira. 

Nos frigoríficos pertencentes ao 39 e 

49 escalões onde se realiza bàsicamente o abate, a refriger~ 

çao e o aproveitamento dos sub-produtos)há o domínio quase 

que total dos equipamentos de origem nacional(95%). :e o caso 

do Cotia, Jandira, Itapevi, Macuco e outros. 

o grupo Bordon investiu no reaparelha-
.·., 

mento de suas fábricasUS$1.000.000 e o grupo Swift-Armour Cr$ 

200.000.000,00(1). A Comabra para funcionar foi obrigada a e~ 

viar toda sua velha maquinãria · para sucata e aplicar 3.500.000 

dolares em equipamentos e instalações(2). Esse dinheiro foi 

conseguido por financiamentos bancários e recursos próprios(~) 

(1) Cf. "Bons Tempos para os Frigoríficos, As Primeiras Vito
rias", in Revista Exame, n9 59, julho de 1972, pp. 54-60. 

(2) Idem, pp. 54- 60. 

(3) Em 1973, a C6mabra de Osasco recebeu Cr$ 6.000.000,00 d.e 
financiamentos por meio ' do BADESP para a ampliaçio ern Osa! .. 
co, visando o aumento da -capacidade de estocagem e tiineis 
de congelamento rápido, para atender na entresafra, cf. · 
"Com Abraço", agosto de 1973, ano I, n9 8. 
A Comabra em 1973 e 1974 conseguiu dois financiamentos do 
BADEP, sendo um deles de Cr$ 7.000.000,00, para o projeto 
de expansio do frigor!fico de suinos de Ponta Grossa. Tal 
verba foi empregada no aumento eia capacidade 'de abate e 
industrial~zaç;o de suinos, formando o ciclo completo de 
trabalho na fibrica(abate-industrializaçio), eliminandoª! 
sim o frete ~esnecess5rio de sub-produtos, para a unidade 
de Osasco. ·cf. "Com Abraço", março de 1973, ano I, n9 3. 
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Por seu lado, o FINA?-'..E financiou uma par 

te da construção e o equipamento da ·nova unidade do grupo Zan 

copé, em Jundia!. 

Tal foi a ordem de investimentos em re-

formas, construção de novos estabelecimentos, modernização e 

reaparelhamento das antigas unidades produtoras que, em 1.975, 

O.M.Brito, presidente do Sindicato da Indústria do Frio do Es 

tado dizia que nos Últimos quatro anos tinha sido criada uma 

nova indústria frigorífica em S.Paulo, sendo este o ·setor in

dustrial que mais sofreu transformação nesse período(!). 

Ao lado da substituição dos equipamentos 

obso~e-tos por equipamentos modernos., a falta de fornecimento · 

de energia elétrica aos estabelecimentos localizados na peri~ 

feria da Metrópole paulista é W11 _contraste frequente. O frig2 

te elétrica, paralíz~do o funcionamento. 

-b) A mao - de - ohra: 

Um outro setor que . contrasta com a moder' 

nização dos equipamentos e o fornecimento d~ energia êlétrica 

é a utilização de urna mão de obr~ nurnerosa(2). 

(1) 

(2) 

Nesse particular a atividade frigorífica 

a· M.Brito, "A Situação da Indústria do Frioi', conferência 
e~ edição mirnio g rafada, agosto de 1975, proferida no Sindi 
cato das Indústrias do Frio do. Estado de S~o Paulo. -

Para a analise do co mp ortamento da mão-de-obra dos frigorÍ 
ficos ·Jandira e Bordon consultou-se o cadastro completo d;. 
6per~rios do esta~elccirnento d~ Jandira(396 op.), enquanto 
que dos 2800 operirios do estabelecimen~o do Bordon, fize
mo~ urna 3mostrn~em de 17 %(500 op.). 

93 



se caracteriza por apresentar ao mesmo tempo o contraste en

tre o semi artesanal e o moderno. Num mesmo estabelecimento 
-· . 

coexistem ~aquinários modernos (como por exemplo o transporte 

de carcaças em suspensão por trilhos· aéreos) com o _emprego -

de grande número de· operários( açougueiros para limpar as car 

caças). 

Para o estudo da mão-de-obra, escolhemos 

dois es.tabelecimentos: o frigorífico Bordon por ter sido envol 

v~do pela aglomeração urbana, ocupando quase 3.000 funcionári

os e a unidade de Jandira por·estàr localizada na periferia 

da MetrÓi;>ole paulista, onde operam de 400 a SOO empregados." 

O que caracteriza estes dois estabeleci

mentos é a importante participação da mão-de-obra de ori~ern 

nordestina, onde se destacam os Estados de Minas Ger~is(l),PeE, 

nos constituem a maloria (ae 70% a 80%), enquanto que no Jandi 

ra eles representam uma parcela menor(40%) do conjunto dos 

operários. 

Reside neste f ·ato um aspecto importante a 

ser ·cons.:i.Çlerado para que se compreenda a participação do fator 

mão-de-obra na atividade frigoríf:lca. 

Como consequência .desta dominância · de ori . 
gem _nordestina, há uma substituição constante da mão-de-obra • . 

No Bordon, por exemplo~ é nórmal a contratação de 30 a 50 no -

vos operários diários. Isto se explica por ser este tipo de 

indústria muito pouco exigente quanto ã qualificação desta mao 

-de-obra. Se urna indústria ao lado do estabelecimento frigorí

fico oferecer ao operário um salário pouco maior que aquele 
(1) Entre os - operarias os ori g inirios de M.Gerais s;o conside

rados tamb~m nordestinos. 
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que recebe no frigorlfico·, o operário troca de emprêgo. 

Este fato está criando problema sério ' 

para a atividade industrial, que levou os seus empresários a 

exigirem dos novos operários, no mínimo, um ano de permanên

cia na profissão anterior. 

Ao lado desta incessante substituição ' 

da mão-de-obra operária um . outro fator vem se ajuntar, agra 

vando ainda mais o problema. Na entresafra (de junho a deºze!!! 

bro), como ocorre anua~mente, há . a diminuição da oferta de ' 

. bovinos gordos, destinados ao abate, nas áreas de invernadas. 

Este fato leva à redução do número ·de operários. No frigorí

fico Jandira esta diminuição dos operários atinge 20% de um 

total de 500 empregados no período.da safra, enquanto no Bor 
. -

don esta redução chega a 30% do total. 

Este aspecto explica nesta _época do ano 

o quase desaparecimento da faixa de. menos de. um ano de servi 

ço. No Jandira esta faixa representa 39,52% do conjunto to

tal de operários. (Fig.26) 

Como consequência deste fato, a . in~ús -

tria frigorífica por sua própria .natureza não requer mão-de

-.obra exigente. Ela depende das habilidades do operário que 

passa por fases de experiência, adquirindo prãti·ca em poucos 

meses, passando a receber o salário normalmente pago pelo 

frigorífico. 

. I 

Outro aspecto que constitue um problema 

sério para o empresariado· dos frigoríficos são os atrasos 

frequentes nos trens utilizados pelos operários. Como existe 
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wna _dependência muito grande entre este meio.de transporte e 
. . 

o funcionamento dos frigorif icos verifica-se uma tendência ' 

em têrmos de preferência para a fixação de um raio· de proce

dência de operários para os frigoríficos Jandira e Bordon. ' 

Por exemplo, o Jandira dá preferência aos operários que resi 

dem nos arredores desta mesma cidade ·e até Carapicuiba e Ba-

rueri, ·no máximo. 

Pois outros a?pectos a considerar sao 

as diferenças de composição etária e de sexo_ dos operários o 

que assuine certa importância dentro da Indústria frigorífica. 

No Jandira; pode-se observar uma inci. -

dência maior da mão-de-obra masculina (347 homens) que repre 

· senta 87,63% dos Operários e apenas 49 mulhe-res (12,-37%); es 
te estabelecimento trabalha básicamente com a desossa . de bo-. 
vinos e esta é considerada um serviço pesaqo. (Fig. 27) 

Já a composição da tn~o_-d~-obra do _frige -
. . . 

rífico Bordon -
apres~nta equilíbrio por sexo. -Este equilíbrio· 

existe na industrialização dÓs enlatados (251 homens e 249 

mulheres, respectivamente 50,20% e 49,80%),.onde as mulheres 

parecem possuir maior habilidade: A faixa etári"a masculina ' 

dominante é a dos 14 aos 23 anos (24 ,40%), e_nquanto que para 

as mulheres a faixa etária dominante é a dos 24 aos 33 anos 

(24,00%), percentuais estes relativos ao total de operários. 

(Fig. 28). Já no caso do frigorífi·co Jandira, ·a faixa etária' 

dominante é dos 14 aos 23 anos, o que representa 26, 76% do 

total de operários. 

A pirâmide de idade por faixas etárias' 

anuaiscb Bordon· revela a pr~sença de grande número de operá-
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rios apÕs os 19-20 anos (1). Na entresafra, quando diminui o 

volume de· abates, esta faixa etária- praticamente desaparece' 

da pirâmide e volta novamente a ser recrutada no início do 

período da safra. 

No entanto, no caso do Bordon é intere~ 

sante aprofundarmos a análise da composição etária por sexo. 

Assim temos nos setores da industrialização dos enlatados(pi 

cação, conserva e rotulação) a incidência da presença da mao 

-de-obra feminina. {Fig.29 e Tab.11). 

e) A. Matéria-P·rima: 

Em· 1972, os frigo·ríficos do Estado çle 

São Paulo abateram 1.328.118 cab., das quais 43,52% (578.033 

cab.) o foram nos estabelecimentos localizados na Grande são 

Paulo· e arredor-es, sob a inspeçãC> Federal é 2) .• 

,. 
Das cinco áreas f ornecedôras de gado 

gordo para ·os seis frigoríficos da inspeção Federal da Gran-

de São Paulo e arredores destacaram-se as invernadas do Est. 

de S.Paulo, q.ie en·-1iaram para a área em estudo, .55,42% 

(320.396) do total geral {3)'. 

(l) · A explicação dadn no Bordon para essa predominância de 
.idade nos pareceu inu'ito· fraca: segundo eles isso se deve 
a antiguidade do mesmo , o que os levou a dar prefcrin
cia para urna idade de ~aior atividade profissional. 

(2) Os outros estabelecimentos fr.igoríficos por nôs visita
do~: Santa M~nica(Coti~), Macuco(Valinhos) e Bom Beef 

· (Vinhedo) nio aparecem na tabela por estarem estas in
dústrias em 1972 ainda sob a inspcçno Estadual, que não 
consigna os mc3rnos dados na ins~eçio Federal. 

(3). l'ercenta~e!!' q1..!ase igual, ou seja, 59,29%(!:l;4.7l:5 c:ib.) 
do abate· total dos cstnbclecimcntos do Oeste de São P au 

.,. - .. . t -

lo, tambem sno a1 engord~das, globalizando um total de 
765.141 cab. invernadai e abatidas no Estado de S.Paulo. 
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No suprimento dos frigorífic~sr . da Gran 

de são Paulo e arredores os restantes 44,58% provém dos Esta 

dos de M.Grosso, M.Ge.rais, Goiás e Paratiá{l). 

Nota-se, tanto no Estado de Goiás, como 

nos de M·.Gerais e Paraná a fraca influência exercida pelos ' 

frigoríficos da Grande são Paulo e arredores. 

o Estado de são Paulo se destaca como o 

maior fornecedor de gado gordo em mais de 50% dos fornecimen 

tos de grande parte dos estabelecimentos (Fig.30) e (Tab.12). 

(1) Cabe destaque para a Estado de H.Grosso que fornece 24,34% 
(140.746) do que consomem os frigoríficos paulistanos, en 
quanto que os estabelecimentos do Oeste de S. Paulo se -
abasteceram no referido Estado em 18,84%(141.372) do seu 
total consumido. Este Estado forneceu 282.118 cab. para o 
abate rio Estado de São Paulo. D Estado de Goiis represen
tou para o abate da Grande são Paulo e arredores 10,69% 
(61.820) dos seus suprimentos, enquanto que para ~H fri
goríficos do -Oeste de São Paulo, este Estado representou _ 
11,82%. 
A dificuldade para cons eguirmos os dados estattsticos de
-talhados foi corrigida,em parte, nas entrevistas diretas 
junto aos estabelecimentos Santa lIÔnica, · Valinhos e Vinhe 
d o . O f r i g o r í f i c o San t a HÔ n i c a ( C o t i a) , por ex em p 1 o , s e -
abastece em 100% das suas necessidades de gado gordo nas 
invernadas paulistas, enquanto que o Bom Bcef de Vinhedo 
se abastece em 65% dos bovinos no Sul de Mato Grosso(Dou
rados e Naviraí). O estabelecimento de Valinhos concentra 
o seu abastecimento de materia-prima em dois Estados: 
Goiás (45%) e ~Ia to Grosso (30~). 
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Em 1972, para um total de 314.432 cab. 

abatidas nos estabelecimentos . da Grande Sãp_ Paulo e arredo

res, procedentes das invernadas do Oeste de são Paulo, 

132.239 (42,05%) eram procedentes da Noroeste (1). (Fig.31) 

e (Tab.13). 

Os frigoríf ico.s também se abasteceram'-

na Alta Sorocabarta em 26,24% -. (82.510) do total fornecido p~ 

lo Oeste de S .Paulo (2)_. 

A -reg_ião da · Alta Araraquarense-Barre -

.tos representou 20,71% em 1972 (65.139) do total de bo'Vinos 

abatidos pelos estabelecimentos f ri'goríf icos da Gapi tal de 

S.Paulo e arredor~s, procedentes do Oeste paulista •. (3). 

- . 
A-região qa Alta Pauli.sta contribuiu ' 

com apenas 8,10%-(25.471) dos bovinos gordos destinados aos 

estabele.cirnentos da área de estudo~ (4). 

-
(1) Na Noroeste as s~b re~i~es de P~~~ira B~rret~ e _ Araçat~ 

ba contribuiram com 93,16%(123.195 cab.). 

(2) A Alta Soracabana se destaca na atividade de engorda por 
tres importantes sub regiões a saber: PQntal do Paranap! 
nema,'que representou 32,06% do total · regional; a sub r~ 
gião ae Presidente Venceslau que representou 36,06%·do · 
total regional e a s~b rcgiio d~ Martin~polis-Assis·que 
invernou 18,62% do total regíona1(82.~10 cab.)~ 

(3) Na regiio da Alta Aia~aquarense-Barretos . cabe~ destaque 
ãs sub regiões -de Paulo de Faria, Olímpia e Barretos, 
representando respectivamente 30,277.; 31,79% e 16,04% do 
·to ta 1 regiona 1 ( 6 5 • 13 9 ) : -· 

(4) Na Alta Paulista, cabe destaque a sub região de Dracena
que f or.neceu_ 52, 24% (13. 308 cab.). 
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Em M.Grosso a região do extremo Sul(Do~ 

rados) representou 60,61% (85.281) dos bovinos gordos desti

nados aos frigoríficos da Metrópole paulista e arredores.(l). 

No Paraná, o Norte Novíssimo se destaca 

com 38,55% (9.383) dentre as três ~egiÕes do Norte que envi~ 

ram gado bovino gordo para a região da Grande S.Paulo e arre 

dores. 

No Estado de Goiás, a região do Sudeste 

(S.Simão, Catalão, Itumbiara e Buriti Alegre) e a região de 

Crixãs-Cristalândia enviaram respectivamente para a área em 

enfoque 64,61% (37.346) e 24,95% (14.424) de um total Estadu 

al de 57.800 bovinos gordos. 

A região do Triângulo mineiro (Iturama, 

Araguari, Uberaba e Uberlândia) engordou 62,9_2% (18.687) dos 

29.684 bovinos enviados para os · frigoríficos da Grande são ' 

Paulo e arredores, procedentes de M.Gerais. 

Como se pode notar, em algumas regiões, 

há uma certa dominância no fornecimento de gado gordo, por 

parte de alguns frigoríficos da Grande S.Paulo e arredores. 

A maior parte destes frigoríficos defi 

niu uma área de influência que se desenvolve dentro de um 

grande círculo de fonna irregular 1 . abrangendo todo o Sul de 

M.Grosso, Sul de Goiás, Triângulo nineiro, Norte paranaense 

(1) Participaram outras regiões de Ha to Grosso: Tres Lagoas 
(9,92%), Pantanal(l0,15%) e Cuiab;(7,36%). 
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e Oeste de S.Paulo (Fig.31). 

A maior influência dos frigoríficos da 

.Grande S.Paulo e arredore~ em algumas regiões de engorda es 

tá em grande parte ligada a enormes fazendas para engorda ' 

de bovinos próprias e arrendadas pertencentes aos proprietá 

·rios e acionistas destes estabelecimentos (Bordon, Cotia, ' 

Itapeví, Jandira e Guapeva, por exemplo). (1) -._ 

~ o caso do frigorífico Piraci.cab_a que 

contou com gado bovino próprio na proporção. de 80% . dos seus 

abates, procedentes de suas próprias áreas de invernadas,lo ' . ~ 

calizadas no Sul de M.Grosso (Dourados·, Ivinhema e Naviraí) 

e Noroeste, onde estavam. engordando 40.000 cab./ano~em 1973~ 

:ar. 'l"'\Y-O""Y-~ ,,,,ri,,.Ae-.., Yo,,~~~ e A r.. C'"',.,.,._.,..:r, .. A_~ · 1 

··- r- l:"-------~ . ------ -- ··::s---- -
frigorífico Swift-Armour forneceram 15% (17.000 cab.) d~ um 

total de abates de 117.524 cab. em 1972. 

Atualmente, 70% deste rebanho bovino ' 

para corte procedente do Brasil Centra.1 pecuário que se di;_ 

rig~ . aos. frigoríficos paulistas é formado pela raça zebú ' 

(raças nelore, gir, guzerã e indubrasil) ou apresenta em ma 

ior ou menor grau~ sangue de uma das raças originárias da 

fndi.a (2) •. Isto se deve a sua rusticidãde ou seja a capaci

dade de resistência ao calor e às· enfermidades tropicais. 

(1) Com exceção dos frigoríficos Eder S.A e Comabra. 

( 2) C f • A. A. S a.n ti a g o , 11 As Raças Zebu i n a s 11 
, i n A P e eu ã ri a d e 

Corte no Brasil Çcntral, 1970, p.180. 
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Como consequência disto_, o pêso médio ' 

dos bovinos abatidos durante o período de s -afra atingiu 248 

kg. enquanto que na entresafra, 220kg., dando uma média de 

230 a 234 kg. para o ano de 1975. 

Estes Indices se equ.iparam com os Índi-
. . 

ces obtidos nos frigoríficos dô Estado de são Paulo que osci 

lararn ·entre 232 e 235 Kg. {1)-. Tais Índices foram obtidos 

não só em função da raça zebuína~ mas também em função da 

distância das áreas de .engorda e . do transpo~te rodoviário. 

Com o aumento da distância, o funciona~ 

menta dos frigoríficos localizados ·na Grande S.Paulo e arre

dores está _na dependência do transporte rodoviário .de bovi -

nos ·engordados num raio médio de 400 a 500 .Rrn - daí a concen 

tração da sua demanda ·nas áreas de engorda do Oeste de S.Pau 

lo. {Fig.31} (2). 

A existência de· um grande rebanho bovi~ 

no para corte à uma distância relativa da Capital paulista ' 

fez com que praticamente cessasse .a instalaçã~ de novos fri

gorifi~os . na Grande S.Paulo e arredores. 

Novos projetos em andamento: 

Dos 12 frigoríficos que atualmente ope

ram nal~tróoole paulista e arredores, apenas o Piracicaba 

(l ) ' C L A • A • S a n t i v. g o , 11 As R a ç a s Z e b.u i na s 11 
; i n A p e e u ã r i a d e 

C o r te no B r él s i 1 C e n t r ·a 1 , J -9 7. O , · p • 9 O • 

(2) Idem, p.90. 
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construiu uma nova unidade que se encontra em funcionamento, 

desde setembro de 1975, em Vinhedo. O frigorífico de Piraci

caba escolheu alí o local para a 6onstrução de sua nova uni

dade, devido à necessidade de maior proximidade do mercado ' 

consumidor paulistano. O estabelecimento possui capacidade ' 

para o abate de 500 cab./dia. 

A expansão das.· áreas de engorda para 

além dos 400-500 Km (raio médio de abastecimento dos fr!gotí 

ficos da Metrópole paulista e arredores) e o encarecimento ' 

dos preços dos fretes dos bovinos explicam a diminuição gr~ 

dativa de novos estabelecimentos em construção nos 'arredores 

da Grande São Paulo. 

O que ocorreu na realidade, na região ' 

em destaque, foi um aumento da capacidade de abate das anti-

gas unidades àe abate do Guapeva e Macuco, que construíram ' 

as novas unidades de produção no mesmo terreno, tendo facili 

tado para isso a área dos terrenos industriais, onde estão 

instalados. (1). 

A tendência atual da Grande S.Paulo e 

arredores, quanto à localização frigorífica de novas uniàa -

desde abate, é de retração_emrelação ao passado. 

Cada vez mais, os frigoríficos se dis -

tânciam da Grande S.Paulo em busca das invernadas. 

(1) O novo estabelecimento do grupoGuapeva foi construido com 
capacidade para 1.000 bovinos/dia, emquanto que a unidade 
antiga era de 650 cab./dia. A nova unidade do Macuco foi 
instalada .para a capacidade de abate de 6.600 cab./ men
sais, enquanto que o abate atual é de 900 a 1.200 cab./ 
mensais. 
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IV - 00 MERCADOO CON3 UMIDORES 

O mercado paulistano e o seu abastecimento: 

- de 1.659 a 1.913 

- de 1.913 até hoje 

Os mercados periféricos 

O mercado do Rio de Janeiro e o seu abastecimento 

O Mercado externo 

A evolução do mercado e a produção 
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OS MERCADOS CONSUMIDOP.ES: 

O Estado de são Paulo abastece em gran

de parte o mercado int~rno e secundáriamente o mercado exter 

no. Em 1.972, produziu 430.593.666 kg. de carnes congeladas 

e resfriadas, enlatadas e frescas das quais 84,3% foram des

tinadas ao consumo interno e os restantes lS,7% foram remeti 

dos para o exterior, conforme se pode observar na tabela 14 

abaixo, em kgs. Segundo DIPOA, SP, 1.972. 

Total Estadual 

430.593.666 

100,00% 

Mercado Interno 

362.993.S-18 

.· . 84,30% 

Mercado Externo 

67.600.148 

15, 70% 

Nesta ~esma _época os estabelecimentos · -

entravam com 50,54% do total estadua~ para o mercado interno. 

(tab."15). 

Fato importarite à ser re.ssaltad~ é que .q 

mercado externo é liderado pelos estabelecimentos da Grande s. 
~ 

Paulo{69,99%) · em relação ao conjunto estadu~l. 

Até 1.966, ás áreas de engorda, corn . exce 

çao do tradicional frigorífico Anglo(Barreto~), não faziam re 

messas de carne para o exterior. A partir de 1.966, principi- · 

aram as exportações de . carne os demais estabelecimentos do 

Oeste paulista: T.Maia em Araçatuba, Mouran em Andradina e 

Bordon em Presidente Prudente. Desde 1.973 iniciaram-se as e3 

portações do Norte do Paraná com os frigoríficos Baggio de Pa 

ran~vaI e ZancopF; de Londrina e, em e.Grande, o Bcrdon. O ccn 
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TABELA 16 

COZ.~POSIÇÃO DE MERCADO DOS FRIGOR!FICOS DA 

GRANDE S.PAULO E .ARREDORES 

.S .PAULO CIDADES VIZINHAS GUANABARA OUTRAS CIDADES 

2, 71% 15,78% 9,19% 8,32% 

Fonte: DIPOA - SP, 1972 

EXPORTAÇÃO 

24,00% 



. 
junto regional.dos estabelecimentos frigoríficos da Metró-

pole paulistana e arredores possue a seguinte composição . de 

mercado ,conforme tabela 16 abaixo. 

Para se entender a situação atual e es 

tabelecer comparações é necessário que se faça um retroces

so no tempo, explicando o mecanismo dos processos de abaste 

cimento em carne bovina que envolvem as duas mais irnportan-

tes praças consumidoras nacionais •. 

Para tanto fixamos dois· períodos, um 

anterior e o outro posterior à entr.ada de carnes congeladas 

no rnércado consumidor. Lembramos que a escolha do ano de 

1.913 corno término deste período nao ê absoluta no sentido 

de ter cessado o abastecimento em carne fresca pelos marchan 

tes. 

1) O mercado paulistano e o seu abastecimento de 1.659 a 1913 

Com bas~ em historiadores , entre os 

quais se destacam A.Taunay 1.949, (133-140 e 151-157), 1.956 

(pp.483~490) e H.da Silva Bruno l.954(pp.253-270) pudemos fa 

zer um retrospecto da fase que antecede a f rigorif icação em 

S.P~ulo, retrocedendo até o ano de 1.659. 

De 1.659 a 1.827 o abastecimento de car 

ne da reduzida população de S.Paulo(l) foi feito por urna su

cessao de marchantes, cujos nomes e períodos em que detiveram_ 

(1) De 1659 a 1827 a populaçio cre~c~u de IOO hab. a menos ~e 
20.000 cf.A.de Sáint-Hilairc;"Déscriçao da Cidade de Sao , . - . -· 

"Paulo",in Via3em â Provincia de Sao Paulo, 1972, PP• 151-
15"2. 
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o.monopólio nos são dados por A.Taunay. 

Pelo relato dos viajan~es e historiadores 

ficamos sabendo que um aspecto que caracterizou grande parte -

do período é o que diz respeito as frequentes reclamações da -

população paulistana contra os preços, a limpeza e a qualidàde 

das carnes, os atravessadores que desviavam o produto para o 

Rio de Janeiro , onde pagavam os preços mais elevados, os con

ce$sionãrios do corte, a procedência, a venda de carnes ~· clqn

des.tinas e as rezes roubadas ou doentes. 

o historiador Nuno Sant'Ana, l.950(p.78) 

assim descreveu a esse respeito ••• "ora era o preço~ ·ora era 

.a qualidade que atonnentava a popul~ão de Pi~atininga. As de 
. . 

Curitiba chegavam cansad.as e estropiadas, ocasionando des·énte-. 

rias terríveis, provocando reclamações ~-ão menos terríveis. bs . . 

que as vend.i~.m; danav!".m, pragnej ~v~.m.; . esconj1Jrav'3.m; nes:i. ~t:t<'!m 

do corte·. E ia novamente o corte a pregão. U.itt -inferno" •• · ~ 

Por outro lado, deve-se notar que em são 

Paulo preparavam-~e carnes salgadas, principalmente de porco 

tanto para a exportação no mercado inte.rno corno no externo (1) • 

~ no setecentismo que se tom.aram mais 

agudas as crises do abastecimento pois, a corrida do ouro afe

tou a população da vila e dos arredores, "desfalcando os seus 

rebanhos , quase inutilizando os seus sítios c;le lavoura" de a

cordo com H. da Silva Bruno(l.9~4,p~265),comprometendo séria -

mente o abastecimento em çarne do aglomerado pré~industrial. 

(1) Cf. H~ da S. Bruno, "Hantimentos da Terra e do neino", in _ 
Hisr~ria ~ Tradiç~es da Cidade de S~o Paulo,(1554-1828), 
1954, p~257. 
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Por volta de 1.735 a cidade de S.Paulo era 

um ponto de passagem de algumas centenas de bois procedentes -

dos Campos Gerais · de Curitiba, com o destino sobretudo ao Rio 

·ae Janeiro e Minas Gerais, após longas marchas·. Paralelamente, 

~ este trânsito de bovinos por São Paulo, desenvolveram -are as 

de pastagens nos arredores de S.Paulo., (1) para engorda de bois 

procedentes dos Campos Gerais de Curitiba(2). 

Nota-se que no.· início do século XIX houve 

uma m~lhoria no abastecimento de carne·, se nos ativermos a me

nor frequência das reclamações relativas ao suprimento da car 

ne ao aglomerado paulistano, conforme assin~lou A.E .• Taunay ( em 

1.956,p.484); no ·entanto, o fornecimento continuava a apresen

tar problemas. 

De 1. 886 a 1. 900, a população p_aulistan·a 

passou de 44 .000 hab. para 239 •. 820 1oc_asião em que já'· se notava. 

a pre~ença de vários estabelecimentos fabris na capital pauli~ 

ta. 

Em função deste grande incremento popula-
-

cional .instalaram-se aqui duas fábrica~ de conservas de carne~ 

a firma Zinunermann, que data de 1.879 e a Fowles, que foi ins

talada em 1.890.(3). 

(1) ~ Isso tanto ;s margens dd R. Pi~heiros, Santo Amaro, ·sitio 
dos Mcn~nos, Drubuqueçaba ~orno tamb~m e~ p9nto~ mais dis
tantes: Guaratin~uetã • 

(2) 

(3) 

Por exemplo o marchante V.E.Côrr'1Ha em 1750 engordou aí 
400 bois para o fornccimentb, ã população paulistana, en
quanto que as invernadas de ·Guaratingucti entordavam al
gumas centenás de boi!;, cf. relatos de A.E.Taunay :~"Hist§ 
ria da Cidade de Sio Piulo, no ~~culoXVIII''(l73S-·1765), 
1949, pp.1~3-140 e 151-157. 

Ambas produziam pr~sunto, bac~n, mortadela, bariha, sala- · 
mes, salsichas, possuirido dcp;sit~ no mercado da S.Joio. 
Trabalhavam nestas duas f ãbricas apenas operários de ori 
g em e s t range i r a • C f -A • F • B a n d e ir· a J r • , "A i n d Ú s t r ia no E s: 
tado de S. Pa~lo, em 1901 11

, pp. 118-119 e 207. 
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Em 1.886 foi construído e entrou em fun 

cionamento o matadouro municipal dá ·cidade de ~ão Paulo na 

Vila Clementino, explorado por um italiano • . Na época essa si 

·~uação era externa ao ag lornerado urbano da cidade, expulsa -

dalí pelo mau cheiro(!). 

Em 1.893 este matadouro abateu 36.629 

cabeças,51.214 em ~.898 e 50.559 em 1.899(2). Ao mesmo tempo 

foram iniciadas as obras de construção de um outro matadouro 

no ·bairro do Pacaembu·, prevendo porém,. assim -~s problemas f~ 

turos com o abastecimento de carne bovina ã população paulis 

tana. Contudo · tais: obras · foram suspensas (3). 

Com urna população superior a 250. 000 hab. 
' 

em 1. 913, o abate anual de cerca de 70 .• ooo· cabeças não . era 

suficiente para atender a dernanda(4). Dé outro lado a distri 

buiçãQ por deficiência dos mei~s de transporte, era ·mal . fei

ta, havendo a necessidade de estocagem para acompanhar o rit 

mo de crescimento da Capital. 

O Mercado Paulistano e seu abastecimento ·a partir de 1~913. 

O ano de i ·.913 representa o marco inici 

al no abastecimento de carnes congeladas na capital pauli~ta, 

quando o frigorífico de Barret.os começa a remeter carnes fri 

gorificadas · para · o abastecimento do mercado paulistano. O 

produto vem pelos vagões-frigoríficos da CPEF que cobriam a 

(1) Cf. "Hatadouros", in P..elatôrio da Prefeitura Munic.ipal, 
Apresentada ã .câmara de S. PaY,lo, 1893,1899,e 1900, pp. 
11 e ·12. 

~ 

(2) Cf. Idem, PP• ·11-12. , 
(3) Cf. lbdcm, r>P· 11-12. 

(4) Cf. V.Diniz, no que diz um ·tnvernista.11
, ·in "Questão da 

Carnc","lnterior-Rio~ O Estado de S. Paulo~ 10/out/1917, 
p.4. 
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distância de 530 km. entre Barretos e são Paulo, chegando as 

carnes no entreposto localizado . ~o bairro da Mooca em perfei

to estado de conservação, devido à temperatura interna dos 

vagões(!). Ao mesmo tempo propiciava fretes à CPEF. 

A capital paulista era até então abaste-

clda em carne bovina por meio de marchantes que abatiam o ga

do em precári_os matadouros. Em. 1. 893 o matadouro municipal de 

$ão Paulo, localizado na Vila Clementina, abatia 36.000 cabs., 

50 •. 000 em 1.900 e 59.000 em l.9l0(2)". ~interessante notar que 

até 1.912 houve um. acréscimo constante de abates em S.Paulo. 

Daí em diante, as vendas dos matadouros começaram a diminuir( 

55. 775 cab. em 1.914) o que se deve à presença do matadouro -
. ' 

frigorífico de Barretos no mercado paulistano de carnes(3).Em .. . 

1.915 esta presença dos frigoríficos se.· acentua ainda mais ' 
quando entra em atividade o frigorífico da Cia. Wi,lson, loca-· 

lizado •em . Os asco • 

Em 1.917, a Capital paul.i.stana contaya-;

com 500.000 habs. que consumiam 94.334 cabs. de :Povinos(4) •: o 

frigorífico de Barretos e o de Osasco forneceram respectivame~ 

te 24.185 e 28.688 cab. de bovinos e o matadouro municipal .-

41.460 rezes e 3.825 vitelos(S). Esta situação, quando compa

rada com a de 1.900, revela que a Capital paulistana apresen

tou um consumo duplicado, tr~nsfonnando-se , inicialmente num 

polo :propülsor , embora modesto, da pecuária no Estado após a 

primeira guerra rnundial(6) 
(1) ~r."aat:aaouros e r'ri~;orificos:',in KelatÕriu u<A. Prt::.í:eitura 

lfunicipal ~presentado i Cimar~ dé S.Paulo, 1915, P• 73. 
(2) Cf."?·fatadouros", in Relatório da Prefeitura Uunici:>al Apr~ 

sentado2a câ~a~~ de S.Paulo, 189~, 1900 e 1910, p •. 12. 
(3) Cl'."Uatadouros e Frigorificos",in Relatório da Prefeit11rn 

Municipal Aefresentado i Cinara .de S.Paulo, 1925, p.~3. . 
(4) Cf."A Carne em S.Paulo", in"Noti-cia~ Diversas 11

, O Estado de 
. $.Paulo, 4/out/1918, p.6. 

(5) Idem, p. 6. · 
(6) Ili.deM, p.6~ 
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A situação de 1.917 para a Capital ~a~ 

lista, quando comparada com a do Rio· de Janeiro, continuou -

apresentando uma desproporção em termos populacionais(908.819 

habs.) e <le consumo de carne bovina, pois, o matadouro muni-

cipal do Rio abateu neste mesmo ano 178.836 bovinos e 15.232 

vi te los, o dobro portanto do que se consumia ~. na Capital pau 

lista (1). são Paulo nessa época era bastante provinciana em 

relação à Capital Federal. 

A partir de 1.913, .tanto na Capital da 

RepÚblica como na Capital paulista houve paulatinos aumentos 

dos preços da carne no mercado interno, ao lado de um grande 

increm~nto populacional. Neste ano o consumo de S.Paulo,D.Fe 

deral, Niteroi, Belo Horizonte. e cidades do interior era de 

552.000 cab/ano, enquanto que a arroba -de carne sofreu aumen 

.to nos p:-eços ( 2) • 

:E;m 1. 91 7 a popu~ação bovina do Brasi 1 a~1 

· ~entou apenas 30% devido ~os elevados· negócios que estavam 

sendo desenvolvido?, principalmente nos frigoríficos exporta 
. . 

dores. No entanto, entre 1.913 e 1.917 houve um incremento -

de 6-5% no cons.umo de carne. Tal incremento tem relação com o . 
crescimento populacional, residindo aí a causa ~a elevação -

dos preços. Para S.Paulo, Niteroi, Distrito Federal, Bel:o Ho 

rizonte e pequenas cidades do in.terior, além 'das exportações 

o abate de bovinos era de 1~284.000 cab./anuais em 1.917, o 

que significou um aumento de 100%, de 1.913 a 1.917(3). 

(1) Cf, · V.Diniz,"O que diz um Invernista", in "Questão da Car 
rie, Interior- Rio~, O Estado de S~Paulo, 10/out/1917, p.~. 

(2) Idem, p.4. 

l3) Ibidem, p.4. 
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O mercado externo, em crescente evolução 

também contribuiu bastante pàra a valorização do produto no 

mercado interno(!). Do boi magro ao consumidor, os preços iam 

·ãumentando sem cessar, passando pelos acréscimos do preço da 

yiagem, permanência na feira, balança, impostos estaduais e 

interestaduais, despesas com fretes, etc. (2). 

Até meados de 1.914 a comercialização do 

g~do .bovino gordo só éra feita por meio das charq te adas e ma

tadou;ros locais - da! o reduzido incremento no valor de seus 

estoques(3)~ Com a instalação de frigoríficos visando ~tender 

básicamente a exportação de carne bovina e 9eus derivados por 

meio da exaustão .da fonte de matéria-prima, estimulou-se a 
"· 

qualidade e o incremento do rebanho bovino, criando-se um de~ 

sequil~brio entre a produção e a demanda. 

Em ~ins de 1.91.8, ·os marchantes do m~t.n · 

douro municipal combinaram elevar o preço de quilo de ca~ne , 

ao nível do preço da carne vendida no tendal,· enquanto os :fri 

goríficos estavam vendendo a carne a preços mais baixos, devi 

do à suspensão das compras de carne pela Europa(4).Em conse

quência da baixa no preço do produto os marchantes operariam 

com lucros reduzidos. 

Entretanto tal tentativa foi malograda 

pois.os marchantes foram ameaçados pela Prefeitura de perderem 

para sempre a licença para a inatança quando deixassem de aba-

(1) Cf. V.Diniz, 11 0 que diz um Itiver~ista 11 ,in 11 Q11estão da Carne, 
Interior- Rim", O Estado de s.Paulo, 10/ou~/1917, · P• 4. 

( 2) . Idem,- p. 4 • 

(3) Cf. L.Pla.ut,"Congr·esso de Pecuâria", in O Estado dé: S.Paulo 
19/nov/1916,p.3. 

(4) Cf. 11~1atadouros e Frigorific~s 11 , in Relat~rio da Prefeitura 
Municipal Apresentado i Oimara ~m J/dez/1918, in O Estado 
de S.Paulo, Sidez/1918, p.iO. 
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ter naquele dia. Alegava a mesma não haver motivos para alta 

dos preços que os marchant~s queriam forçar(!). Uma outra a

meaça feita pela Prefeitura Municipal contra os marchantes -

seria a entrega do matadouro a,o Sr.Delphin.Çerqueira caso os 

mesmos insistissem na elevação.· dos preços ( 2) • 

Tolhidos nos seus intentos, os marchan-

tes resolveram continuar a matança no Matadouro Municipal,de 

modo que o fornecimento diário para a população da Capital -

paulista continuou a ser feito normalmente. 

A malograda greve tentada pelos marchan 

tes em repúdio à baixa da carne provocada pelas grandes em-

presas estrangeiras no mercado . paulistano mais tarde repercu 

ti\i entre os açougueiros que destes ·dependiam para o forneci 

mento de carnes verdes. Até abril de 1.921, os açougueiras 

da Capital paulista detinham o ·monoPõlio do fornecimento de 

carnes à população, sendo abastecidos pelos marchantes de car 

ne verde •. Os açougueiros entraram em greve por causa do abas 

tecimento de carnes congeladas e resfriadas, ·de procedência . 

dos frigoríficos, em detrimento das carnes verdes obtidas no 

no matadouro municipal(3). Neste mesmo ano, entretanto, com 

o aparecimento da peste bovina nos arredores de S.Paulo e a 
. . . .. . 

pedido das autoridades governamentai.s, os frigorificos estran 

geiros (Armour e Wilson) .passaram a abastecê-la1por meio do 

matadouro de Campinas, · que se encontrava distante:·. dos focos · 

da peste bovina e ao mesmo tempo estava . próximo . das inverna 

das demde vinha parte do gado abatido(4). 

fl) Cf."Hatadouros e Frigorificos",in RelatÕrio da Prefeitura 
Municipal 'Apres ·entaÇq. ã Câmara em 7/dez/1918, in O Estado · 
de S.Paulo, 8/dez/1918, p.10. 

(2) O ciiado senhor possuin 15.000 cab. d~ bovinos engordando 
em Barretos par.a abastecer . S .• 'Paulo,of. !'Matadouros e Frigo 
rifico~'', in RelatÕrio ·da Pref. Mun.Apresentado i Cimara
ern 7/dcz/1918,in O Estado de S.Paulo, 8/dez/1918, p.10. 

( 3 ) C f. "A C o n t i n e n t.a 1 P r o d u e t s C 9 a o P ú b 1 i e o d e s . P a u 1 o " , i n 
O Estado de S.Paulo, 2/jun/1921, p.8. 

(Z.) Idem, p.8. · 
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O abastecimento da Capital paulista pelos 

frigorlficos estrangeiros, durante a peste bovina, passou · a 

ser o dobro do que se vinha _sendo feito em carnes congeladas -

que possuiârn para a exportação, portanto o seu preço seria mais 

~aro(l). Por outro lado, o frigorífico da Cia. Frigorífica Pas 

toril de Barretos se comprometeu a fornecer o seu produto ao 

preço anteriormente vendido na praça{2). A situação, entretan

to, tornou-se mais grave ainda, quando os açougueiros percebe

ram que ·o preço do produto fornecido pelo frigorlf ico de Barre 

tos havia sido reajustado ao mesmo preço pedido pelas Cias.Ar 

rnour e Wilson{3). Isso significou no movimento grevista dos 

açougueiros, a primeira imposição do cartel de carnes. 

Em 1. 9251 erq virtude das grandes reduçõe_s · 

de remessas para o exterior, as Cia~. ~strangeir~s conseguiram 

aumentar ·consideràvelrnente as vendas de . carnes na cidade de · s. . . - . 

Paulo, por meio <la autorl. zação . governarn~ntal . para as venãas a 

preços l:aixos, vencendo. :. a concorrênci~ , não só na Capital ,mas 

também ras cidades mais importantes do Estado, . ·corno Cami;>inas 

por exemplo, onde e_stes estabe·lecirnentos corneçãr_arn a introduzir 

seus produtos, por voltá de 1. 9 30-( 4 >· •. O movimento de matança -

de bovinos no matadouro desta cidade foi decrescente(S). 

Os grandes fr~goríficos estrangeiros,como 

se ainda nao estivessem satisfeitos corn ·a predominância no rner 

cado _ interno, pas·saram a interferi~ nos campos, adquirindo gran 

(1) Cf ."A Continental Pr~duct:"s C9 ao Público de -S.Paulo", in O 
Estado de S.Paulo, 2/jun/1921, p.8. 

( 2) · Em 1920 a Cia Fri"orifica e Pastoril de Barretos passou a 
, o - • • 

pertencer ao Conde de Siciliano por intermedio da firma S1-
monini e Cambaro, concessionários dos seus proditos em S. 
Pàulo · éf."A Continental Products C9 ao Público de S.Paulo, 

. ' . 
in O Estado de S.Paulo, . 2/jun/1921, p.R. . 

(3) Cf. O. da S .. Brito~"Contribuição . ag Estud.o da Defesa da Pe
cuiria de Corte em S.Paulo'', in Rev.Ind. Animal,nov.1936,p. 
]: 2 2. 

(4). Idem, p.122~ 
(5) Em 1932 o matadouro Municipal de Campinas abateu 9.735 eab. 

4.611 em 1933, cf. O. da
0

S.Brl.to,"Contribuição ao Estudo dn 
Pecuária de Corte em S.Paulp'', in Rev.Ind.Animal,novl936,p. 
122. 
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. 
·des áreas para a engorda de bovinos, em detrimento dos nossos 

criadores e invernistas. 

· Entretanto, em 1.927 a situação no abas

tecimento da carne bovina para a Capital panlista atinge o 

seu auge com o fechamento do antigo matadouro da Vila Clemen

tino que funcionava há já 50 anos. Foi o grande crescimento -

de S.Paulo que ocasionou o seu fecham~nto e o desaparecimento 

por completo dos marchantes que foram obri g!dos, sob contrato, 

a abater seus animais no frigoríficos Wilson ou Annour(l). Em 

consequência destas Cias. terem estabelecido a baiJa dos preços 

da carne, os marchantes foram afastados da concorrência, loca-

lizando-se na pe_riferia da cidade de Sumaré, Cotia e Guarulhos., 

onde ·realizavam seus abates(2). Esta baixa de preços no merca

do interno eram possíveis,pois tinham-gado próprio ou compravam 

nas áreas de engorda a preços reduzidos e havia compensação -

nas exportações. 

Desde o fechamento do matadouro de Vila · 

Clementina em 1.927 até 1.937,a Prefeitur~ Mun~cipal de S.Pau

lo abandonou os rnarc;:hantes sem um local apropri a:1o de realiza'

ção dos seus abates para o fornecimento de carne verde à popu

lação local. Em 1.938, urna lei municipal de n9 l ·.480 restabele 

ceu oserviços municipais de matança de gado, utilizando~se pa 

ra isso do matadouro de Carapicuiba, que per~encia a Delphino 

Cerqueira(3). Tal lei tinha corno objeti\O fazer frente a prim~ 

zia do mercado paulistano pelos grandes fricj::>ríficos que já do 

(1) Cf. · O.daS.Brito,"Contribuiçio ao Estudo da Pecuiria de Corte 
em S.Paulo", in R~v. Ind. Ani1!1al, nov. 1936·, p.123. 

( 2) Idem, p. 12 3. 

( 3 ) C f · O.: d a S • B r i t o , "A 1 g um as C o n s i d e r a ç Õ e s s o b r e o Com e r e i o d e 
.de Carne na Cidade <lt:: s.raulo", in Rev.Ind.Animal~ out. 
1 9 (. 3 ' p • 4· 1. 
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FIG.@ CONSUMO DE· CARN .E EM SÃO PAULO 

PARTICIPAÇÃO ºPOR FRIGORÍFICOS 

1.937 

D 1 MAR 

13, 04 % ARMOUR 

a N G L O 

18, 66 % 

W·I L S O N 

29, 72 % 

l'onte: uo Cor.sumo da Ca.rne na.. Cldad9 dt S. PQ\llo~ O.ca.r eh Sllvo. · B~lto, 
Rev.de lnd. Animal, vol . 2; nl! 2", a~rll de 1939, ~0111,. Stcr. daAQrlcultura . 
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minavam há alguns anos. Desenvolve-se àssim novamente a classe 

dos marchantes, retalhistas e pequenos industriais; porém ·ain

da _persistia a concorrência quanto à qualid~de das carnes(!). 

A carne bovina consumida na Capital :. pau

listana, em 1.937, era procedente toda· ela dos frigoríficos do 

Estado de são Paulo. (fig.32). Do total, 91,81% das carnes eram 

procedentes dos frigoríficos estrangeiros: Cias. Arrnour, Wilson 

Dirnar(&Nift) e Anglo de Barretos. As três empresas estrangeiras 

localizadas na Càpital paulistana representaram 73,15% dos91,81% 

que detinham as quatro Cias. estrangeiras .• 

Em 1.939, a Prefeitura Municipal de S.Pau 

io estatuiu quotas para .a entrada de carnes no · t~ndal único -

municipal de são Paulo(entreposto d~' carnes) I dando preferênc~a 

em 60%, ao produto proveniente do matadouro municipal e 40% P!!. 
. . . 

ra os outros estabelecimentos e posteriormente, 60% para -os ou 

ti::os tormeceãores e 40~ para o.s marchantes (2). Estes se preóc~ · 

pavam apenas com . o fornecimento de can:ies verdes aos . açougues, 

enquanto que os couros e sub-produtos (míúdos) não sofriarn :ne-
. . . . 

nhum tratamento, pois o matadouro de · Carapicuibac não lhes ofe

recia condições de instalação(3). 

Com a criação ão tendal único municipal, 

a distribuição de carnes na cidade de são Paulo foi central·i

zada para melhor fiscalização sanitária,. sendo dep_ositado aí 

tanto· os produtos dos marchantes corno das indústrias frigorí-

ficas, para a compra dos açougueiros { 4) • Antes do aparecimeni:o 

(1) Cf. O.da S.Brito,"AlgÚmas Consid~raçÕes sobre o CO"mêrcio 
de Carne na Cidade de S.Paulo'',in nev.Ind.Animal, out.1943 
p.41. 

(2) Idem, p~l12. 

(3) Ibidem, p.42. 

(4) . Ibidem, p.45. 
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CONSUMO DE CARNE EM SÃO PAULO 
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do tendal Único e do matadouro de .Carapicu!ba, os açouguelros 

ficavam na dependência econômica exclusiva dos frigoríficos 

estrangeiros, quanto ao fornecimento de bovinos abatidos para 

·a venda éD pÜblico (1). 

Com o estabelecimento das quotas para a 

entrada de carnes no tendal Único d9 municÍp.:io . , em l.?39,ain 

da persistiu a con~orrência da qualidade dos produtos, pois , 

os marchantes ofereciam aos açougueiros anima~s de qualidade 

incerta, enquanto que os frigoríficos ofereciam produtos de 

Ótima qualidade, pelo mesmo preço(2). Entretanto, após o retor 

no dos marchantes ao abastecimento do mercado· paulistano, em 

1 .. 938, a participação dos frigoríficos estrangeiros ;foi· dimin~ 

indo gradativamente. 

A situação do abastecimento de carne bovi 

na na cidade de são Paulo em 1.943, quanao cómparadü. com -a · c;le 

1.937 se apresentava bem diferente. SÕmente o .matadouro munici 

pal de<àrapicuiba dominou 44,48% de toda carne bQvina consumi

da 1:1ª Capital paulista, enquanto que . as quat.ro indústrias fri

goríficas estrangeiras forneceram à cidade um pouco ·mais da -

metade(52,57%) do total consumido no mercado paulistano(fig.33) 

Aos poucos~ o abastecimento da Capital paulista foi se trans

formando, nao só na participação .dos frigoríficos como na par

ti.cipação dos Estados. Com base nos levantamentos efetuados pe 

la CONDEP em 1. 9 70, elaboramos um ·cartograma onde aparecem as 

procedências de carne bovina para as duas metrópoles nacionaisr 

são Paulo e Rio de Janeiro, além das metrópoles regionais:Belo 

Horizonte, Porto Alegre e Curi tíba, que são bàsicarnente abaste 
. . -

. . 
(1) Cf.O.~n S.~rito,"Algurnas Considernç;e~ sobre o Co~~rcic de 

Carnes na Cidade de S.~atil~',ln . Rev. Ind.Animal, out.1943, 
p.115 ... 

(2) Idem, p.45. 
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fig@) ABASTECIMENTO DE CARNE BOVINA NAS CAPITAIS 
DO SUDESTE E DO SUL 
l. 68 - 1. 969 

.... " . . -.. --- --
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.cidas por carne bovina procedente dos frigorífi CDS de seus 

próprios Estados(fig.34 e tab. 17). 

As duas metrópoles naciohais: são Pau 

lo e Rio de Janeiro se comportam diferentemente, quanto às 

·suas áreas de abasteci~ento, pois a Capital paulista é pr2 

vida de carne bovina em 92,00% dos frigoríficos localizados 

no próprio Estado(Capital e Interior), t~rnando-se quase -

auto-suficiente e consumindo · 233.080 ton./anuais, enquanto 

que a Guanabara é provida pelos frigoríficos de S.Paulo em 

46,39%. Os frigoríficos de Minas G~rais · remeterarn para a 

praça 20,40% de carnes consumidas e os estabelecimentos do 

Rio .d& Janeiro entraram com 14,35% do total de . 177.761 tons. 

Fato bastante importante a ser ressal~ · · 

tado é que, além dos frigoríficos paulistas abastecerem bá-
. . 

sicarnente a sua Capital, ainda remetem para o abastecimento 

da Guanabara quase a metad~ (46 ,39t) da. sua demanda. A_ expli 

caçã? _deste fato está · ligada a menor ·área ·dp abastecimento 

da Guanabara: Norte e Nordeste de Minas .Gerais em relação à 

Metrópole paulista; que· abrange urna vasta porção do Brasil 

Central peciiário, assim corno a :sua poderosa infraestrutura 

de transportes, comércio e indústrias frigoríficas(l). ~ 

verdade que, em relação a área de - abastecimento · da Metrópole 

le carioca vem se verificando mudanças ºrecentes, com a intr~ 

dução de novas áreas como,por exemplo,o Norte paranaense, o 

que çontribue para diminuir -, aos poucos, estas: elevadas re 

messas de carnes enviadas pelos f~igor!ficos paulistas para 

a Guanabara. 

(1) B.K.Beckcr, "Changing Land Uses Patterns in Brasil:The 
Spread of Cattle Raising in S.Pa~l~ State",in Revista Ce2 
~r;fica, 1969~ p.41. 
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Em 1972, dos Estados f o·rmadores das r~ 

giÕes Sudeste e Sul, os Estados de.São Paulo e Rio de Janéi 

ro foram os maiores compradores dos produtos fornecidos pe-

los frigoríficos da Grande S.Paulo e Arredores. (Fig.35) e ' 

(Tab.18) ; 

Para se notar a maior ou menor partici 

paçao das metrópoles nacionais nas áreas de abastecimento ' 

em carne bovina do Oeste de S.Paulo, Sul de Mato Grosso e 

Norte do Paraná, elaboramos a Tabela 19, abaixo. 

0Nor1;:.e do Paraná e o Sul de . M.Grosso também apresentaram' 

diferenças na sua composição de mercado. 

GRDE SP· GB OUTROS EXI>ORTAÇÃO 

OESTE DE SP 65% 13% 2% ?íl~ - ".-" ·· -

SUL DE MT 81% 11% 20% 

NORTE~Do PR 42% . 15% 20% 

Das três sub-áreas de engorda, apenas' 

o Norte paranaense está dividido equitativamente quanto ao' 

mercado, entre as áreas de abastecimento carioca e paulista, 

sendo as demais áreas polarizadas fortemente pe"ia Metrópole 

paulistana. 

O. q,ue ~aracteriza os frigoríficos pro

dutores de e.ame bovina localizados na Metrópole paulista e 

arredores é o fato de se apoiarem básicamente. no mercado da 

Grande são Paulo (42,70%) e grandes cidades vizinhas(l5,78%), 

totalizando 58,48%, ou seja metade da produção de carne fri 



gor~ficada da Grande são Paulo em 1972. (l) • . Tais produtos 

sao basicamente carnes congeladas com e sem osso, resfri~ 

das com e sem osso, frescas, enlatados e charque, tendo es 

te Último pouca aceitação no mercado paulistano. Nisso re

side um outro aspecto importante da comercialização da pro 

dução, pois a Grande são Paulo e as grandes cidades vizi -

nhas são mercados que se caracterizam por serem exigentes' 

quanto aos tipos de carnes consumidqs que deverão ser de 

primeira. 

Com a marcante tendência .de ser cada' 

vez mais ampla a rede de super-~ercados nas grandes cida -

des, em detrimento do desapareciment~ ·aos açougues e mar. -

chantes~ observa-se uma· ten~ência à e~pecialização quanto' · 

aos compraàores àos proàutos •. ·ús granã~s irigoríf_icos, tais 

como Bordon, Swift-A:r:mour e Comabra .(2) abastecem princi -

palmente as redes de supe:r:mercados e restaurantes da Metró 

pole paulistana e_arredores, ·enquanto -que os pequenos fri

goríficos atendem mais· _aos açougues. 

Por outro lado, os fri?orífic~s da M~ 

trópole paulistana· e arredores se caracterizam ·por abaste-

cerem muito pouco as fábricas elaboradoras de carne aqui 

(1)-~ por exemplo o caso dos frieorificos Bordon(industri~-
1izaçio e entreposio) .cm que um total de 40.276 ton. de 
carnes comercializadas no mercado nacional, 73,BO~ dos 
produtos· permaneceram em S.Paulo; . o Guapeva que de um 
total de ~5.100 ·ton. de produtos bovinos colocados no 
mercado interno, 86,307.(21.600 ton.) ficaram cm São Pa~ 
~o. Cf. dados do DIPOA,SP,1972. 

(~) 

. . 
~ por exemplo o caso da Comabra que abastece !estauran
tes inJ.ustriais :ta !tct.:-Õpolc p· au·Iistn(!!.Íti~, qH,\'olksW.:i-: 
gem) . em porções ·controladas (carne verde prensada) ,enqua_Q 
to que o. fri~orifico de Cotia realiza 70% das suas vcn
dás pata os açougues da Grande S.Paulo e 30% para os su
permercados · pequenos: S.Jorge, Am~rica e Domin~ em S.Pa2 
lo e Hontcserrat e Pedroso em Cotin. 
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localizadas, deixando estas para serem ·abastecidas pelos 

frigoríficos localizados nas áreas de engorda • . 

Os arredores da Metrópole paulista sao 

formados por uma série de cidades grandes que se localizam' 

nos eixos de interiorização da Capital de são Paulo. 

As grandes cidades. próximas à Metrópole paulista: 

As grandes cidades situadas nas cerca

nias da Capital paulista 9esempenharn uma função imp crtante' 

.na industrialização de são Paulo, pois vivem como cidades ' 

satélites das indústrias da Metrópole paulistana. 

A Comabra, e~. virtude do comércio esta 
. . . 

belecido com Campinas,· possui alí um escritório de yendas , 

fornecendo apreciáveis quantidade_s de carnes · para a rêde de · 

supennercados ELDORADO que possui alí sua matriz e para sua 

segunda loja em Santos. A Baixada Santista consome 25% dos ' 

presuntos fabricados por esse frigorifico. 

Outras empresas também estab elecem re 

lações. comerciais estreitas com· Campinas. t o . caso do f.rig~ 

rífico Macuco de Valinhos que remete para esta praÇa 30% da 

sua produção, enquanto que para Piracicaba envia 10%. 

O estabelecimento de Jundiaí, do grupo 

Zancopé, remete 25% dos seus produtos para Sorocaba e Carnpi 

nas, enquanto que o Piracicaba envia 20% dos seus produtos' 

para Americana, Rio Claro, Sta. Bárbara do Oeste, Capivarí' 

e S.Pedr~. Como se pode notar . pelos esquemas de comerciali

zação acima ·descritos, os estabelecimentos frigoríficos lo-
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calizados na região industrial paulista (Valinhos, Piracic~ 

-ba e Jundia!) desfrutam de uma localização Õti na, pois nao 

só garantem a maior parte de sua comercialização com. · a Ca

pital paulista, em virtude da sua proximidade, como também' 

estão "dentro" da região industrial da antiga C.E.F. Paulis 

_ta que se dirige para o interior. (Fig.36). 

As remessas de carnes frigorif icadas ' 

para Santos sao apreciáveis, devido à razões tradicionais , 

pois o frigorífico de Cotia resolveu construir em Santos um 

entr~posto, em 1972, para distribuição dos produtos para a 

Baixada Santista e export_ação, enquanto que ·as estabeleci -

mentas de Itapevi e Jaridirà realizam r~messas menores de.· 

carnes para esta mesma praça. 

O mer~ado do Rio de Janeiro e o seu abastecimento: 

Embora mais populosa que a Capital pa~ 

lista em 1917 (908.000 hab.), o Rio de Janeiro, seguiu em _, . 

linhas gerais, o mesmo processo de abastecimento daquela ci 

dade, em que as empresas frigoríficas estrangeiras, a par -

tir de_ um dado momento passam a exercer dorninio sôbre os 

marchantes. 

Por outro lado, deve-se lembrar que 

por esta mesma época foram feitas grandes remessas de bois 

abatidos para o exterior em detrimento do mercado interno e 

a ausência quase que nula de estoque nas feiras de ·Minas 

Gerais ( de 8 a 10.000 ca:b/diárias provocou a alta dos pre-
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ços _do boi. (1). Isso em prejuizo dos rnarch~ntes; que dese

javam elevar gradativamente o preço da carne no mercado in

terno (2). Corno consequência, a Prefeitura fechou ·o Matadou 

rode Sta. Cruz para os marchantes. Nesse rnatadouro, _a Cia. 

Britânica e Brasileira de Carnes abatia de 300 a SOO> cab./ 

dia e remetia seus produtos para a Europa (3). No entanto , 

em virtude da falta de vapores para a Europa, .passou a abas 

tecer o mercado interno, vendendo o produto e provo"cando 

com isso a baixa dos preços dos mesmos o que a torna senho

ra do mercado carioca de carnes (4). Foi então que os reta

lhist~s recusaram a carne ab.atida pela Cia. juntando-se,num 

gesto solidário, às reivindicações dos marchantes (5). 

· De· acoFdo . corn um bom conhecedor does- · 

quema criação-e:ngoi:<la-àbat~ (consumo), _ em 1917, para barate 
. 

ar o preço da carne ~ favorecer a p~pulação era preciso: 1) 

baixár os preçõs dos f ret~s em Minas Gerais que tinham sido 

acrescidos em 20%; 2) reduzir os impostos est·aduais; 3) re-

um In~erriista", in "Questões da 
Estado de S.~aulo,10/out/1916,p • 

{l) Cf. V.Diniz,"O que diz 
. Carne, Interio_r- Rio" ,o 
4. 

(2) Cf."O Preço da Carne no Distrito -Federa!'', Ín"interior
Rio", O Estado ·de S.Paulo, 10/set/1917, p.1 ·. 

(3) Idem, p.1. · . 
(4) . Cf. "A Questão da Carnet•, in"Interior-Rio", O Estado· de 

S • Pau 1 o , 16 / s e t / 1 9 1 7 , p .• 4 • 
( 5) _ Idem, p. 4. 
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duzir as taxas na balança da feira; 4) reduzir os · impostos 

_interestaduais (1). 

Neste mesmo ano de 1917, a Cia. Britâ 

nica e Brasileira de Carnes passou a.atuar apenas no merca 

do externo, . abandonando assim o monopólio da matança no Ma 

tadouro de Sta. Cruz e retirando-se. do mercado interno por 

causa dos marchantes .. 

Em 1920, vamos encontrar a cidade do · 

Rio de'1:1.neiro novamente às voltas com urna outra crise no ' 

seu ~astecimento de carne bovina, só que desta vez, prov~ 

' cada por um jogo de interesses entre marchantes e a "Brasi 

lian Meat Co." (2). Então foram os .marchantes que passaram 

a provocar · a alta dos preços da carne,· ~legando a falta de 
. . 

bois gordos. A Anglo, alegava não possuir estoques sufici-

entes e aproveitou-se das vantagens .obtidas ~elos marchan

tes, embora tivesse urna reservà de 10.0.000 bois gordos nas 

invernadas do Sul minei·ro (3). As vantagens conseguidas pe 
. - -

los marchantes por parte da prefeitura eram: a suspensão 1 

do imposto de matança, a possibilidade da redução do frete 

pela EFCB de 33% desde que o gado vivo gordo se destine ao 

abastecimento do Rio de Janeiro (4). Em compensaç~o, a Cia. 

(1 ) e f • V • D i n i z , "O que d i z um I·ri ver n is ta" , i n " Inter i o r-Ri o•: 
ó Estado de S.Paulo, 10/out/1916, p.4. 

(2) Cf."A Carne", in"Noticias do· Rio", O Estado <le S:Paulo, 
13/nov/192b, p.l. 

(3) Idem, p.l. 

(4) Cf."O Pr.eç~ da · Carne Verde'; in"Noticias do Rio': O Estado 
de S.Paulo, 26/nov/1920,, p.l. 
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Anglo terá de ter estoque no mínimo de 800 bois e os mar -

chantes de SOO bois, tendo a Anglo.que fornecer ao mercado 

do Rio de Janeiro, _de 280 a 300 cab./diárias, enquanto que 

os m.archantes 4.000 cab./dia (1). 

Fato importante a ser notado é que, a 

. partir de 1920, principia a penetração -dos frigoríficos . ' 

paulistas Wilson, Armour, Santos e Barretos no abastecime~ 

to da cidade do Rio de Janeir~ por meib de concessões go -

vernamentais. Iniciaram com 4.000 cab. no conjunto. (2). 

Como se pode notar. na Tabela .. 16 em 

anexo, no início deste capítulo·, a Guanabara recebeu ape ... 

nas 9-, 19% (18.177 ton.). dos produtos ·<:los estabelecimentos' . 

localizados na Grande São Paulo e arredores; funcionando ' 

como um mercado secundário. 

o mercado carioca se caracteriza ain

da por ser pouco exigente qu~nto ~os produtos recebidos, ' 

pois para ~á seguem carnes em grande parte de segunda,tais 

como os rei údos • 

Os dois maiores centros de consumo de 

carne bovina do Brasil, principalmente, possuem frigor!fi

cos especializados no atendimento destes metcados (3). 

(1) Cf. "O Preço. da Car~ne · ·.verde", · in "Noticias do Rio", O 
Estado de S.1aulQ,26/nov/1920, p.l. 

(2) Os frigo~if icos · d~ ~arr~t~s ~ Santo~ pas~aram a perten 
ce·r a Cia Hccânica e· Inportadora de· ·S. Paul_ o, cf .-"O Pr~ 

.· ço da . Carne Verd~", in "Uot Íç ias · do Rio': O Esta do de S. 
Paulo, 26/nov/·1920, p.1. 

(3) Cf .A.Mamigonian ·e Ou{ros, "Notas. So_brc ·os Frigoríficos 
do Brasil Central Pe~uirio, in Boletim Paulista ~e Geo 
g~afia,1976, jun.,p~l4. 
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A maior parte destes frigoríficos especializados em determi

nados mercados foram instalados pelas empresas frigorlficas' 

-já estabelecidas n~ Grande S.Paulo: Guapeva, Swift-Armour e 

Bordon. 

O melhor exemplo ocorre com o estabele-

cimento do Bordon. 

O Bordon de Teófilo Otoni (MG) está en-

carregado de abastecer a Guanabara; o de Anápolis (GO) é des 

tinado a .abastecer o Distrito Federal, Anápolis e Goiânia; o 

de Campo Grande .e Pres. Prudente abastecem o mercado paulis-

tano em carnes "in natura" e industrializadas para exporta- - · 

çao, principalmente. 

Em idêntico nível de importância secun

dária se encontram as capitais regionais do Nordeste e Norte 

do grasil. 

Estes me-reades compreendém as princi 

)ais capitais· do Nordeste . brasileiro e. cidades principàis, co_E 

respondendo a_8,32% (Tab.16) do comércio de produtos frigori 

ficados da Grande são Paulo. Este comércio ~ constituido 

principalmente de charque • . Destaca-se do conjunto regional , 
. . 

o frigorífico Co.tia, po;- ser grande produtor~ que exporta pa 

ra o comércio :do Nordeste e Norte. ( :90% da sua produção) e 

para o Rio de Janeiro (10% do seu charque). 

As principais capitais do Nordeste~ Sal -. . 
vador e Recife tambern recebem produtos embutidos (linguiças, 

etc ••• ) através da Comabra, que possui depósitos para abaste 

cer principaimente as redes de supermercados (1). 

(1) Em Recife a principal rede de supermercados ê Pnes ~cndon 
ça e cm Sal~ador, Pacs Hendonça e Unimar,cf."Com Abraço": 
Comabra. · 
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o Mercado externo: 

A liderança da Metrópole paulista e 

arredores nas exportações de carne bovina em relação ao con 

junto do Estado de São Paulo . é bem evidente (ce_rca de 70% ) 

como se pode ver na Tabela 20. Não há contudo nenhum estabe 

lecimento frigorífico que esteja voltado exclusivamente ao 

mercado externo. 

Uma análise mais apurada do comporta -

mento de cada uma das ~mpresas no mercado interno e. externo 

(Tab.20) para 1972 revelou-nos qu~'alguns estabelecimentos' 

possuem um apôio no me~cado . externo de pelo . menos 30%. ~ - o 

caso ào Bordon, Swift-Arrnour e a .Comab_ra. Esta Última mesmo, 

com mal& <le 70 % • 

Deve-se lembrar .aqui que estamos f ála~ 

do apenas dos principais ·produtos ( c~rnes congeladas _e re· -

frigeradas, fresca, salsicharia, enlatados e charque).Estas 

empresas estão localizadas no aglomerado restrito de são Pau 

lo, enquanto que no de Jandira e Cotia, localiz_ados na peri 

feria o comércio exterior representoú · apenas ·de 10 % a 15 · % 

das vendas globais individuais, em 1972. 

O ·conjunto regional da Gde.S.Paulo e ' 

arredores,as exportações repres~ntam 24% do total das ven -

das (1). Os grupos Azevedo Antunes (Swift-Armour), Bordon e 

(1) O grupo Dórdon produziu 42,84%, a Swift-Armour 15;19%, 
a Comahra 30, '•9% e ons ti tui nd o ·pri)lc i pal mente de carnes 
congeladas e enlntadns, al~m rlé pequertas ~uantid~des de 
congelados "in nntur3" de Cotia(7,53%) ~ J:indira(3,91%) 
e f • d a d () s d o D I p OA- s p • , 1 9 7 2 • . . 
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Comabra se caracterizam por serem tradicionais no mercado ' 

_externo, ~nquanto que os pequenos estabelecim~ntos de Jandi 

ra e Cotia entravam no mesmo ano no "'boom" das exportações' 

com incentivos governamentais que tiveram inicio em 1970, e 

o seu auge, · · em 1972. O Governo Federal suspendeu as remes

sas de carnes frigorificadas para o exterior desses frigorí 

ficos pequenos a partir de 1973. 

O grupo Bordon apesar de operar num e~ 

tabelecimento bastante tradicional no setor de exportações' 
. . - - . . 

(Armour) iniciou. suas exportaçoes soem 1965-67: . em 1965 , 

com enlatados e miúdos e, em 1967~ 'com carnes resfriadas, ' 

comercializando com a r ·tãlia, Holanda, Suiça e estando atu-

almente autorizado a exportar para todos os paises. 
. . 

Entretanto o comércio externo de car -
. 

nes frigorifica:das paulistas, na qual· se ins~re o conjunto' 

regional por nós analisada, não se encontra desvinculado ·ao 

mercado brasileiro internacio~al de carnes frigorific~das e . 

nem es.te do comércio internacional de ·carries. 

As grandes remessas de carne frigorif i 

cada bovina enviadas para o exterior, que atingiram o máxi

mo no período de 1970 a 72, são explicadas -pela escassez do

produto no mercado internacional. Mais uma vez, a exportação 

brasileira de carnes adquire o · çar~ter de uma atividade ins 

tãvel, sempre ao sabor dos interêsses dos paises europeus , 

como ocorreu durante a primeira e segunda guerra mundial,se 

bem que agora, em outras circunstâncias. Na tabela 21 abai-

xo .. :obti vemos o movimento das exportações brasileiras em car 

128 



FIG.@ EXPORTAÇÃO BRASILE_IRA DE CARNES 

FRIGORI FICADAS 
PARTIC 1 PAÇÃO 00 EST. OE S. PAULO 

•li ton •. 

.. Q 

40 

20 

00 

80 

60 

40 

20 

"' 1970 1971 1972 

D BRASIL 

mm SÃO PAULO 

Fonte : O E.atado de S. P11ulo, 22/10/7?. e R1vlar11 do ·PIClfttjo.mento 

e Conjuntura, nll ª'• j11n. /7' 



nes frigorificadas e -a importante parti.cipação do Estado de 

São Paulo. (Fig.37) 

ANO 

1962 

1970 

1971 

1972 

BRASIL 

23.654 ton. 

114.862 ton. 

123.119 ton. 

150.000 ton. 

SÃO PAULO 

4.804 ton. 

65. 398 ton. 

55.189 ton. 

70.000 ton. 

% 

20,3 

56,9 

44,8 

46,6 

As exportações de carne bovina começa

. rarn a adquirir alguma importância a partir de 1964; entre -

tanto, a partir de 1968-69 é que hC?uve o grande incremento' 

dessa atividade frigorífica. o entusiasmo nesse mercado ex-

terno foi expliçado pelas perspectivas de melhora baseadas.' 

na tendência em eleva~ mais paf'a os anos seguintes os volü-

mes exportados por c~usa das a~tas cotações .lnternacionais 1 

assim comoino enorme rebanho bovino (78 milhões . de cab. em 

De outra parte, a tabela nos mostra a 

· importancia t do Estado de S.Paulo no comércio ·internacional 

de carnes, quer pela sua posição em relação aos centros· 

criadores e invernistas, quer pela rede de frigoríficos 

. ' 

instalada (2). Esta rede de unidades frigorlficas foi res 

pensável por 56,9% das exportações brasileiras do produto , 

em 1970.(Tab.21). 

(l) · Cf."Perspectivas Pecuãriás~in Revista dos Criadores,jan. 
1971, n9 /193; 

) . " . ·- d P d F ' ' f ' d " ' E ' (2 Cf. Bxportaçan . e rcr ntos_ ::rigori ica os ,1n conom1a 
Paulist.i, jan-fcv. 197.3, p.5. 
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O que se obserVa a part~r de 1968-69 • 

em relação à reação a exportação de .carne bovina brasileira · 

é um excessivo otimismo em afirmar que o Brasil se· transfor 

marã em grande país exportador de carnes. 

Assim, em 1970, por exemplo, durante o 

19 semestre, o Brasil exportou 55.756 ton. de carne "in na

tura", · revelando um aumento de 4 7, 5% em relação ao 19 seme~ 

tre de 1969 (44.134 ton.). (1) Estes Índices promissores fo 

raro explicados devido à liberação dos preços no mercado in

ternq e aos volumes de exportação recentes, de carnes conge-

!adas .e resfrtadas. (2) 

Este excessivo entusiasmo .aumentou ain 

da mais com as meqidas governamentais que contribuiram para · 

o crescimento do setor; l) flexibilidaõe de câmbio (reajus

te periódico das taxas cambiais) ; 2.) financiamento para a 

modernização dos equipamentos das indústrias; 3) o combate' 

à febre aftosa com maior dinamismo e 4) em 1970 os incenti

vos fiscais por meio de. isenções (3), em detrimento do mer

cado interno que teve que recorrer às importações. · Os finan 

ciamentos à pecuária, em 1970, graças aos créditos de 719 • 

milhões de cruzeiros (de janeiro a novembro) concedidos pe

lo Banco do Brasil (145 milhões de cruzeiros mais que em 

(1) Cf."Bons Tempos para os Frigorificos,As Primeiras Vit~
rias", i~ Revista Exame, jul.1972,n9 59,p.55. 

(2) Idem, p.55. 

(.3) ~b id ein ,. p. 5 5. 
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1969 (1) levaram a pecuária de corte ao primeiro produto da 

economia brasileira. E para acentuar ainda mais o entusias

mo, o confisco cambial do café levou cafeicultores· a se 

transformarem em pecuaristas, substituindo os cafezais por 

pastagens. em áreas do Sudeste, onde as terras sao caras e 

de baixa produtividade. Disso resultaram preços superiores' 

ao poder aquisitivo dos consumidores, (2) o que levou o con 

sumo interno a diminuir em 8,1% devido ao encarecimento do 

produto. (3) 

A preocupaçao dos empresários nao esta 

va na .perspectiva de retração no m~rcado interno da carne , 

mas sim na esperança do incremento dos volumes exportado~;(4) 

O problema da baixa pr~dutividade da -• 

região Sudeste foi solucionaõ,o da maneira tradicional, com 

a abertura de novas fazendas de cri~ção na área da SUDAM 

(principalmente no Norte de Mato Grosso e Goiás) , sendo pres · 

sionado pelo cresçimento das -exportações ·e doº mercado inter 

no. 

Reside neste aspecto uma característi-. . 

ca importante, nao só ligada ao conjunto regional da Grande 

S.Paulo e arredores por nós estudado, mas para todo o con -

junto do Brasil . Central pecuário.Na medida em que as pasta

gens se expandem, vão .il.nexándo o Norte de Mato Grosso,Goiãs 

e Pará. Nota-se uma tendência por parte das grandes empre -

sas .na .instalação de estabelecimentos frigoríficos em ter -

(1) cf."A Pecuária", in Brasil em Exame, se.t.1.971,n9 51,pp. 
90-92. 

(2) Id~m, pp.-90-92. 

(3) Ibidem, pp. ·90-92. 

(4) Ibidem, pp.90-92. 
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mos de planos a longo prazo (8-10 anos) destinados à expor-

.-tação. ~ o caso da Swift-Armour que pretende construir um 

frigorífico no Pará, visando o aprove1tamento do seu próprio 

rebanho, enquanto que no Sudeste fará construir mais um ou

tro estabelecimento, tendendo este para o abastecimento do 

mercado interno de enlatados, carnes frescas· e frigorifica-

das. (1) 

No Rio Grande do Sul, o grupo· ·Bordon ' 

adquiriu dois frigoríficos (Antonio Prado e Bagé) dentro 

dos ~lanos de expansão . da empresa. Issocpor:causáias quotas de 

exportação· no Brasil Central pecuário, onde "cada tonel.ada ' 

estocada corresponde a l tonelada expo~tada, enquanto qu~ 

no Rio Grande do. Sul, em 1972, cada tonelada estocada dava 

direi to a exportação de 2 toneladas ·. 

Como se pode notar f oraI!l tantas as es-

peranças depositadas nas ·possibilidades de exportação. que 

esta refletiu na · compra de novas unidades, aproveitancl.o-se' · 

as excelentes perspectivas do mercado ·internacional. 

As disponibilidad~s crescentes do mer

cado internacional (corno por exemplo o Japão que pretendia' 

importar 70.000 ton./ano em 1973), estimularam o ernpresari!!. 

do brasileiro ·em investir na exp~rtação. (2) . A exportação ' 

de carnes é uma atividade muito· exigente: alto investimento 

em equipamentos e instalações que ~orrespondam ao mínimo 

(1) Cf."Panorama E~ono•ico'', in o· Globo de 10-4 a 17-4 de 
1974,p. 73. . . 

(2) Cf."Bons Tempos Pnra os Frigoríficos, As Primeiras VitÕ
rias", in Revista Exame, jul. 1~72, n?"59, p.58. 
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exigido pelo Código sanitário dos paises importadores. (1). 

Em 1971, os preços excelentes do merca 

do internacional, quando 1 tonelada de carne valia 806 dóla· 

res (60% mais que em 1970) estimulavam a exportação. Mas em 

consequência, havia falta de carne no mercado interno, além 

do encarecimento do produto. (2) 

As perspectivas da pecuária de corte' 

mostravam-se promissoras devido à tendência mundial da alta 

da carne bovina, quando no início de 1971 tal situação foi 

modificada pela cobrança da taxa cambial sôbre as exporta -

ções, estocagem obrigatória para o mercado interno, tanto ' 

para o Brasil Central pecuário como·para o Rio Grande do 

Sul. ( 3) 

que se estabelecera quanto ao ~tendimento d~s mercados in ~ 

terno e externo era de um desiquilibi:io ace1'tuado, pois ex

portava-se demais e no mercado interno faltava o produto; _ 

Com a mudança da linha mestra da ten -

·dência da pecuária de corte, o Governo Federal estabeleceu' 

que: 1) podía-se exportar anualmente sem prejuizo no abaste 

cimento do mercado interno e 2) podía-se exportar anualmen

te uma quantidade que não dizimasse o rebanho (4) corno vi- · 

nha acontecendo até então. Isto vem corroborar com o nosso 

(1) Cf."Bons Tempos Para os Frigoríficos, As Primeiras Vito
rias", in Revista Exame, 1:19 59, jl!l. 1972, p.58. 

(2)° Idem, p.58. 

(3) Cf •. "Perspe~ ·tivas Pecuârias", in Revista dos Criadores, 
jan. i971, n<.> 493. · 

(4) Cf. "A Carne é Forte", inDiâ.rio de S.Paulo, 8/ag./1972, 
p.13. 

133 



ponto de vista do excessivo otimismo em. relação à transfor

maçao do Brasil num grande exportador de carnes frigorifi<!!_ 

das. 

Em 1.971, as quotas básicas de exporta-.. 
çao foram fixadas em relação . as quotas de· estocagem;para 

cada tonelada de carne estoc~da havia licença para exportar 

_1,5 toneladas de carne(l). Assim tivemQs para o Brasil Cen

tral" pecuário as qt;otas básicas de 25. 000 ton. e para o Rio 

Grande do Sul 30.000 tón., totalizando 55.000 toneladas de 

carne que poderiam ser ·exportadas (2) .Para os. anos seguintes, 

·a fixação destas quotas foram sof~endo mudanças, pois o . GoveE 

no .Federal abriu quotas adicionais _(l0.000) para a exportação 

que_ seria est~pulada de acordo coi:n _a capacidade de estocagem 
. . . 

de cada empresa(3). ft quota ad~cional foi instituida com o 

objetivo de despertar o interesse em aumentar a estocagem,am 

pliando ·assim as suas instalações, _através do aumento do núrite 

ro. de câmaras frias(4). Lembramos aqui que .estas reformas se 

' encontram ainda em andamento • Em 1.972 os investimentos no 

setor, foram 70% maiores do que em 1.971(5). 

Para 1.973 a política da carne foi . a mes 

ma adotada em 1.972, da qual fazia parte um plano de estocagem 

(1) Cf. Folha de Sio Paulo, 17/out./1972. 

(2) Cf. "Bons· Tempos Para os Frigoríficos, As Primeiras Vitõ
rias", in Revista Exame, n9 59, · jul. 1972, p. 58. 

(3) Cf."BC Di.ârio Economico/Financeiro 11 ,n9 3884, 15/5/1971.. 

(4) Cf ."Bons Tempos Para os Frir,orfficos, As Primeiras Vitõ
rias",in Revis~a E':ame, n<.>· 59, jul. 1972, p. 60 • 

. . . 
(5) Cf~"Alirnentos,Carne:exportaçio~,in Brasil Industrial,1973, 

vol.III, p.229. 
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na entresafra, ligado às quotas de . exportação, ou seja, o 

Brasil Central estoca 1 t-0nelada para cada 1,5 tonelada ex

portada, enquanto que no Rio Grande do Sul o es.toque é de 

1 ton. para cada 5 toneladas e·xportadas, além das quotas a-

dicionais(l). Em 1.973 o Brasil exportou 80.000 ton. e em 

1. 9 74 enviou para o exterior 40. 000 tons. de carnes frigori 

ficadas e industrializadas (2) .• ctI;.3 /).os esforços de expor 

tação em 1.971 e 1.972 refletiram-se no abastecimento do 

merc~do interno, o que levou as autoridades federais a pro

ibir as~portações em 1.973 e l.974(3). Toda essa problemá

tica do abastecimento interno reside nas apreciáveis quant~ 

dades de carnes frigoríficadas . re~etidas para o exterio~. 

As condições favoráveis da economia in 

ternacional . ·foram ·aprovei ta das / porém a desproporção entre 
. . 

a potencialidade do rebanho . nac~onn1 e a exportação acabou 

por ser refletida· no mercado. As exportaçõe_s de carne bovi-· 

na de 1.9.73 para 1.974( janeiro-novembro) apresentavam . uma 

queda de 80%, pois em 1.974 exportou-se apenas 19.000 tone~ 

ladas em virtude das preocupações governamentais com o abas 

tecimento do mercado interno e o arrefecimento .do mercado 

externo ( 4 ) . • 

Vários países europeus componentes da 

CEE(Comunidade Econômica Eúropéia) suspenderam a importação 

por causa da política dos altos preços, uma vez que tinham 

em estoque 200.000 ton.(5) em fins de 1.974. Na Europa, os 

(1) Cf."Alimcntos, ~arnes:exportação",.in Brasil. Industrial, 
·1973, vol. III, p. 229. 

(2) Cf.'~Revist~ do Planejamento e Conjuntura", n~85, jan.1975 • 

. (3) Idem •. 

( "•") bºd I 1 cm. 

(5) Ibidem. 
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altos custos da terra e da raçao animal levaram ao aumento 

da taxa de abate, tendo como consequência o super abasteci . -
mento • A· este fato está · aliado o alimento dos rebanhos nos - -

Últimos anos{!). 

A análise do quadro 22, abaixo, refe

eente aos- pesos médios de bois abatidos desde a segunda 

guerra mundial nos frigoríficospaulistas,nos revela as con 

dições ·ae desfrute do rebanho no Brasil Centra-1 pecuário 

principalmente. 

ll 1.939/41 

2) l._942/44 

3) 1. 9.4 8/52 

231, 8kg. 

225,7kg. 

231,9kg. 

.4) 1.953/57 

5) 1.958/60 

6) 1.:9 70/75 

Fonte: Boletim Zootécnico, n91, 1.961,p.28. 

246 '7 kg. 

240,5 kg. 

232,0 kg. 

Como a _bai-xa do peso do boi revela as 

çonàiçÕes ãe ãesfrute defeitupso do repanho, com evidente 

comprometimento de sua produtividade., é possível -comprovar 

que o nosso reb.anho não se. _apresenta em condi'çÕes de ref le 

tir as reais pote~cialidades ·, o que impede qúe o país ·ve

nha a ser um grande exi:>ortador. Apenas as elevadas cifras 

do produto exportado, num período curto de tempo levaram a 

um falso raciocínio quanto a conqretização das _antigas es

peranças. Basta verificarmos· que os pesos médios dos bois 
. -

nos períodos 1~939/41 ;· 1.948/52 e 1.970/75 'correspondem 

aos menores pesos atingidos -{ fig. 38). 

Nota-se a recomposição natural dos es 

toques de bovinos no período de após guerra. Entre 1.948/52 

e 1.953/57 o peso médio dos bois progrediu, encontrando-se 

(1) Cf. "Revista do Planejamento e Conju.ntura", n9 85,jan.1975. 
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em sua plena potencialidade de produção, crescendo as disPQ 

nibilidadesdo rebanho bovino. Novamente a baixa do peso de 

bois, de 1.958/60, revela sintomas de mutilação no potenci

al de produção. 

Por outro lado, o entusiasmo pela aber 

tura da nova frente para pecuária na região Amazônica, bone 

ficiada por empréstimos bancários do.Banco Mundial para o 

desenvolvimento da pecuária nacionaL se encontra arrefecido 

atualmente, por causa da pobreza dos solos e redução dos in 

centivos fiscais(!). 

Enquanto este fator nao contribuir sa

tisf a~Óriarnente · , os frigoríficos continuarão a operar com 

certa capacidade . ociosa, não podendo remodelar suas instala 

çoes e adaptando-se às exigências dos ·países importadores ~ 

(2). Atualmente são poucos os frigoríficos que estão aptos 

a satisfazer as exlgências das regulamentações sanitárias -

dos ·pa!ses importadores(3). No momento, por - ~xemplo só . a 

swift-Arrnour de Li vrarnento (RS) te~ condiç.ões de exportar pa 

ra a Inglaterra ,um .dos mercados mats exigentes do mundo(4). . . 

De alguns anos para cá, os enlatados -
. 

passaram a ganhar importância no mercado internacional de 

carnes. 

O Comércio de congelados' e · enlatados: 

Do total de carnes exportadas em 1.972 

à> "Cf. "A. Luta para ·Fabricar noi·s", in Revista Yeja,10/10/ 
1973, pp.66-78. 

(2) Cf. "Alimentos, Carnc:cxportaçio", ·in Brasil Industrial, 
·Banas, v~l.IlI, 1973,p.230. 

(3) Idem, p.229~ 

{4) Ibidem, p.229. 
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FIG. . PRODUTOS EXPORTADOS PELOS FRIGORÍFICOS DE S PAULO E ARREDORES 
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(47~310.081 quilos) pelos frigoríficos da aglomeração res 

trita da metrópole paulistana(Bordon, Swift-Armour e Co

mabra), dois produtos se destacaram: os congelados(l)e os 

-~latados(2) que foram remetidos principalment~ para a Eu 

rapa Ocidental(3) e Meridional(4) (fig.39 e tab.23). 

Os congelados para a exportação pro

duzidos· por Jandira foram destinado~ a Esp~ha, Grécia,S~ 

·iça, França e Itália em 1.972/73 e os de Cotia tomaram a 

direção da Itália e Suiça que foram os maiores compradores 

em 1.970, 71 e 72. 

O crescimento rápido do comércio de 

enlat~dos, pré-cozidos congelados e cortes selecionados -

' ·estâ transformando a composição das exportações brasilei 

ras (5). Esta trans.formaÇão ·pode ser_ notada quando · compara. 

mos as exportações de 1.970-71, cujo volume foi prát~camen 

te o mesmo {115.000 tons.) (6). Mas enquanto as exportações 

de 1.970 renderam US$ 86,1 milhões, as. de 1.971 foram . áe 

US$ 151 milhões(?), Houve ·um incremento- maior dos enla~ados 

No ·futuro.,grande parte das exportações 

brasileiras de carnes será constituída de industrializados 

conforme assinalou J.A. Senosain, pois os países desenvolvi 

· dos, onde a mão de obra é cara e especializada preferem pro 

dutos acabados (8). Como conseq~ência , a participação per-

(1) Os ·con:;elados sem osso r .eprcsentâràm 47 ,59%(22.516~465 
kg.) e coa oaso24 ,55% (11. 619 ~91~ kg.) . 

(2) Os industrializados rl\preseni:araa 27, 79% (13. i52. 51.9 kg•) 

{3) A Europa Ocidental importo·u 37 ,0"4%.(17. 524. 737 kg.) 

(4) A Europa· Heridi_ona~ importou ~1,47%(10.~58.251 kg.). 

(5) Cf~AlÍae~to, Carne:exportação",~n lrasii Industrial-Ba~ 
_nás, 1973, vol •. III,p. 230. 

(6).~dem, p.230. 

(7) lb~~em,~. 230. -

(8) Ibidem, p.230. 
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centual de carne verde em carcaças e~ortadas, diminuiu. Há 

preferência pelos produtos industrializados por parte dos 

importadores, que os consideram mais seguros para a saúdece 

tem um volume menor, em 40% e 40% a mais nos preços(l). Em 

·1.973, dos Estados do Brasil Central pecuário1, o Estado de 

S.Paulo exportou 25.000 tons. em enlatados, enquanto que 

nos sete primeiros meses de 1.974, _enviou par~ o mercado , 

21.000 ton. de carnes enlatadas(2). 

Por outro lado, devemos .considerar a 

produção de enlatados no conjunto nacional, uma vez que as 

grandesempresas frigoríficas es_tão presentes também na Cam

panha Gaúcha, a exemplo · do.que ocorre com o Bordon e A.Antu 

nes, tendo em mente as tendências às especializações nó · a- · 

tendimento aos mercados. 

Assim, o grupq Bordon conquistou novo 
. . . 

11 record" nas exportações, em março de 1. 972 · dos quais '53% 

eram constituídos· pelos produtos i .ndustrializados ( 3) .o gru

po incrementou esse setor e produziu 17.5.000 enlatados por 

dia em 1.975/76, dos quais 75% eram · destinados ao exterior: 

Itália, EUA, Alemanha, Holanda e Inglaterra, sobretudo(4).0 

incremento do setor de enlatados levou o grupo .em 1.975/76 

a produzil;' parte de sua lataria; · começou produzfndo 10.~00 

latas em fins de 1.975 e, em 1.97.6, 90 .. 000, o que correspon 

(1) Cf. "Bons Tempos ·para os Frigor·Íf icos" ~As Primeiras Vi tõ
ria·s", in Revista Exame, n9 5~_ , jul.1972, p.5·8. 

(2) Cf."Frigoríficos ~Preciso Impor~ar'',in Revista Banas, 
13-13/out/1975, pp.10-12. · 

(3) Este"cecord~ correspondeu: a US$ 3.134.7a7, cf.Diârio de 
São Paulo, 15/abril/1972. 

(4) Esta cifra co~rcspondÉua entrad~ · na fábrica de ; JO ton./ 
diâr.ias proce~cntes das fi 1 ia is de Pre·s. Prudente, Campo 
Grande e An.toniQ Prado", que. ~nvia 50% da. sua produção to 
tal(2.535.S.61 ke.) para . industrialização em S.Eaulo,en-
quanto que a unidade de Baga tambec do grupo Dordon aba
teu 27.067 cab.{1973) das quais 23.220 foram destinadas 
ao frio e conserva paea exportação. 
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de apenas a 50% das necessidades da empresa. Os outros 50% 

são adquiridos da Swift-Annour e Matarazzo, em proporções 

iguais. 

A unidade de Utinga '· .em· Sto. André, 

do grupo A.Antunes produz pouqos enlatados(!) enquanto que 

as unidades de Livramento e Rosário(RS) (2) são especializa 

das neste setor. 

Em 1.972/73 o grupo Swift-Annour in- . 

crernentou suas remessas no mercado extérior em 112,5% em 

relação a 1.970/71, se~do estas realizadas principalmente 

para a Europa Ocidental e EUA(3). 

A Cornabra destina os quartos trazeiros 

para a exportação e a ponta-de-agulha para a industrializa

ção (enlatados); ~0% pennanece no mercado interno e a outra 

metade torna o destino do exterior. 

A Comabra, após 1.970, conquistou no~ 

vos mercados no exterior daí suas exportações serem fonna . 

da.s principalmente de produtos industrializados (enlatados e · 

extratos de carnes) que projetaram seu faturarnento, pas-

sande de 10% em 1.969, para 25% ~ 1.974(4). Os mercados 

tradicionais da Cornabra são os EUA, Itália, Holanda, Bélgi

ca, Suiça, Espanha, sendo Israel seu ,principal importador -

çle carnes bovinas. Após · 1!970 a ernpresà· ampliou sua área de 

suprimentos no exterior: Oriente . Próximo, Jordânia, ·Hong 

Kong, Caribe, Zaire , Costa do Marfim e Ghana. Em 1.975, o 

(1) 
(2) 

(3) 

(~) 

Apenas 809.906 kg.,em 1972, cf. dados do DIPOA-SP. 
A unidade de Livramento aba~eu 82.014 cab. em 1973 das 

.quais 67. 516 fo·ram de.stinadas ao . frio e a conserva e a 
unidade de Ro•irio ~~Sul abste~ 55.201 cab., das quais 
5~.726 tomaram o destino do frio ·e conservi, tendo suas 

. fabric_ns exportado 5.522.991. ·kg-. Cf."Boletim de Carnes': 
n9 9/1974, · Instituto Riograndense de Carnes, P.Alegre~ 
Em 1970-7·1, o volume de venda~ para o exterior foram de 
US$ 22.971.000 .e em 1972-73 US$ 48.821.000, cf."Panora
ma Econ;mico, 1974, in O Globo,·10-4 a 17-4-1974 p.73. 
C f. "A Comabrá tem. Novo Diretor",. in Revis ta . Exam;, n9 
.9.3 ....... jJiJ_. __ 19].5 .... _.p __ • __ ._l]: •. 
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Ori'ente Próximo adquiriu da Comabra 161.000 caixas de enla-· 

tados(l). A Comabra está negociando com o Líbano, Jordania, 

J(uwait e Iraque. 

Na Europa, as exportações de produtos 

bovinos penetram por três portos: Gênova, Londres e Rotter

dam que é o maior importador e distribuidor de enlatados p~ 

ramais de io paises(2). 

Os produtos produzidos pelos frigoríf i 

_cos da Grande S.Paulo e que visavam. o .mercado internacional 

principalmente, sof~eram modificações desde a primeira gueE 

ra até cs tempos atuais. 

A evolução do mercado e a . re-valorização dos produtos e sub

produtos - as especializaçõ_es. 

Os gigantescos estabelecimentos estran

geiros .de início abatiam bovinos, sui_nos e outros animais , 

aproveitando a matéria-prima (suinos>' abunda'.f'lte no ·interior' 

paulista, mineiro e paranaense. o . frigOrífico Wilson ·(osasco) 

chegou a abater i. 000 suinos/diários em 19 33; a unidade- da 

Swift-Armour localizada em Utinga, Santo André tem capacida-.. . 

de para abater 1.000 suinos/dia e a Armour 3.000/dia, tendo' 

chegado a abater 1.200 cab./dia, de '·1935 . a 1945. 

Aos poucos, a partir de 1935 . diminuiram 

os abates de suinos. Isso se deu .em parte devido ao baixo 

rendimento do aproveitamento dos animais de pequeno porte, 

(1) Cf. "Com A_braço", n9 25, março- abril, 1975. 

(2) Cf."Coin Abraço", n9 15, março,· _1974. 
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permanecendo estes estabelecimentos apenas com abate de bo 

vinos ou montando outra unidade de abate especializada em 

suinos, corno é o caso da eia.Wilson que, em 1950, instalou 

em Ponta Grossa (PR) uma unidade de abate, sendo a indus -

trialização· dos produtos · suinos feita basicamente na ·unida 

de de Osasco. 

Fato idêntico também se observou com 

relação aos frigoríficos ·rnenores, tais corno Cotia, Jandira 

e Piracicaba. 

A produção de uma gama variada de pr~ . 

dutos: carnes resfriadas, congeladas, charque, enlatados , 

embutidos, adubos, sebo e graxas caracteriZé:lrarn as gigan -

tescas firmas estrangeiras, enquanto que os. estabelecirnen~ 

tos dos arredores da Grande são Paulo: Guapeva, Pirácicaba, 

Cotia, ~ta.Mônica, Itapevi, Jandfra e Valinhos produzem b~ 

sicarnente carnes congeladas·, resftiáda·s, miúdos e farinhas 

de osso, carne e sangue. 

A partir de 1957-60 os estabelecimen

tos frigoríficos modificaram ai_nda mais a linha de produção, 

especializando-se. Dirninuiram a produção de charque. A. 

Swift, em 1957 e a Wils.on a partir de 1960 (1), reduziram' 

a produção de charque em 75% ,. com a entrada de _concorrentes~ 

como por exemplo o frigorífico Mouran de Andradina (SP). 

(1) Por volta de 1960 esta emp~esa era grande produtora de 
. charque (80 ton./ ~~irias) durant€ 6 a 7 meses do ano, 
com abate de ,500 cab./din. O ch~rque era destinado prin
ci~nlment~ para Recife, Salvador~ Macei~, Cabedelo. Cf. 
entrevista na Comabra~ 5/jul;/1976. 
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Os produtos de charque e · s à.sicharia ' 

passaram a ser feitos por terceiros, que são• os elaborado-

res, abastecidos sobretudo pelos frigoríficos das áreas de 

engorda. (1) 

Pa~te d~ produção dos f rigor!f icos do 

Oeste de São Paulo, Norte do Paraná e Sul de Mato Grosso 

(quartos trazeiros, dianteiros e ponta de agulha) é adquiri 

da pelo Bordon, Comabra (2) e Swift-Armour (3) para atender 

o aumento da indu_strialização de enlatados. Desta maneira ' 

conseguem em parte corrigir o êrro das grande~ dis·tâncias ' 

que os separam das fontes de matér~a-prima principal, o boi 

gordo. 

Um ·outro fato a ser notado em relação' 
·-

~ Comabra é que, até 1969, a~ possibiliàaàes de exportação: 

consi-stiam na produção de carcaças i~teiras; porém, a par

tir de 19 71 ocorreu a supressão dessas carcaças e se in

tensificou a ven~a de produtos industrializados: carnes con 

geladas, cortes . éo~gelados selecionadqs ao mesmo tempo em 

que se verifica, a partir de"'" 1975, a introdução de uma nova 

linha de produtos: frutas e · legumes. O-grupo Azevedo Antu~es, 

há 20 anos produz enlatados. de vegetais, assim como também' 
'· 

o frigorífico Anglo de Barretos qu~ desde o início possui ' 

esta mesma linha de produção. A produção de enlatados torna 

(1) Por exemplo o frigorifico de Patr6cinio, no Triingulo mi
neiro forneceu carnes para os e·stabelecimentos elaborado
res de· Cajamar, Frigobris,Trimin. Cf. entrevista realiza~ 
da no estabelecimento em 18/1/ 1974. . 

(2) Em 1973, por exemplo, a Comabra adquiriu 10.000 ton. de 
carcaças de terceiros, tais ~ocio: AragUari, Jandira, Vale 
do Rio Grandé. Cf .informaçÕes na Comabra, out. 1973. 

(3) A Swift-Armoqr ern 1972 coraprou 3.000 dianteiros/mes do 
Guapeva de Londrina e do ~atel de Campo· Grande. Cf. entr~ 
vista no frigorífico C~apeva de Londrina, out. 1971. 
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-se assim uma característica somente dqs grandes empresas ' 

frigoríficas, que dispõem de recursos próprios _e acesso aos 
. . 

financiamentos bancários para .a aquisição de equipamentos , . 

importados, podendo desta forma atuar no mercado exterior ' 

de maneira estável lucrativa. Isso acontece mesmo quando di~ 

pÔe de estoques de gado bovino de procedência bem distante' 

dos grandes centros consumidores. 
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V - CONSEQU~CIAS ESPACIAlS LIGADAS Ã ATIVIDADE FRIGOR!FICA 

I - A localização j,ndustrial e o "modêlo"de Chicago• 

a) Os fatores de localização industrial 

b) A localização .após o "modelo" de Chicago 

II - Tendências atuais e a localizacão de novos frigorífi . . -
~cos na Grande são Paulo e arredores 1 

III· - As relaç.ões residência-trab.alho. 

a) Distribuição geográfica da mão-de-obra 

b) Os Meios de transporte e · os-itinerários 

·Iv - A Marca dos frigorifi~às na Paisagem 
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V - CONSEQU~CIAS ESPACIAIS LIGADAS Ã ATIVIDADE FRIGOR!FICA 

A atividade frigorífica na Metrópole ' 

paulista e arredores teve início num espaço restrito que 

foi aos poucos sofrendo transformações, principalmente de

pois de 1970-71. Foi a partir daí qu~ houve a maior expan -

são no setor, traduzida em reformas e arnpliaç~es de suas 

instalações, o que modificou sua aparência, tanto fnterna ' 

corno externa. 

A atividade frigorífica se caracteriza 

pelo pequeno dinamismo em relação à organização espacial , 

quer pela morfologia das suas· instalações, quer pela ati::a -
. . . 

ção de outras indústrias integ~adas aos estabelecimentos 

f · rfi 1 i · ".+: • .... çi,,. -= ~ · =- ...:J-r:t_gor __ COS OU mesmo pe a n:::ign ....... ican ... G .._ .A..:ly ..... O .... a ffia.v u<:: 

-obra. 

No que diz respeito à morfologia das 

instalações, nota:-se a disposição· em and~res 
0

da indústria ' . 

de desmontagem: abate~desossa-refrigeração-lndustrialização. 

(l) · Em ordem .decrescente, t~rnos nos últimos andares a fase' 

de abate e desossa, nos andares intermediários .a fase da in 

dustrialização (enlatados, érnbutic;los ,e·t.?·) e no andar tér -

reo as câmaras frigoríficas~ 

(1) Em ordem , a unidade principal do conjunto de con~truçÕes 
do frigorífi~o Wilson possui quatro andares, cf. "A Conti
nental Products C9", in "Noticias Diversas", OcRstado de 
sio. Paulo, 24/9/ 1914, p.5. O ant~Bº aglom~rado d! cons
.i:ruçÕes da Armour. ocupou 20. OQO m em se te pavi lhoes de · 

• " • A " • """l • • D • " O cinco andares, cf. Cia · rmour , 1n ~ot1c1as iversas , 
Es~ado de Sio Paulo 7/6/1913, p.5. 
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Como consequência desta disposição em 

andares integrados, a produção de enlatados óu .de carnes 

resfriadas não apresenta retrocesso nas suas fases de elabo 

raçao. 

Os estabelecimentos · fri_goríficos que 

possuem a seçao de industriali"zados estão localizados no 

aglomerado· restr.i to de S. Paulo, correspondendo à área compac. . . 

taçãoda Metrópole. Já nos estabelecimentos iocalizados na · p~ 

riferia a ·unidade principal do conjunto de ~onstruções obe

dece ao mesmo . esquema, porém mais simples, pois não reali ~ 

zam a industrialização das carnes. · O que nos chama a aten 

çao no pla~o das ~onstruções é a homogeneidade arquitetôni

ca do conjunto principal, não .havendo nenhuma preocupação -' 

com a estética industrial. ·Jardins, recuos, elementos vaza

dos, etc estão totalmente ausentes deste tipo de indústria •. 

(Fotos 3 e 4) 

Este fato pode ser observado em todos 

os estabelecimentos por nós vi.si t _ados, fazendo exceção ape

nas o estabelecimento de Vinhedo, pertencente ao grupo Gar

cia, que apresenta o bloco de é~nstruções no meio de exten

_so gramado. Quer no ag.lom~rado metropoli taho, quer nos seus 

arredores há concentração da atividade indus tri.al • 

. I - A Localização industrial e o"modelo"de Chicago. 

A .análise das folhas topvogrãf icas re- -

ferentes à Grande S.Paulo e arredores mostra-nos a concen -

tração dos es·tabelecimentos frigoríficos na porção Noroeste

-Oeste-Sudoeste dos eixos ferroviários principais na entrada 
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da Grande S.Paulo e arredores (EFS e EFSJ): Comabra, Bordon 

Guapeva (Jundiaí), Jandira e Itapevi. (1) Faz- exceção a 

Swift-Arrnour, na saída para Santos, )unto aos trilhos da 

EFSantos Jundiaí. 

A· rodovia Anhanguera, a partir de 1960, 

passou a comandar a localização da ·atividade frigorlfica 

nas porçoes iniciais .das rodovias (po+ ex.: .Vinhedo e Vali-

nhos). 

A Raposo Tavares também exerc~u atra -

çao nos frigorífi·cos Santa MÔnica e Cotia. (2) Esta tendên -

eia de ectravasar a locali·zação da · ati yidade . frigorífica . da · 

Grande são Paulo para os arredores leva-nos a pensar nwna 

tipologia regional da indústria, .isto 'ê., junto ao mercado ' 

consumidor. 

Guardadas as devidas proporções, da .mes 

ma maneira que ocorreu a gr~de concen.tração industri'al ao 

longo do eixo da EFSantos Jundiaí no trecho S.Caetano-Uti~- · 

ga-Santo André na dependência do porto de Santos, os frigo

ríficos se concentraram na porção Oeste. AÍ o leque de fer

rovias que procede do interior se eit:reita em demanda da ca 

pital. A grande .concentração de frigoríficos na cidade de 

(1) As folhas topogr~ficas do lGG ~e S.Paulo, 1972(1! ediçio) 
estão na escala de 1:50.000; 

(2) Distanciando apenas 6 km de Itapevi; Cotia se beneficiou 
inicialmente do transporte ferrbviirio para os bois gor
dos, enqu3nto que o Santa M~nica se ligou, desde o ini
cio, ã rodovia 
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são Paulo foi iniciada com os frigo~if icos estrangeiros que 

preferiam esta cidade at+aidos pela .presença· de fatores se

melhantes com a cidade de Chicago que lhes servia de centro 

para todas as decisões. comerciais • 

Os primeiros estabelecimentos frigorí 

ficos no Brasil Central pe.cuário surgiram de iniciativas na 

cionais locais: em Barretos, em 1913, a Cia.Frigorífica e ' 

Pastoril; em Santos, em 1916 a Cia. Frigorífica de Santos e 

por esta mesma época o de BarDaceria {Sul de M.Gerais). 

Dos três estabelecimentos, dois surgi-

raro nas áreas de engorda, (B~rretos e Barbacena) e um, no 

porto de Santos e vinculados .a interesses locais . , caracte

rizando-se por terem um porte e um determinado raio médio '· 

de abastecimento em gado bovino, todos ligados apenas à uma 

· area de invernada~ Barretos e Sul de M.Gerais. 

Entr~tanto, com ·a .. ;instalação das giga!}_ 

tescas empresas estrangeiras . principalmente nos arredores ' · 

da Capital · paulistà, (Wilson, Armou~ e Swift) e na Guanaba

ra ·(Anglo), o esquema de loêalizaÇão industrial inicial foi 

superado pela concorrência dos grandes frigoríflc~s estran

geiros e, com eles, o surgimento de um novo esquema de ioca 
' '• 

lização: o "mod~lo" de. Chicago,· que é típico de grandes em

presas específicas. Caracteriza-se basicamente pela dimen -

são das unidades que são de grande porte: (1) e pelo vasto ' 

.(1) ·De l~QOO a 3.000 bovino~ e suirtos/ dia,cf~Relat~rios 
. Apresentados i Cimara . Munici~al de Sio Paulo". 
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raio de coleta de até 400 km aproximadéUllente. Essa segunda 

característica obedece a três diretrizes: 1) dentro deste' 

raio de coleta, os grandes frigor!f icos devem ocupar urna ' 

posição central, não no sentido geográfico, mas em relação 

~s áreas de. engorda; 2) a conexão -deve ser · fácil e nao ex

clusivamente com urna área de engorda, mas com várias ár~as 

de invernadas; 3) o centro será urna grande cidade, entron-. 

camento de circulação ferroviária, não sendo necessàriamen 

te o maior mercado consumidor do país. 

Este · é o "modelo" de Chicago elabora

do nesta grande cidade de entroncamento ferroviário, onde' 

funcionam as sedes das Cias. Swift,·Arrnour e .Wilson. 

Estas companhi.as acima citadas é · qu~ 

pressionêlram as baixas àas . tarifas fer1:oviaria::; para prouu 

tos acabados, possibilitando a~sim a competiÇão da indús - · 

tria de enlatados na Costa Leste. (1) A atiyidade frigorí

fica norte-americana após Chicago se interiorizou ainda mais 

.: : para Oeste, onde numerosos frigoríficos foram instala-

. dos. (2) Chicago tenta pressionar· de novo a baixa das tari 

fas .ferroviárias para o transporte de gado, estabelecendo' 

concorrência com os mercados da ·porção mais Oeste que esta 

varn próximos das P.astage.ns naturàis. ( 3) Apôs a criação ' 

(1) ~f. R.C.Estali e R.O.Bu~hana~, "Mat~rias-Prim~s, Herca
dos e Custos de Transfe~incia na Localizaçio Industrial~ 

·in Atividade Industrial e Geografia Ec9nÔt:tica, 1971, p. ·· -
26. 

(2) . Idem, p. 26. 

(3) Ibidem, p.26: 
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do "modelo" locacional pelos grandes frigoríficos estrangei 

ros nos EUA, este foi transferido para a Arqentina,em 1910. 

A Argentina possui uma rede ferroviária em disposição radi

al a partir de Buenos Aires, cobrindo todo o ~ampa. 

A partir de 1914, o "modelo" foi trans 

ferido também para o Brasil e implantado nas metrópoles na -

clonais: Rio de Janeiro e S.Paulo, com fácil acesso aos po!_ 

tos exportadores. A onda de entusiasmo pelo surgimento dos 

primeiros frigor!ficos-modêlo, de origem estrangeira chegou 

a exagerar o futuro desta atividade na cidade de S.Paulo.Em 

artigos .do jornal "O Estado de S.Paulo", declaravam que Chi 

cago e · S.Luiz (EUA) teriam que nos entregar o entreposto de 

carnes, auxiliados pelos ·própriOs capitais norte•america· -

nos. (1) O papel _desempenhado por estes -.frigor!f icos-mode

lo no povoamento e no enriquecimento do extremo Oeste ameri 

cano também foi decantado: por que não iria ocorrer o mesmo 

em relação ao Oeste paulista e Estados vizinhos com a insta 

lação de tal tipo estrangeiro de frigorífico? (2) O gerente 
C" 

da Cia.Armour declarou que S.Pau~o seria a Chicago da Améri 

ca do Sul, prometendo vir a ser um dos maiores centros mun

. diais de carne, tal a onda de otimismo '"que! envolveu os em

presários americanos da atividade frigorífica. (3) Este oti 

(1) Cf. J.C. de Lima, "A Industria de Carne", in O Estado de 
São Paulo, 21/9/ 1914. 

(2) Idem. 

(3) Cf."A Cia Ar~our", irt "Noticias Divers~s", O Estado de S. 
Pau_lo, 7 /~ /191W· .,p.5. 
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mismo era explicado pelas condições que se apresentavam:·um 

rebanho numeroso e potencialmente. em expansão no Brasil Cen . -
tral pecuário, mão de obra disponível e mal. remunerada,ace~ 

sibilidade fácil em transportes necessários ao deslocamento 

da matéria-prima, escoamento ·da produção com fretes baixos' 

e a ausência de medidas protecionistas estatais que dificul 

tassem as exportações de carnes. 

Para conf iJ:mar a construção e eransf e

rência dos "modelos" nascidos em Chicago, a propÓsito da 

instalação do frigor!f ico Wilson do Brasil - The Continen -

tal Products C9. nos arredores da Capital paulista (Osasco), 

Pandiã Calógeras, ministro da Agricultura, assim se expres

sou ••• "instalações de grande vulto moldadas nas mais compl~ . 
tas das que existem em Chicago, com · capacidade suficiente ' 

para atender o mercado interno e externo, cuja procura de 

carne é intensa e crescente" (1) - da! o papel importante ' 

desempenhado pela proximidade do porto de S antes. 

.' O mesmo .. fato se repetiu com a Cia. Ar-

mour do Brasil, quando aqui em S .Paulo esteve . o gerente, d~ 

clarando que tiveram o cuidado de r~'!;.taurar o antigo edif!

cio com o mesmo caráter de sua arquite~ura primitiva, con -

servando a nota de tradição ao lado _ de imponentes construções 

: · ~. de moderna feição industrial ,que ali serão levantados (2). 

(1) Cf. P.Calogcras,"Importantes Declarações do Ministro da 
Agricultura", in O Estado de são Paulo, 8/10/ 1914. 

(2) Cf."Cia Armour", in"Noticias Diversas", O Estado de São 
Paulo, 7/6/1918, p.S. 
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~ interessante ressaltar que houve, não só a t ·ransferência 

do •moctelo" locacional nascido em Chicago, com todas as suas 

? ·: características, mas também a transferência do estilo ' 

·arqUitetônico das suas construções. De acordo com o "mode-

10• locacional criado em Chicago e aplicado na Metrópole ' 

paulista, é interessante destacar os fatores de localiza -

ção industrial dele decorrentes. 

a) · os · Fatores · de · ·localização· industrial 

1-o incremento considerável da pecuária 

bovina e suína, por volta de 1.920, no Estado de S.Paulo,era 

centralizado basicamente pela zona de Barretos, enquanto que ' 

grande parte do Oeste paulista permanecia em mata, potencia~ 

mente destinada à f onnação de invernadas para a engorda de 

bovinos (Alta Sorocabana, Alta ' Araraquarense e Noroeste). Alt'. 
-

as grandes empresas frigoríficas estrangeiras associadas a 

grupos estrangeiros adquiriram vastas proptiedades rurais na 

década de 1.920, destinãdas à engorda. Daí o gerente da Cia. 

-Armour, não ter hesitado em investir em S.Paulo uma · soma 

considerável de capital, pela confi~ça que lhe inspiravam os 

recursos naturais do país, uma vez que -~ nosso Estado já era _ 

possuidor de três concorrentes (1'1.lson, Barretos e santos) (1) 

De 1,930 a 1.940, a expansão das áreas 

. ~~ . P~~~~g~P~.PP. P~~~~- p~µ~i~~~- $~_processou ocupando parcial 

(1) Cf. "Cia Ar mour", in"Noticias Diversas", O Estado de São 
Paulo, 7/6/ 1918, p.5. 
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mente . as áreas de mata das regiões da Alta Sorocabana; Alta 

Araraquarense e Noroeste, enquanto que , na década de 1.940-

50 se intensificou a ocupação das pastagens., extravasando -

muito pouco os limites do Rio P~ranã e Paranapanema. Por 

outro lado, enquanto o Oeste paulista era uma realidade nas 

décadas de 1.930 a 40 e de 1.940 a 50, em termos de ocupação 

por meio das invernadas para a . engorda, o rebanho matogros

sense e goiano era uma promessa, pois ainda poderia contar 

com os B:ltados de Mato Grosso e Goiás em gado magro e poste

riormente em gado gordo. conforme informações obtidas com o 

gerente industrial da Cia. Swif t-Armour de Utinga{l~o "mode 

lo" de Chicago a obtenção da matéria-prima está intimamente 

relacionada com os transportes2-As ferrovias que convergem 

para a Capital paulista ocupam melhor posição em relação às 

zonas forne~doras de gado bovino, onde grande quantidade de 

matéria-prima é fator essencial para o funcionamento dos fri 

goríficos a! localizados. As zonas de invernadas são cober

tas por uma densa rede ferroviária, disposta em forma radial 

em relação a S .Paulo - da! as opções por S .Paulo da localiz~ 

ção feitas pelas Cias. Wl.lson.(1.914), Armour U_.917) e Swift 

U. 943), em detrimento do Rio de Jal)eiro. Apenas ' a Anglo ( em 

1.917) optou pelo Rio de Janeiro, inst~lando-se em Mendes , 
>. 

contando com a área de engorda do Sul de' 'M.Gerais. 

No caso da cidade de S:Paulo, a localiza 

ção dos frigoríficos até 1.950-55, desfrutou de urna posição -

vantajosa, pois podiam suprir-se de todas as zonas de produção 

pela ligação ferroviária convergente para a Capital, dispondo 

(1) Cf. entrevista realizada e~ 27/ ~ 3/i976 com N.Charbel, ge~ 
rente industrial da Cia Swift-Armour de Utinga. 
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de uma ampla área de retaguarda em sup~imento, em torno de 

400 a SOO km. 

Este fato colocaria em s~rio perigo os 

estabelecimentos de iniciativa nacional que surgissem nas 

áreas de engorda da época (1950-55), pois dependiam ap~nas' 

de uma zona ou.sub-zona de suprimento de bois gordos. 

Além disso, as gigantescas firmas es -

trangeiras gozavam de um sistema de frete baixo, por cabe

ça, para o transporte ferroviário de bovinos vivos. (1) Es -

tas empresas eram organizadas para a exportação de carnes ' 

do Brasil Central Pecuário com recursos em capital, com ca

pacidade tecnÔlÕgica e estavam credenciadas para disputar ' 

vantajosamente a matéria-prima disponível. 

O sistema de fretes vigente nesta épo

ca contribuiu para reforçar a localização de novos estabel~ 

cimentos junto ao aglanerado paulistano, monopolizando a 

atividade frigorífica, por parte dos grandes empresas 

estrangeiros. Isso colocava os frigoríficos localizados jtll!. 

to ao aglomerado carioca em posição desvantajosa. em rela.ção 
' . "' . ~ 

.·. S ~Paulo, pois o gado bovino gordo coletado nas invernadas 

do Oeste paulista, destinado ao abate, iria abastecer · prime!:_ 

ramente os grandes frigoríficos estrangeiros e, só secundá-

riamente, os demais estabelecimentos do Rio de Janeiro. A 

Brazilian Meat Co.- Anglo por exemplo, localizada em Mendes 

. - ~~ -~~~- ~~~~~~~~~. ~.~~~- f?~eta residual de bois gordos, em 

(1) Cf. Bertha K. Becker, "Changing Land Use Patterns in Bra 
sil: The Spread of Cattle Raising in S.Paulo", in Revis: 
ta Geográfica, 1969, p.54. 
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virtude das excessivas taxas cobradas por bovinos que trans 

pÕem as fronteiras estaduais, adquiriu em Barretos, a Cia·.' 

Frigorífica Pastoril, funcionando como retaguarda de bovi -

nos gordos de Mendes. n> 

A visão do risco que corria a Cia. An

glo S/A quanto à localização,em relação à matéria-prima , e 

a circulação ferroviária, serviu de exemplo para a Cia.Swift, 

quando pretendeu instalar uma nova unidade no Brasil Central 

Pecuário. a) Em 1943, a Swift optou pela localização, junto 

ao mercado paulistano, seguindo o exemplo das Cias.Armour e 

ta.lson, melhor localizadas quanto à obtenção de matéria-pri

ma, em detrimento da cidade de Bauru GP), embora aí pudesse' 

se beneficiar da proximidade das duas áreas de engorda (Alta 

· sorocab~9la e Noroeste) e da conexão ferroviária (EFS e EFNoa .(3) 
.. ·. 

A procura qa Metrópole paulista pela 

Cia. Swift em aetrimento do Rio de Janeiro foi devido à deea 

dência de sua área de engorda no Sul de M.Geràis, desde a 

primeira guerra. O gado bovino de corte da! se deslocou para 
. 

o Nordeste e Norte mineiro, senqo que em 1940, esta Última ' 

região engordou 150.000 cabeças .(4) - .~aso estivesse localiza-
., 

- ~~.~? . ~i? . ~~.~~~i~?~ . ~~~~~ . ?~rigada a ,~rocurar grande parte 
-----

(1) O frigorffico Cruzei~o, localizado no Vale do Paraib~. ãs 
margens da EFCentral do Brasil estava enfrentando idênti
co problema de matéria-prima, cf. M.M.Guimarães, "O Ernpre 
sirio Na~ional Ganha Terreno na Indiistria'', in Revista d~s 
Criadores, 1962, p. 15. 

(2) Cf. entrevista com diretor da Cia Swift-Arrnour,R.H.B.Paris 
4/4/1975. 

(3) Cf. H.M.Guimarães, "O Empresário Nacional Ganha Terreno na 
Indústria", in Revista dos C·riadores, 1962, p.lt~. 

(4) Cf. "Boletir.1 do Sindicato dos Invernistas e Criadores de 
G a d o , B arre t . o_ s " , 3 l / l / l 9 4 2 , n 9 7 3-A • 
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do seu mprimento em bois gordos no Oeste Paulista. U> 

Os diretores das grandes empresas fri

goríficas que vieram se instalar em S.Paulo, exaltaram o im 

portante papel que desempenharam as estradas de ferro pau -

listas no desenvolvimento e sucesso dos frigoríficos (2) ,f~ 

cilitando trens especiais de gado bovino e suino, rápidos e 

frequentes. O diretor da Cia.Armour, por exemplo, salientou 

a importância ãas Cias. Inglesa e Sorocabana, prevendo-lhes 

grande progresso. (3) 

A Cia. Armour,dentro da Capital paulis 

ta, optou por mna localização . . entre a EFSorocabana e a São 

Paulo Railway.pois podia não só fazer as remessas de carnes 

congeladas para a exportação pelo posto de Santos como tam-

bém trazer os bovinos gordos do interior. O mesmo fato - -e va 

lido para a Cia.Wllson do Brasil localizada em Osasco -Pres. 

Altino, junto à EFSorocabana, que projetou a sua ligação 

com a S.Paulo Railway pela Lapa, em 1914. (4) 

Como assinalamos acima, se a concentra 

çao da atividade frigoríficána ~apita! paulista até 1950-55 
' 

foi favorecida por uma estrutura de , tarifas muito baixas por 

(1) Em 1940-41, por exemplo, ofrigorífico Anglor·de Mendes ab< 
teu 105.512 cab; 134.315 em 1942 todas procedentes da zo· 
na de Barretos, por ferrovia, cf. "Boletim da Associação 
dos Pecuaristas do Brasil Central, Barretos", 1/1/1943, 
n9 1. 

(2) Cf. J.C de Lima, "A Industria de Carnes",in O Estado de 
Paulo, 21/9/1914. 

(3) "Aliadas naturais dos frigoríficos em S.Paulo a Cia Ingl : 
sa e Sorocabana tem . em suas mãos a prosperidade desta em· 
presa". Cf. "Cia Armour", in"Noticias ·Diversas", O Estad 
~e .i.Paulo, 7/6/19718,P·5· 

( 4 ) C f. "C o n t i n e n t a 1 P r o d u c t s C 9 " , i n '·'No t i c i as D i ver s as " , O 
Estado de s.Pa~lo, 24/9/1914, p.5. 
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cabeça de bovino transportada por ferrovia, por outro lado, 

estas estavam em posição desvantajosa, com grandes prejUÍ -

zos acumulados. 

Tanando-se o ano de 1951 para avaliar' 

em números, a ordem do "déficit" nas ferrovias paulistas, ' 

verifica·.-se que, de uma produção de 1.908.240 bovinos abati 

dos no Estado, cerca de 773.243 (40,5%~ da produção foi tran~ 

portada pelas ferrovias estaduais, numa distância de 500-600 

km., trazendo um prejuízo total de CR$ 121.144.000,00. (1) 

Dê todas as ferrovias .. a EFS orocabana . arcou com o maior vo-

lume do transporte bovino,pois, em 1951,transportou um total . 

de 530.000 bois para diversos destinos, assumindo1 um prejuí

zo direto de CR$ 78.815.564,80. (2) A eia.Paulista EF e a EF' 

Noroeste também possuíam um sistema de_ tarifas onde os fre -

tes eram reduzidos, altamente prejudiciais às empresas que 
-

faziam o transporte de bovinos das áreas de engorda para as 

áreas de abate da Capital de ·S.Paulo. 

Na EFNoroeste, por exemplo, em 1953, o 

gado abatido pagava 20 vezes mais caro que o boi vivo, porém 

o prejuízo maior, evidentemente, recaiu sobre a EESorocabana 

pois recebia quase 100.000 bois de outras regiões, em tráfe

go mútuo com a EFNoroeste ·e Paulista (3) • 

(1) 

( 

Cf. J.B.Villares,"Localização de Novos Uatadouros Frigor~ 
ficos no E.st<!do de S.Paulo" ,in Revista de Industria Ani
mal, 1957, p.220. 

(2) Idem, p.220. 

(3) Cf.0.Valver.de .,"Fundamentos Geográficos do Plaitejamento do 
Município de Corumbá", in ~ev. Bras. Geogr.,1972, pp.116-
117., citando II.B.Freitas, 195.3. 
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Como se pode observar, tarifas mais câ

ras para os produtos orientam a escolha da localização dos 

frigoríficos junto ao mercado U) , como taxas mais elevadas 

para matéria-prima ., os deslocam para junto dela. 

Os prejuízos da EFS orocabana com o 

transporte de bois gordos coletados ao longo de seu eixo e 

transportados para o abate em S .Paulo e Santos, podem ser 

acompanhados na tabela 24. <?) 

Como se pode notar, o"défici t" aumenta· 

violentamente a partir dos 600 a 700 km. (71.446 cabeças 

transportadas) com prejuízo:;na faixa de Cr$ 15.741.697,18,o 

que se verificou em virtude da expansão das áreas de engor

da até os limites do Estado de S.Paulo, na sua porção Oeste • . 
Se calcularmos a perda média por quilometragem, veremos que 

é de Cr$ 269,23 por boi em distâncias entre 100 e 900 km. ~ 

Para percorrer urna distância entre 500 e 600 km o "déficit" 

da EFSorocabana é de Cr$ 171,04 por cabeça, passando a Cr$ 

321,89 em distâricias que vão de 800 a 900 km. 

o sistema de· ·transporte (ferroviário e 

rodoviário) permite receber facil.: · :"'.· .. , e regularmente a ma-
·,, 

téria-prirna no caso de S.Paulo, corno t~ém facilita o escQ . 

amento do produto acabad~ pelo porto de S antes. Disso deco~ 

re a conveniência da proximidade de um porto na concepção · ' 

(1) Cf. F.E.Ian Hamilton,"Modêlos .de Localização Industrial'; 
in Os Modêlos Socio-Econ;micos em Geografia, 1975, p.191. 

(2) Nesta tabela nio aparecem os bovin-0s recebidos das estra 
.das de ferr~ Noroeste . do Brasil, Paulista e olb:'as e nem
os . cedidos a EFCentral do ~rasil, co~ destino ao Rio de 
Janeiro. 
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do "modelo" de Chicago. 

A indústria frigorifica, localizada de 

início nos centros urbanos próximós· dos portos,teve sucesso 

porque era mais fácil e econômico fazer vir o gado bovino ' 

para os locais de abate do que transportar a carne congela-

da para os portos. (1) 

Entretanto, o bovino tem um lastro i~ú 

til muito alto' e na sua matança e industrialização pratica

mente perde 33,6% do seu próprio peso. (2) Os prejuízos do 

t+ansporte ferroviário não são restituíveis pelas -:.·. :pompa 

nhiasfrigor!f icas, que saem vencedoras · nesta luta, pois não 

afetam as suas economias mas sim o Estado, os criadores e ' 

invemistas. Somente desta maneira é concebível o saliente' 

papel desempenhado pelas ferrovias no desenvolvimento desta 
. . 

atividade frigorífica em S.Paulo. Além das facilidades com 

a m~téria-prima e os transportes era importante para o fun

cionamento do "modelo" de Chicago a extensão do aglomerado' 

paulistano.-3- são Paulo é importante centro industrial con 

centrando mão-de-obra abundaiite, o que, aliado a atividade' 

industrial da população paÚlistana,atraiu estas' grandes un~ 

dades frigoríficas, produtoras de carnes congeladas e enla-

tadas. O frigorífico Wilson possuía 350 (1914) operários e 

a Armour U921) cerca de 1000. Como .se pode observar o fa -

(1) Para efeito de comparação a eia .Wilson em Osàsco exportou 
108.413 bovinos em 1918 enquanto que o frigorífico de Bar 
tos, localizado junto a materia-prima,dist a nte do litoral 
exportou por Santos 39.949 bovinos. Cf. H.Guedes,"O Gado 
Bovino no Brasil",in "Noticias Diversas", O Estado de S. 
Paulo, 22/4/1919, p.4., pubL. em"Noticias Econômicas';in 
Correio da Manhi, RJ. . . 

(2) Cf. J.B.Villares . e Colrs."Localização de Novos Matadouros 
· Frigoríficos no Estado de S.Paulo", in Revista de Indust' · : 
tria Animal,1957, p.220 . 
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tor mão-de-obra pesa na localização industrial uma vez que 

grande parte dos operários dos : frigor!ficos são açougueiros, 

que limpam a carne à faca. 

Este "modêlo" perdurou desde a primei

ra guerra até 1955 quando emergiu um novo esquema de local! 

·zação da atividade frigorífica. 

b) · A· Loea11~a9ão · industriai· após · o· "modêlo"· de· Chicago. 

Como já deixamos claro, toda vez que 

um produto acabado · pe.rder uma parcela importante do seu pê

so na transformação, é preferível localizar o estabelecimel}_, 

to industrial junto à matéria-prima (áreas de engorda) do 

que junto ao mercado consumidor. 

Isto é tanto mais viável se considerar 

mos que as áreas de engorda evoluíram enormemente, respon -

dendo ao crescimento populacional da Metrópole paulistana ' 

que a partir de 1955-5 7 vai extravasar as fronteiras: esta

duais, atingindo o Sul de M.Grosso, o Norte do Paraná, o 

Triângulo mineiro e o Sudeste goiano, aumentando as distân

cias para 800 km a mais e tornando ins~stentãveis os custos 

dos fretes. Em consequência disso foi necessária a disper -

sao dos estabelecimentos frigoríficos pelas áreas de engor

da. 

Nessa ocasião (1955) há um aumento dos 

fretes ferroviários. A partir de 1962 o aumento ainda é mai 

or, quando o transporte rodoviário pas.sa a concorrer com o 

ferroviário que, mais organizado e mais rápido o sobrepuja. 
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Mesmo com estabelecimentos de grande ' 

porte, mas envelhecidos pelo comodismo das. poderosas empre

sas frigoríficas estrangeiras, por causa da estrutura do "mo 

nopólio"exercido desde a primeira guerra mundial, até 1950-

-55 não conseguiam tais firmas estrangeiras evitar a dispe~ 

são da atividade frigorifica 1 o que aconteceu no entanto ' 

com elementos locais por iniciativa nacional, e que foi en-
. . 

cabeçado por açougueiros e invernistas. Estes, por seu tur-

no, se 1Drnaram causa e efeito a um só tempo da expansão das 

áreas de invernadas, na medida ~ que a! entraram em ativi

dade para abastecer as Metrópoles nacionais, principalmente 

S .Paulo. U) 

Paralelamente a esta forte tendência ' 

dos frigoríficos em procurar as áreas de engorda a partir ' 

de 1955-57 verifica-se, por outro lado, a procura pela pe

riféria da Metropole paulistana para a localização de novos 

frigoríficos. Isso porém se verificou em número menor que 

aqueles que se dirigiram para o interior: Itapevi (1957), ' . 
Jandira l961) , Cotia U962) • Visaram a proximidade do merc~ 

do consumidor, onde a ferrovia (EFS·o~ocabana) desempenhou ' 

fator importante na decisão locacional ~ Outro fator a ser ' 

considerado na divisão locacional das fábricas de Valinhos 

U962), S ta.MÔnica-Cotia (1966) e Vinhedo (1972) nos arredo 

(1) Ogrupo Fialdini se instalou em S.Carlos, T.Maia em Ara~ 
çatuba, Houran em Andradina, Cabral em Assis, Bordon em 
Pres.Prudente, Antenor Duarte em Barretos, Laucidio Coe-

. . . t • 
lho em Campo Grande, Fresnel e Pres.Vénceslau, Baggio em 
Paranavai, Zancop~ em Jundia{, Londrina e Goiinia, Sola 
em Tres Rios - ~ Uberaba, . Tafner ~ em ~atro~{nio. 
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res da Grande s .. Paulo é o das rodovias Raposo Tavares e 

Anhanquerá. 

Esses estabelecimentos acima citados' 

realizam nessas localidades/situadas à margem da estrada ' 

de ferro e da rodovia, operações de abate, édesossa e re -

f rigeração. n> 

Temos assim dois tipos de localização 

da atividade frigorífica: uma junto aos mercados consumido 

res (com menor número de estabelecimentos) e outra junto ' 

às áreas de invernadas. Os dois tipos·de localização geo -

gráfica apresentam vantagens e desvantagens. 

Os frigor!f icos instalados junto à ma 

téria-prima apresentam vantagens que os estabelecimentos ' 

localizados n~ Metrópole paulista e arredores não possuem. 

Foi enfatizada, a partir de 1955-57, a 

opção por parte dos empresários em_ favor dos pontos de me

nores custos de operação, constituindo um dos elementos c~ 

pazes de interferir na segur'6llça e estabilidade da ativid~ 

de do estabelecimento frigorífico' nas áreas de éngorda. O 

transporte da matéria-prima confirmou~se,portanto,como fa

tor dominante, de muito peso, nas localizações dos frigor!_ 

ficos junto à matéria-prima. 

Obtêm-se o ponto de menor custo de 

~~~~P~~~~. ~~~~~~~~~~~.?.~~~locamento da matéria-prima ' 

(1) Tal idéia não estã presente,em partc,nas conclusões g~ 
neralizadas encontradas no trabalho intitulado "Aspec
tos Locacionais da Ind~stria de Carne no Brasil Central 
P•cuirio", onde ~ afirmado que s~ áreas de engorda 
atraem essa . atividade, enquanto a Metr~pole chama os 
frigorlficos que produzêm enlatados. Cf.M.Miranda e M. 
Brito,"Aspectos Locacionais da Indústria de Carne no 
Brasil Central Pecuário", III Congresso Brasileiro de 
Geografia, Belém, PA, 1974, pp.179-184. 
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(bovinos gordos) e a distribuição dos produtos -para o merea 

do metropolitano. U) Sob ·êste aspecto a localização tradi -

cional da atividade frigor!fica cónstitui uma antítese loCê!_ 

cional: as áreas de engorda 6natéria-prima) se encontram 

distantes dos grandes mercados consumidores (de SOOa 800 km 

e mais). 

t interessante que os primeiros "mod~

los" locaciona1s dedicaram grande interesse às políticas de 

preços da tonelada-quilômetro (peso x distância.- _x taxas de 

t~ansporte para várias localizações) determinando os menores 

custos de produção, como salientou Launhardt (1885) • (2) Al

fred W!ber mostrou a coincidência entre a localização do me

nor custo em transporte e o lucro máximo (3). Isso não é, e?!. 

tretanto, aplicável para os padrões de localização da ativi

dade frigor!f ica específica, quando estão localizadas dentro - - . . . -ou proximos das areas de engorda. No entanto, as areas apre-

sentam desvantagens em relação aos estcibelecimentos localiza 

dos junto ao mercado consumidor. 

o modê~o de W!ber foi reformulado, apr<2_ 

ximando-se mais da realidade, pof s o critério de tonelagem -

-distância de transporte foi substitu{do pelo critério que ' 

com~ara o valor e o peso, a mudança de peso no processamento 

(1) Cf, F.E.Ian Hamilton,''Modilqs de Localizaçio Industri a l~ 
in Modilos S~cio-Econ~micos em ·Geo grafia, 1975, p . 186. 

(2) Idem,p.185. 

(3) Ibidem, p.186. 
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e as taxas de volume, perecebilidade, fragilidade e frete U) 

No caso específico da indústria de ·carne bovina, a conside

ração resíduos inúteis .· é relevante, tendendo as indústrias 

frigor!f icas a se localizar mais próximo das áreas de prod~ 

ção de bovinos para corte. 

Por outro lado, o jogo das tarifas e 

as facilidades de transporte podem distorcer os padrões lo

cacionais, quando as taxas de frete forem mais altas para ' 

os produtos em vez da matéria-prima, tendendo a concentrar' 

- ' as industrias nos centros de mercado .(2) • Inicialmente foi 

o mercado consumidor que comandou a localização . mas, após ~ 

1955, as áreas de engorda começaram a atrair este tipo ·de 

indústria. 

Os estabelecimentos frigoríficos contf_ 

guos às áreas de engorda,por iniciativa de empresários na 

cionais a partir de 1955, foram construídos com capacidade ' 
. . 

para um abate médio de 400 a 500 cab./diárias,e não mais es 

tabelecimentos de g:r::ande poi:te, a exemplo da Wilson e Armo-

ur. Estas unidades e por ~erem uma capacidade média' -de abate operam _em pequenos raios · df!" coleta. (100-150 km) , ' 

conseguindo com isso a redução de tempo entre a compra do 

bovino gordo · · o abate e a venda da came (3) • 

(1) 

(2) 

(3) 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

Cf. F.E.Ian Hamilton,"Modêlos de Localização Industrial': 
in Modêlos SÕcio-EconÔmicos em Geografia,1975,p. 190. 

Idem, p.191. 

Cf. A.Mamigonian."e Outros,"Notas Sobre os Frigoríficos 
do Brasil Centrnl Pecuirio'', in Boletim Paulista de Geg 
grafia,1976, juri:., p.13. 
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A exemplo das vantagens em relação aos 

estabelecimentos localizados junto à matéria-prima, acima. ' 

propostas, tanamos o caso do grupo·lbrdon. Quando adquiriu' 

o estabelecimento da Armour na Capital, em 1964, ali operou-se 

apenas por quatro meses, em virtude do custo do frete, pois 

uma carreta de carne frigorificada equivale. a cinco caminhões 

de bois vivos. Ao mesmo tempo ocor~e . a quebra de peso1 que é 

de 3 kg. entre. Presidente Prudente e S.Paulo1 acrescida da d~ 

longa de um dia de viagem entre Presidente Prudente e a Capi 

tal paulista. Dar ter cessado o abate em S..Paulo e se inici2 

do em Pres.Prudente. 

A mão-de-obra é outro fator básico que · 

pesa nó custo da produção, pois a indústria da carne ocupa um 

grande número de operários~ Menos do que a matéria-prima, é 

no entanto, um fator relevante na localização da indústria. 

Com relação à mão-de-obra, no caso da 

indústria da carne, há a 'feliz coincidência de não haver 

grandes problemas de arregiment~ção da mesma nas proximida- . 

des das áreas de engorda. Portanto, dadas as condições que 

já foram .apontadas de frete, perda de peso e délonga no 

abate, parece bem claro que, na atual conjuntura, em que as 

áreas de engorda estão bem servidas pela rede de transporte 

ferroviário e rodoviário, a atração mais lógica seja para a 

matéria-prima. Mesmo porque . a grande expansão d~ metrópole 

tende a expulsar uma atividade que, além de necessitar -a 

rea~ponderãveis para a sua instalação, é de certa fonna rep~ 

lida pela população, dado o caráter poluente da mesma. 



-Parece-nos portanto que nao foi apenas 

a matéria~prima que atraiu a nova localização de indústrias 

na área de engorda mas também a mão-de-obra menos onerosa ' 

ali presente e os fatores de repulsão da metrópole que !Se foi 

agigantando em megalópolis. 

Nesse sentido voltamos aqui a chamar a 

atenção sobre o trabalho já citado "Aspectos Locacionais da 

Indústria de Carne no Brasil Central pecuário'', em que as au 

toras, com base na teoria de A.t-eber, dão ênfase apenas ao 

transporte na atual locação da indúst~ia nas áreas de engor_ 

da. A nosso ver é uma visão unilateral e uma tentativa de ' 

adequar uma teoria geral a um caso específico. 

De outro lado, há o reverso da medalha, . 
isto é, desvantagens de localização nas áreas de ·engorda, ' 

que poderiam ser apontadas, tais como: 

-!-grandes investimentos em vagoes fer-

roviários e caminhões frigoríf ices para o transporte de car_ 

ne. U) Isto representa pesaqos gastos com manutenção, des -

gaste de material rolante que cresce à medida que os traje

tos a vencer entre os pontos de abate e consumo se distan -

cian: 

2-as instalações em duplicata, que con

sistem nos entrepostos equipados com câmaras frias nos mer

cados de consumo, onerando as empresas localizadas junto à 

(1) Cf. J.B.Villares e Colrs."Localizacão de Novos Matadou~ 
ros Frigoríficos no Estado de S.Pa~lo",in Rev. Ind. Ani 
mal,1957, p.230. 
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matéria-prima. Por exemplo, em 1955, o FRIMA de Campo Gran-

de (MT), investiu na Capital paulista CR$ ~2.000.000iOO, o 

que apresentou 100% do capital.· investido U) na unidade de 

Campo Grande (MT), enquanto que o MOURAN de Andradina SP) ' 

investiu CR$ 50.000.000,00 em nove câmaras frigorí-ficas na 

Capital de s .Paulo. (2) Os estabelecimentos localizados jun

to à Metrópole paulista não necessitam realizar tais inves

timentos. 

Mesmo assim, as desvantagens apresent~ 

das, em relação. à instalação dos frigoríficos nas áreas de ' 

invernadas,não sobrepujam as vantagens destacadas pelos em

presários, junto à matéria-prima. 

Assim os frigoríficos mais antigos lo

calizados na Metrópole paulista e arredores não poderão per 

manecer por muito tempo indiferentes a este novo esquema de 
-

localização geográfica dos frigoríficos. 

· arredores. 

A partir de 1957-60 a localização ,dos 

frigorlficos no aglomerado paulistano vaí se tornando cada 

(1) Cf. J.B.Villares,ê Colrs. ,"I.ocali za ção de Novos Matadou
ros Frigoríficos no Estado de S.Paulo",in Rev.Ind. Ani
mal, 1957, p.230. 

(2) Idem, p. 231. 
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vez mais anti-econômica e os estabelecimentos vão sofrendo' 

transformações. U> Essa é uma característica mais acentuada 

nos antigos e gigantescos estabelecimentos estrangeiros 

. (M.lson, Armour e Swift)I envoltos pela aglomeração urbana • 

Estas transformações consistem no encerramento de suas ati-

vidades como abatedouros,o que ocorreu, por exemplo, com a 

Cia.Armour1 em 19641 comprada pelo grupo B:>rdon que cess-ou .os 

abates, incrementando a industrialização ~nlatados) e fun

cionando como entrepostos com câmaras frias. Por outro . lado, 

o~rreu a diminuição dos abates, cano é o caso dos estabele 

cimentos da Comabra e Swift-Armour incrementando-se o setor 

de industrializados. 

Em ambos os casos, ocorreu a diminuição 

do número de abates (500-600 cab./dia), o incremento dos !n 

dustrializados (enlatados) e a aquisição de parte de produ

ção -de carcaças de frigoríficos do interior: Norte paranaer:!_ 

se, Sul matogrossense e Oest~ paulista. 

Uma outra transformação importante ve

rificada nos antigos f rigorfficos estrangeiros a partir de 

1970-1973 é que, ao passar para as maos dos empresários na~ 

cionais, os grandes estabelecimentos de produção de enlata

dos receberam enormes somas de investimentos, dinamizando o 

setor, adquirindo abatedouros nas áreas de engorda, em vir

tude de fretes insustentáveis que t .i veram que arcar para su 
. . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. 

(1) ·cf.A. ·famigonian e outros, "Notas Sobre os Frigoríficos do 
Brasil Ceniral Pecuirio'', in Boletim Paulista de Geocra
fia, jun.,1976, p.13. 
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primento de matéria-prima nas unidades localizadas na Capi-

tal. 

Assim é que o grupo Azevedo Antunes,em 

1973, adquiriu 75% das ações do frigorífico Caiapó-Uberlân

dia Oi!G) para atender a industrialização e depósito da uni

dade de Utinga-S anto·.JAndré (Capital) e parte do mercado gU'!._ 

nabarino, assim como wn outro, sob contrato, em Canoas, pró 

ximo de Porto Alegre ( FRIGCS UL) • este Último foi destinado 

ao abastecimento do mercado gaúcho.(l) 

Já a Comabra,des?e 19721 pretenderia cons 

truir em Aquidauana (MT) um abatedouro com capacidade para' 

500 cab./dia, eliminando assim a compra de carcaças. Tal pro 

dução seria enviadapara industrialização na unidade de Osas 

· co onde também há abate, em menor escala. (2) 

A reforma do matadouro de súínos de 
-

Ponta Grossa, pertencente a Comabra,com financiamentos do ' 

INDE,é para evitar a total dependência em relação à unidade 

de Os asco ( S P) no tocante à industrialização, eliminando ' 

o frete desnecessário dos sub produtos paras .P~ulo. Na me!!_ 

ma unidade de Ponta Grossa é realiz do o abate e a industri~ 

. ,_li zação de suínos para exportação pel porto de Paranaguá, 

evitando a dependência em relação a S .Paulo,· no que diz res 

peito à industrialização' (3} 

(1) Cf. "Relatório da Swift---Armour",in·Diârio de São Paulo, 
15/jul./1973, p.13. 

(2) Cf. "Com Abraço",' março-abril~ 1973. 

(3) Idem. 
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De outro lado, apesar da localização ' 

dos frigoríficos junto à Metrópole paulista e arredores es

tar superada nos dias atuais, ainda se nota algmna preferêl}_ 

eia pela instalação de unidades de abate junto ao mercado ' 

paulistano. ~ o caso do frigorífico Piracicaba (B::>m 12ef) 

que montou uma nova unidade em Vinhedo 9 em 1975, desfrutan

do assim da maior proximidade da Metrópole paulista. Este ' 

estabelecimento recruta grande parte de seus operários na 

cidade de Vinhedo, que dista 3 km do frigorífico. 

O exame da carta do fluxo dos operários 

dos dois estabelecimentos . por nós elaborada ( Fig. 40) reve

la ~a característica interessante: os frigoríficos localiz~ 

dos nos arredores paulistanos (Jandira, Itapevi, Cotia} se 

comportam de maneira diferente em relação aos frigoríficos ' 

localizados no aglomerado metropolitano, no que diz respeito 

a mobilidade dos operários, pois) enquanto a maior parte da 

mão-de-obra para o estabelecimento dQ EOrdon procede de fora 

do aglomerado paulistano, a maior parte que trabalha nos fri 

gotíficos da periferia p~ulistana vem do próprio local. 

Assim temos no estabelecimento de Jandi 

ra um total de 396 operários, dos quais 62, 87% ( 249 op.} são 

procedentes do próprlo mu_nicÍpio • . ( 1) Da! o papel importante 

- • " r • ..,,.f • J • • (l) · Os restantes 37,13i. dos operar1os ºº .i:r1gotl. l.CO ano1ra 
tem suai residencias em Itapevi(44 op.), Osasco(l8 op.), 
Carapicuiba{lO op.) e B~rucri(23 op.). 
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desenvolvido pelos arredores metropolitanos, principalmente 

na faixa contigua a EFS orocabana, onde se concentra numero

sa mão-de-obra. Fato idêntico foiconstatado no frigorífico' 

Itapevi e Cotia. 

No caso do grupo lbrdon,localizado na 

V.Anastácio, de um total de quase 3.000 operários, a amos -

tragem de 17% ( 500 op.) nos revela que mais de 60% (306 op~ 
-

rãrios) são pr?cedentes dos municípios_ contíguos, caracter~ 

zando-se sua mão-de-obra por ter uma significativa mobilida 

de espacial. ( 1) Tal mobilidade é devido, em grande parte, à 

localização suburbana de residências operárias, atraidas 

alI pelo grande desenvolvimento industrial, principalmente' 

no caso de Osasco-Pres.Altino. 

Inicialmente eram sobretudo os operá -

rios das fábricas que procuravam ali fixar residência,em 

virtude da proximidade do local de trabalho e devido em pa~ 

te à aquisição de casas pór parte da Cia. Wllson para os seus 

C' . primeiros 350-400 operários. (2) , por volta de 1914, quaI}_ 

do iniciou suas atividades •• Isso levou P.Petrone a assina -

lar que a Cia.l\1.lson contribuiu para a formação . do aglomer~ 
", , 

do urbano de Pres .Altino(3)Posterio~nte, Osasco passou a 
'· 

ser procurada pela possibilidade de serem encontrados. alI ' 

(1) Osasc-0(185 op.), Carapicuiba(43 op.), Itapevi(20 op.) e 
Barueri(20 op.). 

(2) Cf."A Continental Products C<?", in"Noticias Diversas", 
O Estado de S.Paulo, 24/9/1914, p.5. 

(3) Cf.P.Petrone,"Osasco','in :A Cidade de . S.Paulo,1958, p.98. 
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terrenos baratos para a contrução da casa própria ou loca ~ 

ção. U) Isto levou a disseminação da mão-de-obra para os dois 

.; ; grandes e mais antigos estabelecimentos frigor!f icos: 

Ebrdon (antigo Annour) e Comabra (ex-Wilson) • 

Devido as grandes proporções do estabe 

lecimento da Cia.Armour em 1918 falava-se da necessidade ' 

obrigatória da construção de uma vila operária dentro em 

pouco,pois estava distante do centro da cidade 12 km. (2) No 

entanto, isto não ocorreu sob a iniciativa da Cia.Armour, ' 

mas simp;>r iniciativa particular, atraídas não só pela Cia. 

Annour, mas também pela Sofunge e amb
0

as deram início às vi-
- -

las Anastácio e Jaguara (3) contíguos aos estabelecimentos ·, 

quando estas necessitavam dos primeiros operários. Porém, o 

seu desenvolvimento não esteve ligado ao esta.Belecimento da . 
Armour. 

A maior parte dos operários do f rigor!_ · 

fico B:>rdon é procedente de aglomerações contíguas ao esta

belecimento e linütrofes do município de S.Paulo (4) com o 

município de Osasco-Pres.Altino (5), com exceçao do Jardim' 

Sto.Antonio (13 op.) que se localiza nos arredores do ag:o-

" merado urbano de Os asco, sendo esta a vila mais distante. ' · ' 
- . - ,.,, 1 

0) Cf. J.R.Langenbuch,"A Grande Meti::opolização Recente",in 
A Estruturaçio da Gr~nde S.Paulo,1971, p.184. 

(2) Cf."Cia Armour",in "Noticias Diveraas", O Estado de S. 
Paulo, 7/6/1918,p.5. · 

(3) Cf ~ Entrevista no Frigotlfico Bordon,3/5/1976. 

(4) _V.Anasticio(21 op.), Mangalot(l7 op.), Jaguara(22 op.) 
e Parque S.Domingos(ll op.) 

(5) V~Hutinga(lO op.), J.Maria Helena{l5 op.), V.Baroneza 
.(27 op.). J.Piratininga(7 op.) ,J.Rochedale(lO op.). 
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do frigor!f ico- Ibrdon. 

As vilas de Jaguara, ~angalot, Piauí e 

Parque S .Domingos que abrigam Um contingente relativamente' 

grande~de operários da fábrica do grupo Ibrdon se desenvolve 

ram a partir de 1947, com a abertura da auto-estrada Anhan-

guera. (1) 

Formaram-se1 então,núcleos residenciais 

operários populosos e densamente construídos
1
graças aos su

cessivos desmembramentos que foi sofrendo a grande proprie

dade rural de 2.420 ha., pertencente à Cia.Armour, que nao 

conseguiu oferecer, durante muito tempo, resistência à for

ça violenta da expansão urbano-industrial, traduzida em lo

teamentos, como o que ocorreu com o loteamento residencial .' 

ão Parque Novo Mundo", em 1954. (l) 

Após 1964 surgiram os estabelecimentos 

da Leco e Maizena em terrenos adquiridos do grupo Ibrdon. ' 

Fato idêntico também ocorreu com a propriedade de 242 ha.da 

Cia.Wl.lson que, aos poucos~foi sofrendo desmembramento com 

o loteamento do Parque Continental ao lado da f~rrovia e o 

aparecimento de indústrias na via ~ acesso para Osasco~Av. 

dos:.Autonomistas (terrenos da Eterni t, por exemplo) • (3) 

Desta maneira se processou a integra -

çao à metrópole dos estabelecimentos frigoríficos talson e 

(1) Cf. J.R.Langenbuch,"A Grande Hetropolização Recente", in 
Estruturação da Gra~de S.Paulo, 1971, p.211. 

(2) Cf. Entrevis~a no Frigor{fico Bordon irn 9/3/1976. 

(3) Cf."Com Abraço", n<.> 20, agosto, 1974. 

174 



Armour principalmente, descaracterizando sua localização ~ 

riférica inicial. 

-No caso da Cia.Swift, a sua anexaçao 

ao aglomerado urbano se deu num período anterior ao ocorri

do pelos frigoríficos Wi.lson e Arrnour, pois sua :, localiza -

· ção em Utinga-S anto André , conheceu um r!trno de expansão u~ 

bano-industrial mais rápido nesta porção marginal ao eixo·' 

da EFSantos Jundiaí que na porção Oeste da Metrópole pauli~ 

ta (correspondente ao trecho da EFS e EFS J) • 

Na porção Leste do aglomerado metropo

litano 6 • Caetano-Utinga-S anto André) instalaram-se, de 1919 

a 1936, grande número de indústrias, em virtude da presença 

do mercado paulistano e da dependência do porto de Santos ' 

por onde viiiha pela EFS antos-Jundiaí a matéria-prima proce-

dente do exterior. 

Aliás, o que caracteriza a atividade ' 

frigorifica é o seu pequeno dinamismo na organização espa -

cial dos seus arredores. Na.porção Noroeste-Oeste-Sudoeste' 

da Grande s . Paulo, nos eixos ferroviários principais: EFS orç_ 

.. cabana, EFSantos-Jundiai onde se con,.yentra a localização 

dos estabelecimentos frigoríficos na Grande S.Paulo e arre-

dores,aparece, em 1962, apenas o grande curtume Franco-Bra

sileiro, instalado entre Baruerí e Jandira, no eixo da EFSo 

rocabana, tendo-se transferido da Lapa para lá, aproximada

mente em 1950 (1) , em virtude do mau cheiro e do crescimen-

(1) Foi vendido em 1971 para a Capit6lio, que opera com arte 
fatos de tecidos. 

17S 



to urbano de S .Paulo. 

Observando a mesma· carta de fluxo diá-

rio dos operários das duas fábricas, ·as relações residência 

-trabalho se estabelecerem, obedecendo a forma radial, emb~ 

ra o de Jandira seja bem menos desenvolvido .. •que o B:>rdon • 

Estas distâncias entre o local de residência e os dois fri-

goríf icos são cobertas pelos transportes rodoviário e ferro 

viário. 

A pequena mobilidade caracteriza os 

operários da fábrica de Jandira, pois 62,87% (249 op.) se 

desloca a pé para o trabalho. 

Contudo, uma caracterrstica constitui' 

o traço de união entre os dois frigoríficos (Jandira e Ebr

don) no que se ~efere ao deslocamento residência-trabalho

é o trem-subúrbio, que no frigorífico Jandira conduz 32,07% 

U27 op.) e no Ibrdon 38,20% (191 op.) de um total de 500 ' 

operários. 

Este fato é e~licado pela nova delib~ 

raçao da EFS oro cabana com . relação aos trens de subúrbio que1 

antes mesmo de 1957-58,aumentou o número de composiçÕes,rnu!_ 

tiplicando o número de paradas dos trens suburbanos sitos ' 

entre as estações já existentes de Pres.Altino, km 18 e Qu~ 

tauna. (1) Isto explica a forte concentração dos deslocarnen-
. . . .. . . .. . . .. ... .. ....... ;. . . - . . . . . 

-------------
(1) Cf. J.R.Lan g cnbuch,"A Grande Hetropolização Recente",in 

A Est~uturação da Grande S.Paulo, 1971,p.185. 
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tos dos operários na porção Oeste da Grande s .Paulo, acomp~ 

nhando o eixo da EFSorocabana, em ambos os casos analisados. 

A significativa mobilidade dos . operário~ 

·. do estabelecimento do grupo ~rdon é feita em 56, 20% por 

ônibus, que é utilizado pelos . operários que residem nos agl~ 

.merados urbanos das faixas paralelas à Via.Anhanguera (Pe -

rus, Franco da Rocha, Cajamar, Pirituba, Jordanésia, Jara . 

guá e Parada de Taipas) que contribuem· com mn reduzido con

tingente de operários; daí aparecer no cartograma do fluxo' 

de operários dois eixos mui to pouco representativos. (Fig. 40) 

Por outro lado, em Osasco e Pres.Altino, o ônibus é usado' 

em 46,48% ( 86 op.) de um total de 185 operários que dalí ' 

se deslocam para trabalhar no frigorífico ~rdon e outros ' 

53,52% deix~ Osasco por via férrea, contingente este que é 

engrossado com os pperários que são procedentes de Carapi -

cuiba (43 op.), Itapevi (20 op.) e Barueri (20 op.)~ 

Por out.ro lado, 36 ,80% (184 op.) de um 

total de 500 op. dafábric&do grupo ~rdon são procedentes ' 

do município de S.Paulo, reàlizando este deslocamento por 

Ônibus, que os conduzem até a frente das instalações da fá

brica. 

Os operários que se dirigem ao estabele 

cimento do frigorífico lbrdon pelos ·trens-subúrbios da EFSo 

rocabana tem que completar o trajeto a pé, até o local de ' 

trabalho, após a estação de Domingos de Moraes. 

Os deslocamentos de Ônibus dos operários 

- : do frigorífico lbrdon que residem em Osasco são feitos ' 

pelo itinerário constituído pela artéria de .cimulação priJ.!.. 
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cipal, que é a Av. dos;Autonomistas e Av. Jaquaré. 

Realizando um balanço das relações re

sidência~trabalho dos estabelecimentos frigoríficos dos ar-

redores paulistanos, estes guardam em parle sua autonomia ' 

Uandira, Itapevi e Cotia) enquanto que, na porção mais 

aglutinada da Metrópole paulistana (Osasco-Pres.Altino, São 

Paulo e outros) há trocas entre os'bairros limítrofes do Mu-

nicÍpio de S .Paulo e os bairros de Osasco-Pres .Altino. ~ o 

que ocorre com o frigorífico Jbrdon e Comabra, onde Osasco, 

que abastece maciçamente os dois estabelecimentos e S.Paulo 

fornece menor contingente operário para os dois grandes es

tabelecimentos. 

o estudo das relações mão-de-obra-resi 

.dência-trabc:;tlho, a morfologia das instalações industriais e 
( 

a sua Íraqueza na organização espacial levam-nos a anali~' 

da sua presença. na paisagem. 

A atividade frigorífica não aparece fá 

cilmente ao visitante apressado. Apesar. destes estabeleci -
" - ' · mentos _estarem concentrados na porçao Noroeste-Oeste-Sudoe~ 

te, estão dispersos em pontos diferentes desta área, onde' 

estes se misturam com as · indústrias de outros setores, es -

condendo a presença da atividade. --

Os elementos complementares: currais , 

secador es de charque ,· desvios ferroviários giram ao redor ' 

do elemento central, constituído principalmente por um blo

co únlco, onde realizam as 3 fases básicas da produção de 
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carnes. Estes elementos .não são comuns a todos os estabele-

cimentos, tendo alguns já desaparecido. Tal é o caso dos se 

cadores de charque, que foram suprimidos do conjunto das 

instalações, em virtude da especialização dos produtos que 

eram produzidos em grande quantidade pela Swift, Armour e 

Comabra. 

Os secadores de charque aparecem em 

grande extensão apenas no frigorifico Cotia, devido a sua ' 

importante participação na produção geral deste estabeleci

mento. (Foto 5) 

Um outro elemento componente do conjun 

to construído sao os desvios ferroviários que foram abandon~ 

dos apenas no conjunto da Swift-Armour em Utinga-S anto .André 

. e o Guapeva , de Jundiaí, enquanto que as unidades da Comabra 

e Ibrdon ainda est~o em intensa atividade no que diz respe~ 

to ao ·embarque de produtos .; acabados para o porto de Santos. 

Já os estabelecimentos de Jandira e · 

It~pevique foram localizados, como os demais, junto à ferro 

via por causa da estreita dependência do transporte de bovi 

nos gordos, funcionaram durante ~uito tempo sem desvios fe;:_ 
" '· 

roviários, desembarcando os bovinos gordos no próprio leito 

ferroviário, ora em Jandira, ora em Itapevi. O estabeleci -

mento de Cotia recebia o· gado gordo para o abate das duas ' 

estações. 

O desvio ferroviário do frigorífico 

Itapevi foi construído em 1964, no mesmo nível do leito fer 

roviãrio da EFSorocabana, não se conectando com a indústria, 

pois,caso contrário, ficaria muito oneroso para a ferrovia, ' 
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por causa da construção de wn aterro, em virtude do desnível 

existente entre o leito ferroviário e as instalações do fri 

gor!fico. 

Em 1968, entrou em funcionamento o des-

vio ferroviário do Jandira, que não teve de enfrentar o mes

mo problema dos empresários do Itapevi, pois não apresenta ' 

desnível topográfico. 

SÓ o fato de se concentrarem mais de 

urna dezena de entrepostos de frigoríficos e as indústrias de 

elaboração de carnes é que .marca, de maneira modesta aliás,a 
' J 

presença dos frigoríficos na paisagem metropolitana. 

Há tendência expressiva dos entrepostos 

com câmaras frigoríficas em acompanhar a localização dos Fr~ 

gor!ficos ná porção dos eixos Noroeste-Oeste-Sudoeste•XiaGran 

. ' de S.Paulo, principalmente no Centro Industrial do Jaguaré 

(Mouran, Ibrdon, Frigus) onde os entrepostos . são servidos 

por desvios ferroviários. Já nos loteamentos industriais Mo 

farrej em V .Leopoldina, . os entrepostos dos frigoríficos União) 

· · , Cabral, Piracicaba e Baggio são servidos por desvios fe!:_ 

roviários que se encontram abandonados, não sendo utilizados 
~ 

' 
pelo transporte de carga. (1) (Foto 6) 

Nota-se que alguns dos entrepostos aprEl_ 

sentam a tendência em extravasar os limites municipais da 

Capital de S .Paulo: Mairinque, S .Caetano do Sul, Cotia, as -

sim corno os elaboradores de carnes, pois além do município ' 

(1) Cf~ J.R.Lanz~nhuch,"A nrande Hetropolizaçn0 P..ccente",in 
A E~tTutur~ç~c da Grande ~.Paulo, 1971, p . 214. 
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de S.Paulo onde há a maior concentração, extravasam em dire 

ção · aos_ muni c! pios de S anto André, Guarulhos, Os asco, Coti a 

e Caj amar. (1) (Fig. 41) 

A indústria de carne nao aparece entre 

nós como geradora de outras atividades industriais, além ' 

daquelas especificamente ligadas à carne e ao osso ~ari 

nhas). Também, por razões decorrentes da própria evolução_ ' 

da Metrópole, ela não é de molde a fixar os operários à sua 

volta. Da! decorre o fato de não ser mais hoje mna indús· 

tria muito notada dentro da área compacta do aglomerado me-

tropolitano .. como o foi outrora. 

(1) Hairinque possui entrepostos dos frigorlfic~s Vale do Ti§ 
te(Josi Bonificio), Matel(Campo Grande). Sio Caetano do 
Sul possui entrepost~ do frigorífico Luso Brasil Central 
(Maringi~PR), Cotia possui o entreposto do frigorffico San 
to Antonio.(Apucarana~PR) e Ituiutaba,MG). 
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e o N e L u S· õ E s 

A grande guerra criou no Brasil Central 

Pecuário e na Campanha Gaucha, um conjunto de fatores favo

ráveis, porém de caráter instável. Os grandes estabelecimen

tos frigoríficos estrangeiros concentraram suas atividades 

na Capital paulista baseando-se em falsa propaganda quanto a 

real potencialidade dos _nossos recursos economicos. 

A concentração da atividade frigorif ica 

na Capital paulista foi, aos poucos se prolongando pela ane

xação de uma vasta área de invernadas dispersas pelo Oeste 

de S.Paulo, Norte do Paraná, Sul de Mato Grosso, Sul goiano 

e Triangulo mineiro. 

As áreas de invernadas expandiram-se, oc~ 

pando o lugar de cafezais deficitários e cultivos agrícolas 

decadentes na região de Sudeste, além . de antigas áreas de ma

ta anteriormente ocupadas. 

o descompasso entre o rebanho bovino ãnu

almerite destinado ao abate e o incremento da capacidade de ·,_ 

abate dos frigorificos aumentou ainda mais a partir de 1970-

71. Tal incremento se deve às reformas dos estabelecimentos 

frigoríficos desde 1970 no setor técnico e de equipamentos(p~ 

ra satisfazerem as exigencias da inspeção Federal). 

Ao lado das reformas das antigas unidades 

de abate do Brasil Central P~cuário surgem modernos estabele

cimentos frigoríficos, quer junto às áreas de invernadas mais 

•antigas, quer junto às áreas de engorda mais recentes, dentro 

dos padrões higienices estipulados pelo GEIPOA. 
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Estas unidades de abate visam a produção 

de carnes congeladas e resfriadas para os grandes centros u~ 

banos de Sudeste, enquanto · ·o incremento de enlatados se 

fará nos antigos estabelecimentos estrangeiros da Metrópole 

paulista. 

Atualmente, .não existe sequer um estabe

lecimento que s.e compare pelas caracteristicas técnicas aos 

grandes estabelecimentos pertencentes ao "modelo 11de Chica-

go~ A partir de 1954, em lugar de algumas grandes unidades 

de abate surgiram vários frigoríficos de porte médio, junto 

às áreas de invernadas. 

O transporte ferroviário que era funda -

mental para o funcionamento do .•tmodelo"de Chicago foi substi . ~ 

tuido pelo rodoviário, que por ser mais rápido, possibilitou 

a de?centralização da atividade , diminuindo as distâncias 

entre as áreas de engorda e a Metrópole paulista. : : A partir 

de 1954 o desmesurado crescimento da Metrópole obrigou esta 

atividade à uma dispersão que se acentua cada vez mais, com 

a instalação de unidades junto às áreas de invernadas, em 

franca expansão. 

A tendência passa a ser a de transportar . 

o gado bovino cada vez menos a grandes distâncias, mesmo quan 

do o transporte é o rodoviário. 

As áreas de engorda se distanciaram mui

to da Metrópole paulista, atraindo para si as unidades de ab~ 

te. A vantagem dessa localização quanto à matéria-prima as 

tornam privilegiadas em relação às indústrias mais antigas da 

Capital. 
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Nos dias de hoje, observa-se alguns ves

tígios do "modelo"de Chicago na paisagem geográfica, como as 

antigas construções dos ~ frigoríficos estrangeiros e as fer -

rovias, que ainda possuem a função de conduzir os enlatados 

até o porto de Santos. 
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Foto 1 

Fachada externa do Frigorífico Eder S.A; por vo! 

ta de 1940. De lã para cã sô permaneceram a casa 

de força e a chamin;(29 plàrio). 

(Foto gentilmente cedida pelo X.Zigor Eder S.A). 



Foto 2 

Foto , 3 

As fotos 2 e 3 tiradas na mesma ocasião,mostram 

aspectos diferentes das pastagens em capim col~ 

nião: na foto 2(Pres. Epitâcio,SP) o aspecto ; , 

de cansaço e sequia, enquanto na foto 3(Ivinhe

ma,MT) ve-se pastagens mais viçosas o que pode 

ser explicado quer por sua formação mais recen-

qucr :·pêla quali<laâe ão solo. 

J.A.G.B, Pres.Epitãcio,11/7/1977 e Ivinhema,12/ 

7/1977). 



Foto 4 

·Nota-se o papel da ferrovia e os seus . desvios 

na implantação dos edifícios do Bordon (antiga 
. 

Armour) integrados no aglomerado urbano da Ca-

pital paulista{l965). 

(Gentileza do FrigorÍf ico Bordo n } 



Foto 5 

Datando de 1957 o f~igorff ico Itapevi atesta 

uma fase em que o processo de industrialização 

da Metrópole paulista ~ã obrigava a deslocame~ 

tos ~ara a periferia ainda com atraçio marc~n

te pela ferrovia(l974). 

(Foto gentilmente cedida pelo Frigorf fico Ita

pevi) 



Foto 6 

Charqueada ao lado da unidade principal do fr! 

goríf ico de Cotia onde se pode ver os extensos . 
varais para o charque, importante produto . ali. 

Datando de 1962 a localização ~o frigorífico se 

prende i rodovia Raposo Tavares que pode ser ' 

vista em 29 plano~l976). 

(Gentileza do Frigorífico de Cotia). 



Foto 7 ~ 

Entreposto do Bordon com câmaras frigoríficas 

destinadas ao recebimento de carnes res;ríadas 

e congeladas procedentes de unidades do inte-

rior. No plano inferior nota-~. º desvio fer

roviário utilizado pelos vagoes isotérmicos • 

(M.G.B.,julho de 1977). 
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TABELA 1 

CAPACIDADE DE MATANÇA DOS FRIGOR!FICOS ESTRANGEIROS 

CAP.MATANÇA MAT.MÃXIMA MATANÇA DECL!NIO DO 

FRIGOR!FICOS BOVINOS 1955 TRABALHO 

Arrnour 350.000 320.976 194.957 126.019 

Wilson 300.000 280.850 204.944 75.906 

Swift . 160.000 154.600 132.470 21.190 

S.A.Anglo 300.000 167.307 167.307 81.916 

TOTAL 1.100. 000 1.002.649 699.678 305.031 

%S 100,00% 69', 78% 30,22% 

Fonte: "Localizaçio de Novos Matadouros Frigoríficos no Es-

tado de S.Paulo", in Revista de Indústria Animal 

1957, pp.209-242. 

, 

TABELA 2 

COMtRCIO DE BOVINOS NAS FEIRAS DO SUL DE MINAS GERAIS 

ANOS T.CORAÇÕES % BENFICA % ·s!TIO % TOTAL 

1902 75.503 53,57 60.420 42,87 5.014 3,56 140.937 

1903 78.873 52,10 57.436 38,00 14.813 20,61 151.122 

1904 144.700 

1905 166.923 

1906 164.735 

1907 102~885 61,94 36.311 21,86 26.928 16,20 166.124 

1908 101. 589 62,02 31.224 19,06 30.967 18,92 163.780 

1909 116.030 64,36 32.216 17,87 32.031 17,77 180.277 

1910 125.206 62,28 40.457 20,13 35~353 17,59 201.016 

Fonte: Mensagens Presidenciais de Minas Gerais, 1902-1910. 



QUADRO 3 

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DAS METRÕPOLES NACIONAIS 

ANOS 1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 

R.J. 274.972 522.651 811.443 1.157.873 1.764.141 2.377.451 3.307.163 4.251.918-. 

-S.P. 31.385 64.934 239.820 579.033 1.326.261 2.198.096 3.825.351 5.924.615 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 1974, p.46, FIBGE 

TABELA 4 

EXPORTAÇÃO DE CARNES DO ESTADO DE 

S.PAULO (Cong. e Conserv.) 

ANOS QUANTIDADE(TON.) % INCR./ 

1915 7.946 

1916 18.688 135,18 

1917 29.134 55 ,.89 

1918 32.654 12,08 

1919 32.033 - 1, 9-0 

Fonte: "Estudos Econômicos", in o 

Estado de S.Paulo, 

12/04/1920, p.2 

TABELA 5 

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CARNES (em ton.) 

ANOS 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

CONGELADAS E 

RESFRIADAS 

33.661 

66.452 

60.509 

54.093 

63 -.; o 00 

% INCR/ 

97,41 

- 8,94 

-10,60 

14,13 

CONSERVAS 

856 

6.552 

17.223 

25.323 

1.649 

% INCR/ 

665,42 

162,86 _ 

47,03 

-93,48 

Fonte: ' "O Porto de Pelotas", in o Estado de S.Paulo, 

20/set./1921, p.7. 



TABELA 6 

EXPORTAÇÃO DE CARNES CONSERVADAS EM LATAS POR SANTOS. 

ANOS 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

QUANTIDADES(ton.) 

93 

362 

1.097 

2.791 

2.877 

% INCR./ 

289,24 

203,03 

154,42 

3,08 

Fonte: "Estudos Econômicos", in O Estado de S.Paulo, 

12/04/1920, p.2. 

TABELA 7 

MUNIC!PIOS PASTORIS DO NORTE DO EST.DE SÃO PAULO - 1917 

MUNIC!PIOS CAMPOS E PASTOS BOVINOS % INCR/ 

ha. - 1904-05 1912-13 

Barretos 163.642,82 40.211 140.000 248,16 

Igarapava 5~.254,52 14.867 70.000 370,84 

Orlândia 306.284,88 20.667 52.000 151,60 

Rio Preto 60.238,64 23.002 30.000 30,42 

Franca 74.320,62 26.538 26.000 -2,02 

Sertãozinho 31.660,86 3.573 2s.ooo ' 599,69 

TOTAIS 689.398 128.858 343.000 

Fonte: Almanack da Secretaria do Estados dos Negócios da 

Agricultura, Comércio e Obras PÚblicas do Est. de 

São Paulo, 1917, pp.271-275. 



TAHELA e 

TRANSPORTE DE BOVINOS E SUIROS PELA · ESTRADA DE FER.~O SORCCABANA 

Jnoa , 1913 ~ Incr. . 1915 1920 . 1925 ~ 1930 ~ 1935 ~ 1940 . ~ 1945 1950 ~ 1955 1960 . 1965 . 1970 ~ . 

6.688 • • 40.244 501,73 127.940 217,91 174.722 36,56. 208.540 19,35 331.941 59,17 426.205 -23,91 324.294 66,68 540.561 50,76 814.994 -20,01 651.901 . 4,71 621.165 .51,07' 303.902 ·51,07 

. 134.611 • • 1.762 -98,69 298.288 16.828,94 . 212.971 -28,60 203.378 4,50 335,910 65,16 224.606 ·33,13 553,537 146,44 114.645 •79,28 121.827 6,26 66.175 ·45,68 2.665 ·95,97 26 ·99,02 

Fonte: Relatórios da EPSorocabana (1913-1970) 

TABELA 9 

MOVIMENTO DE BOVINOS . PELA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA PROCEDENTE . DE ~RES, EPidCIO ( SP) 

. 
Anoe 1922 · 1925 ~ 1930 ~ 1935 ~ 1940 ~ 1945 ~ 1950 ~ ~5 ~ ' 1960 ~ 1965 ~ 1970 ~ 

6.219 30.200 385,60 26.532 -12,14 69.488 161,90 36.084 -48,07 35.087 -2,76 31.206 -11,06 56.952 82,50 41.025 -27,96 62.518 52,39 57,933 -7,33 

Fonte: Relatórios da EFSorocabana (1913-1970) 



TABELA 10 

PROCED!NCIA DO GADO GORDO SEGUNDO OS TRANSPORTES UTILIZADOS PELOS .P.RIGOR:f1ICOS DA CAPITAL PAULISTA E ARREDORES 

ESTADOS 

sio PAULO 

Rodoviário 

Ferroviário 

TOTAL 

PARAN.( 

Rodoviário 

Ferroviário 

TO";AL 

l'iINAS GERAIS 

Rodoviário 

PeIToviário· 

TOTAL 

.MATO GROSSO 

Rodoviário 

Fe IToviário 

TOTAL 

GOI1S 

Rodoviário 

Ferroviário 

TOTAL 

SWIFT 

45.235 

20.986 

66.231 

"' 68,32 

31,68 

56,36 

2.537 100,00 

2.537 

9.536 
2.463 

11.999 

12.035 

4.707 

16.742 

2,16 

79,47 
20,53 
10,21 

71,88 

28,12 

14,24 

19.505 97 ,45 
510 2,55 

20.015 17,03 

COTIA 

49.808 

10.349 

60.157 

~ JANDIRA 

82,79 43.913 

17,21 1.952 

53,18 52.768 

~ ITAPEVI . 

83,21 3.418 

16,79 12.621 

78,67 16.039 

"' 21,32 

78,68 

33,95 

7.208 96,77 

240 

7.448 

3,23 

6,59 

471 100,00 . 536 50,00 

536 50,00 

6.990 100,00 

6.990 6,18 

26.056 

8.465 

34.541 

75,43 

24,57 

30,52 

4.004 100,00 

4.004 3,53 

471 0,79 1.072 2,26 

- . 
• 

844 100,00 

844 1,35 

6.429 

301 

6.730 

95,52 4.536 

4,48 25.609 

10,18 30.145 

5.819 100,00 

5.819 8,81 

15,05 

84,95 

63,79 

EDER ~ WILSON 

7.725 100,00 25.805 

41.496 

7.725 90,14 67.178 º 

"' GUAPEVA 
38,23 28.427 

61,77 14.073 

69,16 42.500 

'!> PIRACICABA 

66,68 17.768 

33,12 803 

45,23 18.571 

~ TOTAL 

95,67 222.109 

4,)3 108.280 

40,32 330.389 

~ 

67,22 

32,78 

56,05 

509 100,00 ).587 100,00 7.847 100,00 2.271 100,00 24.966 96,98 
776 03,02 

509 3,72 7.847 8,35 2.271 . 4,94 25.742 4,36 

2.222 100,00 5.390 
356 

5 •. 746 

93,80 
06,20 
6,11 

2.855 100,00 26.993 
3.663 

2.855 6,19 . 30.656 

88,05 

11,95 
5,20 2·.222 2,32 

115 100,00 10.510 

7.597 
115 1,33 18.107 

237 100,00 

237 2,.77 

5.736 

249 

5.975 

58,05 20.978 96,68 12.846 100,00 93.505 

41,95 720 3,32 47.419 
18,63 21.698 23~01 12.846 27,89 140.924 

66,35 

33,65 

23,90 

95,84 15.918 

4,16 237 

6,17 . 16.255 

97,92 
02,08 

17,30 

9 •. 515 100,00 

9.515 20,66 

60.724 98,22 

996 01,78 
61.820 10,48 

TOTAL 117.524 100,00 113.140 100,00 66.632 100,00 47.256 100,00 8.586 ; 100,00 97.192 100,00 93.9~6 100,00 46.058 100,00 589.431 100,00 

RODOVI1RIO 86~858 75,61 94.066 83,14 56.632 84,84 8.490 17,97 8.586 100,00 47.850 49,24 78.560 83,62 45.255 98,25 426.297 72,66 
FZRROVI.biIO 28.666 . 24,39 19.074 16,86 9.097 15;16 38.766 82,03 49.342 50,76 15.386 16,38 803 1,75 161.134 27,34 

DIPOA, SP - 1972. 



TABELA 11 

FRIGOR!FICO BORDON - 19 SEMESTRE DE 1976 

SETORES HOMENS % MULHERES % TOTAIS 

Entrega 80 100,00 80 

Salsicharia 40 44,44 50 55,56 90 

Picação 140 45,16 170 54,84 310 

Cozinha 25 38,46 40 61,54 65 

Conserva 80 28,57 200 ·11,42 280 

Rotulação 90 37,50 150 62,50 240 . 
Dobradinha 5 25,00 15 ·15 ,oo 20 

TOTAIS 460 42,39 625 57,61 1085 



TABELA 12 

AB&TB DOS PRIGORÍPICOS Dl GRA'RDB slo PAULO B ARREDORES SEGOWDO os ESTADoS FORNECEDORES 

B 3 T A D o · s 
PRIGORÍPICOS slO PAULO f. LGROSSO . f. .li.GERAIS. f. coi.<s '/. PARAÚ fá. TOTAL 
SWif't-Anlour 66.231 56,32 16~742 14,23 11.999 10,20 20.015 17,02 2.608 2,21 117.595 
Comabra 57.393 65_, 79 18.107 20,75 2.222 2,54 5.975 6,85 3.527 4,04 87.224 
Eder 7.723 89,96 115 1,33 237 2,76 509 5,92 8.584 

SUB-TOTAL l.31.347 61,54 34.964 16,38 14.221 6,66 
f 

26•227 12,28 6.644 3,µ 213.403 
/ 
~ 

Jandira 51.913 78,92 6.730 10,23 844 1;28 . 5.819 8,84 471 0,71 65.777 

Itapevi 15.889· 33,73 30.145 63,99 1.072 2,21 · 47.106 

SUB TOTAL . 67.802 60,06 36.875 32,66 844 0,74 5.819 5,15 i,543 1,36 112.883 

Cotia 60.148 53,80.'. 34.541 30,89 6.860 6,13 4.004 3,58 6.240 ' 5,58 111.793 

Guapeva 42.538 45,29 21.520 22,91 5.746 6,11 16.255 17,30 7.847 8,35 93.906 
Piracicaba i . ,1 l'-561 40,30. 12.846 27,89 2.855 6,20 9.515 20,66 2.211 4,93 46.048 

SUB TOTAL 121.247 48,16 68.907 27,37 15.461 6,14 29.774 11,82 16.358 6,49 251.747 

TOTAL REGIONAL 320.396 55,42 140.746 24,34 )0.526 5,28 61.820 10,69 24.545 4,24 578.033 

TOTAL DESTE ~A.444.745 59,29 141.372 18,84 38.999 5,19 106.404 14,18 18.565 2,47 750.085 

TOTAL ESTADJAL 765.141 57,61 282.118 21,24 69.525 5,23 168.224 12,66 43.110 3,24 1.)28.118 

DIPOA, SP - 1972 



-TABELA 13 
PARTICIPAÇlO DOS ESTADOS E DB SUAS REGIÕES PASTORIS 1'0 ABASTEcMno DE BOVIlfOS AOS 1RIGOR1PICOS DA GRDE. slo ·:PmoºI ARREDOBIS 

FRIGOR1PICOS SWI.P'l' f. CO'IIA ~ JANDIRA 

EST.slo PAULO 65.876 20,95 60.097 
NOROESTE . 17.962 13,58 33.088 
I SUB BEGIIO 16.125 13,08 )l.955 

19,11 51.939 
25,02 27.795 

25,93 25.343 
14,67 1.860 II " " 947 14,02 991 

III " " 291 42,11 208 
f V " " 599 37,46 142 

J 
AéSOROCABAlt\ . 13.933 16,88 11.533 

8,88 384 

13,97 4.679 
23,75 2.861 
5,06 1.801 

I SUB REGilO 3.074 11,61 6.286 

II "' " 

III " " 

IV " " 

V " " 

VI " " 

ARARAQUA.1mlfSE 

I SUB REGIÃO 

II " " 

III " " 

IV " " 

V " " 

VI " 

VII" 

VIII" 

IX " 

• 
.. . 
.. 
.. 

ALTA PAULISU 
I SUB REGilO 

II " 

III " 

IV ~ 

V " 

" 
" 
" 
" 

ESTADO li. T •· 
DOURADOS 

.TRES LAGOAS 

908 11,24 1.606 

8.892 . 57,86 1.812 
1.059 70,27 322 

19,88 

11,79 17 
21,36 

25.420 39,02 
9.407 47,69 

331 7,07 
100 11,37 

11.336 54,73 
635 10,92 

3.611 34,55 

3.881 15,23 
1.432 10, 76 

1. 799 37 ,91 . 
650 57,93 

7.183 11,02 12.681 
428 2,17 3.610 
300 100,00 

1.126 24,06 
287 32,65 150 

1.601 7,72 5.637 
748 

116 
1 •. 593 
1.732 

38,53 
15,24 
75,79 

1.205 28,28 
2.841 21,34 
4.336 69,17 

28 100,00 

2.133 
403 

5.010 
2.984 

319 
1.254 

453 

16.742 11,a9 34.541 24,55 8.030 
13.406 15,71 22.150 25,97· 2.056 

• 
1.459 l~,4~ 4.810 · 34,45 4.244 

200 3,68 
207 7,31 

1.251 8,75 
219 14,11 

364 12,86 
1.181 50,27 

36 2,31 

980 
320 

'fo ITAPEVI 

16,51· 15.889 .... 
21,01 200 

20,57 200 

27,53 
30,10 
24,01 

• .. ~ 
5,67 }~:-~-.4~ 

10,81 4.301 :·· :: . ~· . ... · ·,; 

6,05 

0,11 

19,46 
18,30 

17,06 
27,21 
12,87 

20,40 
17,63 

19,66 
22,42 
5,08 

26,42 
40,37 

9.126 
0::. \ • - ~ .. 
~.: : l~O 
. ~~ 640 
: ·, !.: • ; 

.. 629 

776 
776 

f. !DER '/, . WILSON f. . 
§,05 1.111 2,45 56.391 17,93 
0,15 5.286 3,99 11.518 8,70 

0,16 4.918 3,99 10.-753 8, 72 
110 1,62 . 709 10,49 

-
258 16,13 56 3,50 

17,99 20 0,02 33.638 40,76 
16,25 . 9.937 37,75 
30,66 20 0,6 16.731 56,21 

11,19 1.190 88,80 
7,92 - l.962 24,29 

4,09· .3.818 ~4,84 

1.583 2,43 . 8.416 12,92 
463 2,34 3.358 17,02 

1.i20 10, 71 

458 
407 
51 

1,79 
3,05 
0,81 

. -

3.202 68,43 
301 34,24 
800 3,86 

105 34,88 
.500 4,78 
150 6,56 

1.725 
1.181 

157 

368 
19 

6,77 
8,87 
2,50 

7,75 
1,69 

5,70 28.795 20,46 .115 

2,41 19.216 22,53 115 

o,08 18.101 12,86 

0,13 8.156 9,56 
1.758 12,59 30,39 - . 

5.222 96,31 

34,64 \ ·1.276 45,17 
2,24 '2~132 14,92 

947 61,01 

3.380 23,66 

350 22,55 

PIRACICABA ~ 

15.084 4,79 
10.929 8,26 

10.489 8,51 
210 . 3,10 

100 14,47 
130 8,13 

1.6)6. 1,98 

350 1,17 

1.286 15,92 

1.518 

20 

1.238 
200 

60 

1.001 
916 
85 

2,33 

0,42 

5,97 
3,44 

19,93 

3,92 
6,88 
1,35 

GUAPEV A ~ jl>f.W:Eâiü 
41.439 13,17 ' 314.432 ·; 
25.461 19,25 132·.239 

23.412 19,00 

1.927 28,53 
92 13,31 
30 

2.?25 

1,87 

. t .. r 

123.195 

6.754 
691 

1.599 

·8~~5Ío 
~t.459 - . - ( ' 

o, 75· ':; ·29'~ 'i6o 225 
.'· ·. r ·ir ''l _',340 

1.675 20,73 

199 1,29 
126 8,36 

8.338 12,8~ 

2.456 12,45 

41 4,66 . 
100 0,48 

4.227 72,75 
20 6,64 

.. 1.494 14,29 

5.415 21,25 
2 .• 771 20,82 
1.320 ·21,05 

1.)24 27,90 

· a~011 

i~;~367 
1.507 

65.139 
19.722 

300 
4.679 

879 
20. 712 
. 5.810 

301 
10.451 

2.285 

25.471 _ 

13.3~ 

6.268 

4.745 
l.'.1,22 

12.846 
1.810 

.655 

9,13 21.520 15~29 

2,12 18.372 21,54 

4,69 1.035 7,41 

2~ 

U0.696 
85.281 

13.961 
5.422 
2.829 

. 14.284 20 

- . . 
0,14 

-

CJJU>O GRANDE 

GUIA L.LAGUNA 
.PAIJTANAL 

CWPUl 

RONOONÕPOLIS 

CU IAM 
430 15,41 246 8,82 2.113 75,76 

1.552 
2.789 

10.)61 

4.211 OUTROS 

ESTADO PA?.AJ! · 

?f ORIE VELHO 

NOlTZ ~ovo 

2.608 lo,n 
1.135 16,97 

. -
NORTE NOv!SSIMO 1.132 12,06 
OUTROS 341 . 8,10· 
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TABELA 15 

PRODUÇÃO DOS FRIGOR!FICOS DO ESTADO DE S.PAULO 

PRODUÇÃO PARA O MERCADO INTERNO 

GRANDE S.PAULO E ARREDORES TOTAL FRIGOR!FICOS 

DO INTERJ;ÓR 

FRIGOR!FICOS % ELABORADORES % 

PARCIAL 
/ ,, 

% 

150.7~~.530 82,18 32.684.105 17,82 183.426.635 50,54 179.566.883 49,46 

PRODUÇÃO PARA O MERCADO EXTERNO 

FRIGOR!FICOS DA GDE.S.PAULO E ARREDORES % FRIGOR!FICOS DO INTERIOR % 

47.310.081 69,99 20.290.067 30,01 

Fonte: DIPOA - SP, 1972. 



TABELA 17 

ESTADO M E R e A D o s e o N s u M I D o R E s 

DISTRIBUIDOR GUANABARA % VITÕRIA % B.HORIZONTE 

Guanabara 8.776. 7 4,95 

R.Janeiro 25.447.9 14,35 

Esp.Santo 14.498.5 8,17 2.662.8 100,00 

M.Gerais 36.1~6.6 20,40 20.001.2 

S.Paulo 82.236.1 46,39 

Paraná 2.663.l 1,50 

R."Ô.Sul 7.472.l 4,21 

TOTAIS 177.261.2 100,00 ~.662.8 100,0Q . 20.001.2 

Cf. Conselho de Desenvolvimento da Pecuária 1970 

% $.PAULO % CURITIBA % P.ALE_,GÍIB % 

100,00 6.352.l 2,72 

18.090.l 99,20 

OUTROS TOTAL 

8.776.7 

18.286.0 18,37 43.733.9 . 

17 .161. 3 

7.668.3 7,70 70.188.2 

45.049.9 45,26 341.772J 

3.293.1 · .3,30 34.882.S 

145.0 0,79 35.001.7 99,99 25.217.l 25,34 69.243.6 
., r 

· ":· .. ..:. 
100,00 6.352.l 2,72 - 35.001.7 99,99 9~.514~4 99,97 585.759~ 



TABELA 18 

PRINCIPAIS PRODUTOS DOS FRIGOR1FICOS DA GRANDE !>lO PAULO E ARREDORES NO COMtRCIO INTERNO 

ESTADOS Resfriada Fresca e/ 'li Salsicha- 'li Charque Con~elada "/o Con~elada Enlatados 

"' 
Res?c;iada TOTAL 

e/osso osso ria e osso s osso s osso 

São Paulo 62.276.964 54,20 27,288,843 23,75 7.285,806 .· 6,34 l.025,801 0,89 11.175,479 9,72 3. 946,030 3,43 549.315 0,47 1,342,706 1,16 114.890.944 

Gue.ilabara 9,958.072 54,96 391,488 2,16 i.780,282 9,82 5,810.499 30,06 169,497 0,93 6.713 0,03 941 0,05 18,117.492 

R. Janeiro 2.570,877 ·55, 37 401.036 8,64 865.646 18,65 295.519 6,36 490,179 10,56 205 0,004 17.629 0,37 4,641.091 

Sta.Catarina 4,365 4,05 23,801 22,12 284 0,26 79,134 73,55 107.584 

R.Gde.do Sul 2,896 .. 591 57,52 9.771 0,19 34.162 0,67 l,938,631 38,49 12.205 0,24 2.778 0,05 140,145 2,78 5,034,283 

Paraná 82.142 38,53 125.118 58,69 l.502 0,10 4.398 2,06 - 213.160 . 
M. Gerais 12.145 4,42 160.898 58,68 82.083, 29,93 320 0,11 2,471 0,90 15.959 5,82 318 o,u 274.194 

Pernambuco 118.449 5,28 2,107.629 94,12 13.058 0,58 2.239.136 

Goiás 170 11,58 1.297 88,41 1.467 

D.Federal 15.074 79,69 120 0,28 8.157 19,06 409 0,95 23.760 

M.Grosso - .. 1.505 8,42 • 15.354 85,94 1.006 5' 6,3 . 17.865 

Paraíba 235.020 100,00 ' 235.020 -
Pará 7.485 o,86 831.249 95,94 27.642 3,19 866.)76 

R.Gde.Norte 28.622 70,79 11.808 29,20 40.430 

1 

Bahia 122.624 4,02 2.920.296 95,92 1.929 0,06 3,044.849 

Sergipe 981 69,82 424 30,17 905 

Ama.zonas 6.659 2,41 75.600 27,42 193.396 70,15 275.655 

Esp.Santo 26.104 99,56 114 0,43 26.218 

Alagoas 10 0,03 20.220 75,92 6.402 24,03 26.632 

Maranhão 8.432 86,22 1.347 13 ,77 9.779 

Ceará 67.585 100,00 67.585 
, 

Amapa 8.460 100,00 8.460 

Piauí 82 100,00 82 

Acre · 265 0,37 48.9~0 69,37 21. 334 30,25 70.519 

Roraima ~. 4.896 100,00 4.896 

Rondonia 2.038 3,90 1.845 15,40 42.15.4 80,69 52.037 

TOTAL 77.714.649 51,70 27.288.843 18,15 8.605.250· 5,72 10.252.479 6,82 19.228.605 12,79 4.64.5,685 3,09 974,535 0,64 1.580.673 1,05 150.2 90.919 

Cf. Dll~OA, 1972 



JIERCADOS: 
BORD01' SWIFT COJlABRA 

Iliterno 40.276.079 66,12 15.385.539 68,15 5.510.515 

Bxterno 20. 629.515 33,88 1.188.3n 31,85 14.429.169 
~ 

TOTAL 60. 905.594 22.573.910 19.999.684 

- Ponte: SP - 1972. 

TABELA 20 

SITUAÇlO DOS PRICOR!FICOS DE SÃO PAOLC E ARREDORES NOS KE.RCADOS INTERNO E EXTERNO 

PRIGORfFICOS DE slo PAULO E ARREDORES 

COTIA JANDIRA EDER ITAPEVI f. GUAPEVA PIRACICABA TOTAL 

21,_85 21.811.958 85,94 14.889.949 ee,92 6.855.523 99,99 9.500,832 99,99 25.103.013 99,99 10.421.531 99,99 149.815.005 75,86 

72,15 3.56,. 786 14,06 1.854.000 11,08 - : 

25.378.744 16.743.949 6. 855.523 9. 500,832 25.103 . 073 10.421. 537 



TABELA 23 

PRODUTOS EXPORTADOS ~ O EXTERIOR PELOS FRIGO rcos DE SÃO PAULO E ARREDGRSS 
REGIÕES 

Congelada fo Enlatados % Congelada 
'!> S 1 . h . ~Fresca e/ 

"' 
TOTAL 

e/ osso s/ osso a si.e ana osso 

EUROPA 8.893. 715 2~,.~ 3.303.015 10,00 20.801.317 63,03 2 •. ~õo 0,-002 33.000.-5·47· 

Meridional 2. 73~ •. 82t; 26,90 316 ., 512 3,11 7 .• 107 ~914 69,96 - 10.158.251 
Setentrional 9 .. 788 14,56 67.437 85,43 6?-.225 

Norte Ocidental 4.·9Ql_ •. Ç15 21.~1 2~3.}&~17 13,34 10.280.505 58,66 ... 2.50G 0,01 17 .5·24. 7·37 
Central 1.25~~15i 23,92. 638 ... 598 12,16 3.355.461 63,90 - 5•250.334 

AFRICA - 915 ~ 852 58,81 641.200 41,18 - 1. 557. 052 

OCEANIA .. 16.320 99,99 - 16.320 

OR.PRÔXIMO 2.726.198 66,27 418.918 10,18 168.468 ~3,54 4.113.584 
ASIA 292 :812 98,31 5.000 1,67 297.81? 

.A.r.ffiRICAS 8.186.989 98,55 100.480 1,20 18.684 0,22 - 8.306.153 

Central • 3.444 ., 105 99,99 3.444.105 

Norte .. 4.586 .58$ 99,58 18.684 0,40 - 4.605.27.3 

Sul 156.295 60,86 100. 480 39,13 256.775 

I.PAC1FICO 18.613 99,99 18.613 

TOTAL GERAL 11.619.913 24,,5~ 13,l,2.519 e1,19 22!516.465 47,59 18~684 0,03 2.500 0,.005 47.310.-081 

Fonte: DIPOA, SP - 1972~ 



TABELA 24 

"DE:PIClT" ANUAL DA E.:P.SOROCABANAPELO: TRANSP.ORrE DE-- BO"VlNOS GOBD06 

(APENAS BOVlNOS EMBARCADOS NA REGIÃO E .. PARA AB~E EM .. -510 . PAULO) 

DlSTÂNClA MÉDlA 

KM 

·de 100 - 500 

500 - 600 
600 - 700 

700 - 800 
800 - 900 

TOTAL 

,,mnrA 1950-54 

BOVlNOS TRANSROll?.A"DOS 

47.000 

26.139 

71.446 

94.377 
71.560 

310.522 

-~ PREJUlzo TO~AL 

i5·,14 2.457.897,00 

8·,42 4.471.075,95 

23 ,oo 15.471.697,18 
·3cr-,39 25.585.604,70 

23,05 23.035.076,10 

100,00 71.251.350,93 

Cf. J.B.V!LLARES E COLRS, "LOCALlZAÇÃO DE NOVOS MATADOUROS"- FRl

GOIÚFlCOS NO ESTADO DE SÃO PAUW, 1957, p.221. 



A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 

 

http://ppgh.fflch.usp.br/
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