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I- INTRO-nUQÃO 

Na tentativa de elabora.nu.os um trabalho sobre 

Geografia "Agrária", procuramos como objeto de estudo o Muni 

cípio de Bebed~ro por vários motivos: 

12) Por encontrarmos na área, facilidade no l,! 

vantamento e aquisição de dados ·e .. tennos um contacto com o mu 

nicípio há vários anos. 

22) Por ser Bebedouro possuidor d~ um dos tipos 

de agrl.cultura que mais nos tem interessado nos últimos tem -

pos, que 6 a cultura. da laranja. · 
~ Bebedouro ocupa uma área de 690 Km ; no norte 

do Estado de são Paulo. fig~ (1) 

De acordo· cpm a divisão regional do Estado de s. 
Paulo, organizado pelo Prof~ Pierre lttonbeig, Bebedouro está lo 

calizado na província fisiográfica do Planalto Ocidental Pau -

lista, na borda do M~dio Planalto. (1) 

No Planalto Ocidental, o município abrange o e.! 

pigão principal do norte paulista, que corresponde à. "serra." 

de Jaboticabal, e serve como divisor de águas das duas princi 

' pais bacias hidrográficas da região: a bacia do Rio Pardo' a 
leste' e. a bacia . do Rio Turvo f , a oeste. 

A área onde está localizado Bebedouro, é deno

minada norte paulista, e ocupa a porção meridional da sub-re

gião de Barretos de acórdo com Monbeig. (gráfico an~xo) 

(1) llonbeig, Pierre- A divisão Regional do Estado de são Paulo 

- Reiat6rio Apresentado à. A~sembléia Geral da A.G.B., reunido · 

na cidade de Lorena, em nome da Secção Regional de s.Paulo(l946) 

in Anais da A.G.B. vol.I-1949- s.Paulo. 
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Essa sub-"!:'egião de Barretos, organizada por Mo!! 

beig é cons ~i..derada hoje como No:l".'·ce Paul~sta , e limita-se ao 

norte com o Triângulo Mineiro, ao sul com a região da Baixa 

Ara.raquarense e centro norte do Estado (são Carlos e Arara -

quara), a leste limita-se com a Alta Mogiana (Ribeirão Preto) 

e a oeste com a média e alta Araraquarense (Catanduva e são 

José do Rio Preto). 
. . 

. ·O norte paulista é caracterizado por quatro po-

los sub-regionais importantes, que disputam entre sí as suas 

zonas de influências na área, e são êles: Barretos, Bebedouro, 

Jaboticabal e Olímpia. 

Bebedouro graças à sua localização, foi até fins 

da década de 1960, o n6 ferroviário do norte paulista, quando 

se deu a extinção dos ramais ferroviários de Nova Granada e -

Jaboticabal. Mas atualmente, pela àua importância na área, e 

pela sua posição geográfica, transfonnou-se num importante n6 

rodoviário regional. ~ig. (2) 

O município encontra-se cortado por três rodovi

as asfaltadas e em asfaltamento, e são elas: rodovia Matão-Bar 

retos, que serve de ligação entre são Paulo e Brasília, <.:~ ro

:•dovia Armando Salles de Oliveira (Rodovia da Laranja) e a ro 

dovia Catanduva-Orlândia. 

Bebedouro dista d~ são Paulo, por ferrovia, 405 -

quilometros, e por rodovia asfaltada, 307 quilometros. 

De acordo com o P.R.O .• I.N~D.E.(Plano Rodoviário p~ 

ra a Interiorização do Desenvolvimento), Bebedouro situa-se no 

setor denominado Via Norte, onde a implantação· das duas pistas 

rodoviária~ (de Limeira a Natão e a de Limeira até Ribeirão 

Preto) irá colocar o município e o norte paulista em menor di~ 

tância (horas) com os centros consumidores do pais, e do Porto 
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de Santos. 

O ~unicípio ·.:.: n.con t .ra-se · em fase de crescimento 

g:r:aças .à sua situação de maior centro produtor, comercializ~ 
' 

dor e industrial ela la:c"anja no Planalto Ocidental. 

De acordo com o I.B.G.E., no trabalho sobre "Su 

bsídios à Regionalização", Bebedouro apresenta-se como o cen . . 

tro de uma das regiões agrárias do Estado de· são Paulo,- de -. . . 

nominada "Região Fruticu.1 tora de Bebedouror~ abrangendo vinte 

e dois municípios. fig.'(3) : Ariranha, Barrinha, Bebedouro, 

CaJobi, Cândido Rodrigues, Fe·rnando Prestes, Guariba ª Jaboti 

cabai, ·Matão, r1:onte Alto, ·Mo'l'lte Azul Paulista, Paraíso, Pi -

tangue iras, Prad6polis, Severínia, Taiaçu, ·Ta.iú-va, Tàquari ti!!_ 

ga, Terra Rôxa, Vira.douro, Vista Alegre do Alto. 

A região se destaca pelo cultivo de frutas nota

damente no setor da citricultura, cuja produção ~ concentra.da 

em BebedoÚro. (i) 

A) O Tema e ·seu Interêsse 

Para estudarmos a utilização da terra. no Municí

pio de Bebedouro, e o papel atual da cultura da laranja.dentro 

de uma abordagem funcionalista, levamos em consideração todos 

os elementos possíveis, a fim de interpretannos ~elhor a ~eal1 

dade. o 

Procuramos descrever e interpretar o processo de 

mudança que ocor.reu e· ocorre no espaço agrário do Município de 

Bebedouro, e contribuir com mais um comunicado para a proble

mática dos estudos de utilização da terra, po~s estes trabalho 

têm-s·e difundido mui to nas · últimas décadas, tornando-se o as .. 

sunto preocupação de muitos geógrafos nacionais e estrangeiros 

Na combinação dos elementos que compõem o todo 

agrário do município, a citricultura como forma de utilização 

(1) Subsídios à Re.;iona lizaçã o - RagiÕe s AgrÍcolc.s - Divisão de 

Ge ogr.s.f.i:;, - I.J3.G. Z. - 1968. - p. 66. 
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da terra e cOJ!iO ati•ridaue econômica é a rine mais oe de staca. 

A sua importância no município, ultrapassa duas 

décadas. 

O crescimento da citricultura extravazou as fron 

teiras munic~pais, estendendo-se para as áreas circunvizinhas . 

A lavoura do citrus caracteriza-se na área, como 

típica cultura de especulação •• Ela desenvolveu no município ~ 

tro tipo de pa-isagem agrári_a, e surgiu como substituta da pai 

eagem da. maio.r riqueza paulieta- a cultura do café. 

Ocorreu na área, a substituição de uma cultura poJ 

outra, mas com a mesma finalidade- visando o mercado mundial. 

A cultura do café se estruturou em função das g~ 

des propriedades, criou um habitat zure:l aglomerado em torno 
' 

das sedes de fazendas, estabeleceu um sistema de relações so

ciais entre os proprietários e colonos, desenvolveu a abertu

ra de várias estradas municipais,~atraiu a estrada de ferro p~ 

ra facilitar o escoamento da produção ao Porto de santos.Além 

disso, ocupou os melhores solos do município, por ser a cultu 

ra do café orientada na época, em moldes tradicionais. (1) 
A partir da década de 1930, o café entra em declí 

nio, mas se mantém como a principal cultura no município até 

o início de 1950. Porém, em fins da década de 1940, a citric~ 

tura se finna no município e passa a ocupar as árcasdominad&s 

pelos cafezais velhos e decadentes, estabelecendo-se em conse

quência outra paisagem geográfica. 

A cultura do citrus ao contrário, da cultura do 

café, não se estabeleceu em grand~s propriedades, e sim, nas 

médias e pequenas, das quais . muitas delas resultaram do des -

(1) A cultura. do café dependia da fertilidade natural do so

lo para maior produção. 
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membramentos das grandes propriedades de café. 
. ' 

A citricultura apresenta-se como .lavoura de ex-

ploração direta, sendo desenvolvida pelo ~rabalho familiar 2 

assalariado. As relações sociais não mais se estabelecem en

tre proprietários e colonos, e sim, entre proprietários e tra 

balhadores fixos e temporários (volant·es). 

A forte migração rural-urbana qu~ se estabeleceu 

no município ap6s 1950, deixou ~bandonadas muitas casas das 

antigas colonias de café, que aos pôucos estão sendo destrui

das pelos atuais proprietários. A mão de obra passou a ser re 

crutadà cada vez mais na zona urbana e cidades vizinhas, sob 

a responsabilidade dos proprietários, empreiteiros e comerci

antes de citrus. 

-Tu.nto a cultura do café como a da laranja, nao se 

estabeleceram isoladamente no município, mas sim, sempre ao l~ 

do de outras atividades que serviram como fatores complementa

res dessas duas culturas, como: a criação de gado (que domina 

ainda grandes áreas de pastagens), e as culturas anuais. 

Atualmente a citricultura domina as pequenas e - · 

médias propriedades, com grandes áreas de pastagens, com cria 

-çao extensivas de gado bovino • 
. 

O contraste se faz marcante, pois ao lado de uma 

cultura como a laranja, co:rp. excelentes aplicações de técnicas, 

grandes investimentos e ocupando mão de obra numerosa, ainda 

persiste na área, uma criação em molde extensivo. 

A fase mais recente da citricultura, caracteriza

se pela invasão dos pomares citrícolas nas áreas tradicionais 

de criaÇão. A diminuição das áreas de pastagens em função da 

-expanseo do citrus, é um fato marcante na atualidade, modifi 

cando as paisagens do .norte, nordeste e leste do município. 
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A penetração do citrus nas área s de pastagens é 
-

a princir:al mudança ·da :pa i sagem a tu~.l em- Bebedouro e área s vi 

zinhas. 
1 

~) Técnicas empregadas 

Uma das técnicas empregadas foi a interpretação 

das fo.tografias aéreas. Empregamos as fotogra-fias para . iden-
~ 

tificar as formas de utilização de· acordo com a União Geográ-

fica Internacional. 

· A área em estudo está coberta por fotografias na 

escala aproximada de 1: ·25.000, levantadas pela Secretaria da 

Agricultura do Estado de são Paulo. 

Para esse tipo de trabalho, os mosaicos fotográ

ficos, foram a fonna mais rápida e objetiva de cons~guirmos -

parte dos dados utilizados. 

Fizemos o levantamento, dit-etamente nos mosaicos 

fotográ.fiços, retificando as ob.servaçÕes com os pares estero!!. 

a:6picos nas fotografias aéreas, e através de observações fei~ 

tas diretamente no campo. 

Demonstramos nessa primeira fase, um especial in 

teresse· nas observações de03lilpo, pois as fotografias aéreas -

são de 1962 e as formas de utilização evoluiram nesses últimos 

anos, principalmente através da expansão da citricultura. no m~ 

nicípio. Deste modo, o mapeamento da utilização da terra, foi 

feito através de técnicas de interpretação apoiadas em obser

vações intensivas no campo. Para conseguirmos êxito, tivemos 

a colaboração frequente da Casa da Agricultura de Bebedouro(l) 

(1) Na Casa da Agricultura. de. Bebedouro (Sub.região agrícola) 

tivemos a colaboração frequente dos Engenheiros Agrônomos :

João Pedro Matta e Edson Carraro, e do técnico João Stato. 
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Apesar dos mosaicos fotográficos serem datados 

no ano ae 1962, construimos o mapa de utilizaç~o da terra, fi 
el às fotografias, pois elas oferecem aind~ condições de aná

lise, uma vez que predominam na área as culturas perenes (ci

trus), e as pastagens (ambas dominando setores bem caracteri

zados no município. Esse mapa, baseado nos mosaicos fotográfi 

cos, apesar de não ter Uma precisão absoluta,_ seus e:ros nã<? 

o invalidam, porque são percentu~lmente· desprezíveis. Nele ta~ 

bém colocamos as estradas de ferro e·as de rodagem, casas ru

rais, rede de drenagem, vilas e cidades • 
. Aplicamos ainda no trabalho a técnica de amos-

tragem sistemática alinhada (tabuleiro). (1) 
Na ~ostra.gem sitemática, o ponto inicial é es-

-colhido ocasionalmente e os demais pontos sao definidos. 

Conseguimos com essa amostragem levantarmos 88 

propriedades rurais. Com o auxílio dos Técnicos dà Casa da -

Agricultura e das fotografia aéreas, pudemos identificar o no 

me. dos 88 proprietários • . 
ilra:véé dessa técnica, não houve necessidade de 

nos deslocarmos para todas as propriedades da zona rural a fiiil 

de aplicarmos os inquéritos, pois com os nomes dos proprietá

rios absenteístas~ preenchemos os questionários em suas resi -

dências (na zona urbana). 

~pl~cando os-inquéritos com os proprietários ru

rais, levanta.mos o seguinte: natureza do informante, tipo de -

propriedade, residência do proprietário, área da propriedade, 

existência de parceiros, assalariados (volantes e mensalistas) 

- se trabalham com a família, a existência de administra.dor ou 

gerente, sua descendência ou·não de família de agricultores, o· 

(1) Berry, Brian- Amostragem Geográfica- Textos Básicos n2 2-

Insti tu-to Panam.ericano de Geografia e Hist6ria-1969-
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que planta na propriedade e nas áreas das culturas, a exis

tência ou não de matas na propriedade, re~lorestamento, pa?

tagens e terras incultas, como planta seus produtos, a época 

das ·colheitas (sistemas agrícolà.s), porque planta esses pro

dutos, grau de comercialização, tipo de gado que possui e fun 

ção, sistema de criação, lotação das .pastagens, comercializa

ção da terra, tamariho das propriedades, ocor.rência de desmem

bramento ou aglutinação das .propriedades, como evolui a agri

cultura e a criação de gado na área. 

Utilizando-nos da a.mostragem aleatória, aplica~ 

mos outro tipo de inqu~rito, num total de 200 questionários 

nos bairros periféricos proletários da zona urbana • . . 

1· Esses questionários foram aplicados com os tra-
f 

' balhadores rurais diaristas, mensalistas e meeiros, ·e levan

ta.mos o seguinte: se esses homens trabalham mais em proprie

dades de laranja, café, culturas anuais ou criação de gado,qua 

is os tipos de serviços que exercem em cada cultura; no caso 

de diaristas, soubemos: os meses em que mais trabalham, e os 

que menos trabalham, e porquê, se o trabalho é contratado por 

empreiteiros, ou pelos ;proprietários rurais~ quanto recebem 

por dia, se trabalham com a família,- como se deslocam para as 

áreas d~ trabalho, instrumentos que usam na execução do tra -

)balho, e o grau de assistência médica . e · esco~ar de sua família 

Durante o desenvolvimento do trabalho, foi indis

pe~sável o aproveitamento das infonnaçÕes contidas no cadas -

tro das propriedades agrícolas, os Censos Agrícolas do I.B.G.E 

e os dados fornecià.os pela -Casa da Agricultura de Bebedouro 

e Instituto de Economia Agrícola~ 

O levantamento dàs informações nas fichas do ca

dastro das propriedades agrícolas pertencem ao Instituto Nacio 
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nal de Colonização e Reforma Agrária (I.N.C.R.A.) e utiliza

mos os dados dos anos de 1966 e 1972. (l·) 

Quanto aos dados dos Censos Agrícolas do I.B.G.E 

levantalllos aqueles referentes aos anos de 1920, 1940, 1950,e 

1960. 

I- Utilização não Agrícola 

- lugares habitados 

(l)Dõs dados do I.N.C.R.A. d·o ano de 1972, somente consegui

mos utilizar as fichas organizadas para a Secretaria da Agri

cultura, na Casa da Agricultura de Bebedouro(Sub-Região Agríc~ 

la) 



cidades 

- sede de ·Distritos 

- povoados 

- sede de fa~endas 

- estradas 

postos de gasolina 

II- Utilização Agrícola 

1- lavouras 

culturas perenes 

café 

laranja . 

---culturas anuais 

rotação de culturas 

rotação de culturas 

sem 

com 

pousio 

pousito 

- rotação de culturas e pastagens 

- sistemas de culturas intercaladas 

2- Pastagens. 

III- :Matas e Reflorestamento 

rios 

represas 

-V- Terras nao utilizadas, 

io 
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II-. O PROCESSO DE MUDANÇA DA OCUPAÇÃO DO SOI,Q 

Antes de mostrarmos o processo de mudança da ocu-
; 

pação do solo no município estudado, será interessante darmos 

algumas características do quadro natural. 

Não vamos ter a pretensão de analisar minuciosa 
... 

mente as condiçÕ~s nat~rais da área, mas apenas mostrar o qu~ 

dro natural como palco _onde se estabeleceu a _ocupação . do ho -
.. - --

mem. 

A~ O quadro natural 

As condições geológicas e geom6rf ológicas do mu 

nicÍpj.o, são relatimente simples, pois ~ocaliza-se no Pla 

nalto Ocidental e abrange inteiramente os sedimentos do grupo 

baurú.. 

No conjunto domina um relêvo suave e ondulado, com 

- A espigoes desgastados e pediplanizados, vertentes concovas e -

simétricas, de inclinação bastante suave (5 ~ a 15% de incli

nação) 

As altitudes oscilam no mt.m.icípio entre 500 e 600 

metros. As áreas com altitudes abaixo de 500 m, dominam o vale 

do nordeste. fig. (4) 

A drenagem é densa, e os cursos d'água que nas -

cem no interflúvio principal são vários,· tanto aa cbacia do Pár 

do como da do ~rvo. 

Podemos classificar o município, quánto à sua mo~ 

fologia, em três setores bem caracterizados: o primeiro setor 

corresponde ao espigão principal, o segundo setor corresponde 

aos espigões secundários do leste, e o terceiro setor corres-

_ ponde aos espigões secundários de oeste. fig. (5) 
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1 º setor- Espigão PrinciJ?~,l 

O município é at~ v·essado na sua parta centro-oes

te, pelo espigão principal de direção sudeste~noroeste. 

Esse espigão é um prolongamento natural da conheci 

da "serra'' de Jaboticabal. 

A. altitude desse espigão ·está acima de 600 metros 

no município, e ~ constituído de arenito bauru silicificado e 

cimento calcáreo. !J.e é rebaixado e pediplanizado, coberto 

por um manto de sedimentos relativa.mente espesso e recente, on 

de ocorremos solos podzolizados, variação · Lins e 'Marília. 

Esse espigão serve de divisor de águas para. as du 
. 

as bacias hidrográficas mais importantes da região- as bacias . 

do Pardo e Turvo. 

Com exceção das áreas de "bacias de recépção 11
, e 

: nascentes, esse espigão ofereceu e ofe?€Ce excelentes condições 

natura.is para a atividade agrícola em toda a sua extensão, po 

is aí se desenvolveram os cafezais nos fins do sécUJ.o XIX e 

primeiras décadas do nosso século. 

Atualmente em sua quase totalidade, encontra-se 

dominado pelos lai'anj.âis contínuos, com pequenas manchas de 

antigos cafezais. . 

22 setor- Espigões secundários de Leste 

.Os espigões secundario8 de leste ·possuem uma di , -
reção de sudoeste para nordeste, acompanhando o curso dos ri

os subsequentes, que caminham rumo ao Rio !'ardo. 
e 

As altitudes que canlcteriza.m esses espigões vari 
( · 

am de 625 a 550 metros. Eles ' atingem altitudes com ma.is de -

600 metros nas áreas em que estão ligados ao espigão princi-
... 

pa1 a sudeste, e va.o diminuindo a sua altitude no sentido de 
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nordeste, em direção à calha do Rio P?.rdo. 

Pelas boas condições natura.i s ; e s;:le s espigoes '=n-

contram-se atualmente na sua maior .parte, _ do topo à baixa en-

rcosta, dominados pelos laranjais. No norte e· nordeste do mu -

nicípio (onde predominam grandes e médias propriedades tradi

cionais em criação de gado), encontram-se dominados pelas ~as 

tagens~ 

32 netor-Espigoes Secundários de sudoeste 

Esses espigões secundários possuem uma direção de 

nordeste para sudoeste, acompanhando o curso dos rios que de~ 

- -sagu.am no Rio Pardo. As altitudes que possuem-esses espigoes 

variam de 550 a 600 metros. 

Eles atingem maiores altitudes nas áreas onde es

tão ligados.· ao espigão principal, e vão diminuindo as suas -al 
. . 

titudes à medida que rumam à aalha do Rio !u:rVo; no limiite su 

deste do município • 

. De acordo com os trabalhos da Comissão de Solos do 

Serviços Nacional de Pesquisas Agronômicas, (1) dominam em Be

bedouro três tipos de solos: fig. (6) 

1- Latosol vermelho escure- fase a;re~osa 

-Os solos latosol vermelho escuro- fase arenosa, sao 

originários do arenito bauru sem cimento calcáreo. 

Correspondem à 55,73 % da área do município, isto 
,, a mais da metade da área em estudo, sendo fortemente árido 

(1) Serviço Nacional de Pesquisas· Agronômicas do Ministério 

da Agricultura.- Comissão de Solos- Levantamento de r.econhe

cimento dos Solos do Estado de são Paulo- boletim n2 12- R. 

de Janeiro- 1960 - Carta de Solos Anexa- 1: 500.000; 
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e ~xido~ 

Esses solos dominam o norte~ nordeste~ leste, -

·centro leste, e centro-norte do município,· áreas estas que 

correspondem aos espigões secundários de leste. 

Devido serem os solos mais ácidos do município, 

e também os mais pobres, grande parte desses encontram-se do . -
minados pelas pastagens, e ~oje estão sendo ocupados. em al ~ 

guns setores, pelos laranjais que estão penetrando inclusive, 

nos antigos domínios de criação de gado. 

2.- Solos Podzolizados de Lins e Marília 

são·constituidos per solos arenosos e normalmen

te de boa fertilidade natural, pois são desenvolvidos a par

tir do arenito bauru com cimento calcáreo. Foram separa.dos em 
duas unidades de mapeamento, isto á, em variaÇão Lins e varia-

-çao Marília. 

a) Solos Podzolizados de Lins e Marília 

Variação Lins 

Esses solos dominam o espigão principal e os es -

pigÕes secundários de sudeste, drenados pelos afluentes do R. 

Turvo. Dominam uma área de 286 Km2 ou seja 42,27 '% da área do 

mlinicípio. ... 
Sao solos que foram dominados em sua quase totali-

dade. pelo.a cafezais,· atá a déce.da de 1950, mas atualmente, en-
• 

contram-se dominados em grande parte, pela citricultura. 

b) Solos Podzolizados de Lins e Marília 

Variação Marília 

Correspondem os solos podzolizados variação Marí

lia, a 1,92 ~ da área total do município, dominando a parte ~ 

deste do espigão principal em altitude acima de 600 metros. 
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Mas podemos observar que esses solos também apa-

recernem pequenas manchas-, em outros.setores.do município, ao 

lado das altas enco~tas do espigão principal, nas áreas de -

bacia de recepção, junta.mente com os solos podzolizados de V!: 
riação -~ins~ 

Os solos podzolizados, variação Marília, foram 

ocupados pelos cafezais e atuálmente são domiriados pelo. citru.s 

ou por algumas manchas de cafezais velhos, sendo esses consi

derados os melhores solos do municÍl?io, quanto à fertilidade 

natural. 
Localizado no Planalto Paulista, Bebedouro co

mo os de~is municípios dessa região do Est~do, .. poss~i dois P!. 

~iodos climáticos bem definidos: sêco-.. com d~inuição-de tem

peratura nos meses de invemo , e quente e úmido, nos meses de 

-vera.o. 

O clima de Bebedouro, caracteriza-se pela tro

picalidade, onde a variação dos· elementos no conjunto das mas 

sas de ar que atuam na região, se processa obedecendo um cer-

to ritmo. 

Através da fig. (7), podemos notar que as rela -

-çoes entre temperatura e pluviosidade, observadas através dos 

dois perlodos climáticos. bem definidos, apresenta-se da segui!!_ 

te maneira.: o período outono-inverno, que vai de maio a mea -

dos de sete~bro, aprepenta-se mais frio e sêco, devido o domí

nio de massas tro:picais sêcas e sucessivas atuações da !lassa 

Polar Atlântica; enquanto que o .. outro período, de primavera-
.... 

vera.o, que vai de fins de ~etembro a maio, apresenta-se mais 

quente e chuvoso devido o domínio das massas Tropicais e da 

massa Equatorial Continental.· 

No período outono-inverno, considerado o mais -

frio do ano, as médias mais baixas atingida·s nos últimos anos, 
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foram em torno de 21 graus Centígrados, correspondendo ao mês 

de "julho. Ocorre nesse período, devido ~ atuação ~a massa Po

lar Atlântica, ondas de frio que fazem abaixar bastante a tem 

peratura, principalmente durante à noite, chegando a atingir 

temperaturas ·abaixo de 15 graus Centígrados, mas a ocorrência 

de geadas não é comum, correndo apenas ~sporàdicamente. Esse 

períâdo é denominado "época sêca do ano". 

Noperiodo de primavera-verão, considerado o mais 

quente e chuvoso do ano, as médias de temperaturas estão em 

torno de 25 a 26 graus Centígrados, e as chuvas chegam fortes 

principalmente nos fins de setembro e início de ·outubro,pro

longando-se até abril. 

As médias dos totais de chuvas anuais estão em ter 
. 

no de 1.400 a 'l.500 mm~ e 70 a 80 % dessas precipitações caem' 

nos meses de primavera-verão • 

. Dentro dessa abordagem, podemos concluir que no 

/Conjunto, as condições naturais do município, ofereceram e ofe 

jrecem facilidades na utilização da terra ~través dos meios de 

produçã9 , ampliando desse modo, desenvolvimentos técnicos e 

econômicos na agricultura. 

B- O pioneirismo mineiro e o café 

As terras de Bebedouro, passaram a ser povoadas e 

utilizadas na década de 18-60, por mineiros que se estabelec·e -
• <. 

ram na área. O pioneirismo mineiro ocorreu nos municípios da 

regiie e em grande parte dos municípios situados .no Planalto 

Ocidental, ·devido à decadência da mineração nas i.Iinas Gerais 

e da expansão da Agropecuária, nos fins do sécuio XYIII. 

Os mi,neiros atingiram a área através de três vias 
. 

d-e penetração. A primeira penetração deu-se por mineiros que 

vieram de Passos, Franca, Bata-tais, I.Iorro Agudo, Bebedouro ; 
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a segunda foi feita através do Sul de i1linas, são Carlos, Ara-

raquEira_, Jabotica'bal, B~becÍouro; e a terceira penetração rea

lizou..;.se através do Triângulo i:Iineiro- Rio Grande, ·Fio Pardo, 

e ·:Bebedouro. 

Nessa época de pioneirismo mineiro, a área de :Se

:bedouro foi dominada por uma economia de· subsistência, e nas 

grandes extensões d.e terras oa proprietários ~xerciam ativida-
.. . . 

des como a caça, a criação de gado·\bovino e suino), e pequena 

lavoura (para a produção de gêneros de primeira -necessidade). 

Os mineiros derrubavam a ma11a virgem, plantavam a 

roça.e criavam gado. A pa~ir daí, passou a desenv~lver-se em 

Bebedouro, a primeira atividade econômica- a c~ação de gado. 

Os criadores mineiros que foram estabelece~do-se 

;na região, agiram como os pioneiros, e facilitaram çom as su

as trilhas e picadas, o caminho aos agricultores que vieram 

com a frente pioneira do café. 
i ' ,,,. Devido a sua posiçao geográfica, as terras de Be-

bedouro foram cortadá.s por trilhas de criadores mineiros que . . 

demandavam para as áreas mais centrais e cafeeiras do Zstado 

de são Paulo, na época. 

Foi graças à trilha de criadores de gado que pa~ 

savam P.Or essas áreas, que surgiu o· povoado às margens do ·c6~ 

rego que servia de "bebedouro" para o gado, daí advindo o no

me da cidade • 

. As primeiras casas agrupadas na baixa encosta do 

córrego Bebedouro, surgiram entre 1878 e 1879, mas a funda .;.. 

ção do núcleo inicial d_o povoado ocorreu em 1884, e com ele 

aparecem os primeiros cafezais. 

( ••• )"Em 1883 est~be1eciam-se no-

vilarejo, os primeiros imigrantes 

estrangeiros de origem italiana, 



Antonio e Ignácio Consíglio, aque

le com Casa Comercial de Sêcos e 

I·úolhados e este com negócio de fa:.... 

zenda e annarinhos." (1) 
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Através dos mapas elaborados por Ary França, so

bre a marcha do café, pudemos observar que Bebedouro encontrou 
. -

se atingido pela frente pioneira cçm o estab~lecimen~o dos pr,! 

meiros estrangeiros de origem it~liana, no povoado, como comer 

ciantes, em 1883. 

( ••• )"No período de 1880-1910, o 

Planalto iria receber o primeiro 

impacto da onda de povoamento li . . . . -
gado à cultura do café. Na sua 

marcha para o oeste, depois de 

ocupar a região· basá;l tica de NE 

(áreas de Ribeirão Preto e Itu -

vera) tomaria o rumo do Planal -

to Ocidental." (2) 
. 

Através do levantamento nos Arquivos de Cartóri-

os de Bebedouro, de 1894 a 1916, pudemos constatar em inven -

tários a importâ?lcia do café nesse período, através dos núme

ros de pés de café e. também da grande expressão da criação de 

\. gado (bovino e suíno). Com a f:r:-ente pioneira, Bebedouro e a -
•· .. 

região tiveram grande crescimento, o café dominou todo o mlllli 

cípio, . principalmente o espigão principal do Pardo-Turvo, de 

(1) Toledo, Antonio Alves- Memórias de Bebedouro:....cap. · I- p. 

15- 1968-

(2) Franç~T Ary-··A marcha do Café e as Frentes Pioneiras -

Guia de Excursão, n2 3, realizado por ocasião do XVIII Con

gresso de Geografia-ONG- R.de Janeiro- pp. 183-184- 1960-
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solos areníticos calcáreos. 

As marcas deixadas na pa isagem pelos cafezais,são 

bem nítidas, pois as colonias de casas e o ~ terreiro tão pec~ 

liares das fazendas cafeeiras, ainda são t!'lantidos em várias 

propriedades. 

Graças ao · café, e à sua posição gepgráfica~ Bebe

douro passou a ser o nó ferroviário do Norte-Paulist~, e se. 

finnou como importante centro da. região. 

Do início deste século, até meados da década de 

1960, a Cia. Paulista de Estradas de Ferro e a Estrada de Fer 

ro são Paulo- Goiás, tiveram um papel importante na ativação 

do comércio cafeeiró de Bebedouro.em relação às demais cida -

des circunvizinhas. Pràticamente todo o café da região da são-

Paulo- Goiás , que servia o espigão Pardo-Turvo, era baldeado 

em Bebedouro, pela Cia. Paulista de Estradas de Ferro. 

·As relações comerciais de Bebedouro, com a região, 

eram feitas por intermédio dos Comissários de Café, que esten

diam os laços econômicos regionais, através da riqueza cafeei-

ra. 

Em 1920, Bebedouro aparece no Estado .de são Paulo, 

como área de gra.n_de produção cafeeira. e ao mesmo tempo área de 

atração e crescimento populacional. 

Neste mesmo ano o município possuis ll.003.269 ca-
·. e 

feeiros ocupando uma área de 13.754 ha., isto é, 18 ~da área 

total. do município, e 73 1o das áreas de cultivos~ 

Dos 417 estabelecimentos agrícolas existentes, 228. 

propriedades cultivavam o café. 
... 

Apesal' dessa cultura ser na época a maior exp~ssao 

econômica do município, a criação de gado também se fazia im

portante com 33.098 cabeças de · gado bovino e 20.728 cabeças de 
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suinos, ocupando a área de pastagens no município (51,9 % ·da 

área total, com 33.978 ha). fig~ (8) 

Ao lado das fazendas de café, dominavam ho mu

nicípio as fazendas de criação de gado para corte e leite, e 

as de exploração mista, com criação de gado e cultivo de café. 

As fazendas de café , apresentavam a seguinte 

utilização de terra: parte da propriedade, principalmente os 

espigões e alta encosta' eram <Estinados aos cafeeiros' e os 

demais setores ficavam ocupados pelas matas, pastagens e cu1-

turas anuais. 

· .. Na época do café, as relações sociais na agrt 

cultura eram estabelecidas entre os colonos e os proprietári

os de terra. Os colonos tinham contrato para colher e carpir · 

o caf'ezal, isto é, teriam que cuidar da :parte do cafezal que 

lhes eram confiado e pagos por um salário anteriormente pre-

visto. 

Também fazia parte do contrato de que, parte da 

propriedade ficava à disposição dos colonos para cultivar nos 

momentos de fólga,entre as safras, e: também ,·, ~inllam que .-_ prati~ 

caro cultivo intercalar entre os cafezais. (1) 

A prática de sistema intercalar era muito difun

dida, mas nos · caf·ezais mais velhos, os proprietários não permi 

tiam tal sistema, pois outras culturas entre os cafezais con -
-

tribuiriam para a . diminuição d~s rendimentos. (2) . 

A crise econômica de 1929, deixou uma marca pr~ 

(1) 1.Ionbeig, Pierre- "Pionniers et Planteurs de são Paulo", 

Libra.iria Armand Colin~ Paris- 1952- pp. 124/ 127. 

(2) Con·sta:tamos através de antigos moradores, que, na década de 

1920, houve ocorrências violentas entre os colonos e adm.inis -
tradores de fazendas, por proibição da prática intercalar. 
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funda de decadência na paisagem, pois até essa época foi 

Bebedouro um importante centro regional_ cafeeiro. 

As lavouras de café, com cafezais velhos e de

cadentes, de baixa produtividade, foram sendo abandonadas, e 

pouco a pouco a criação de gado foi aumentando de importância 

na área e pas_sou a predominar em maior escala, no município 

e região, (1). 

Essa fasé de declínio cafeeiro, foi acompanha

da da diminuição da população, que tomava a direção das áre

as novas do Planalto Ocidental Paulista e Norte do Paraná. 

(l •• )"Outra grande área deficitá-

ria de 1940, se localiza na bor-. 
da do médio Planal~o ,-na região 

de Bebedouro, indo de Cajobi, ao 

Norte," até- ~quaritinga, ao· Sul. 

( ••• )"Esta área foi grande pro -

. dutora de café e aparece como z~ 

na repulsora de população, veri~ 

cando-se a substituição das faze!!_ 

das cafeeiras po.r invernadas para 

engorda de gado, dada sua proxi -

midáde com Barretos, grande merca 

do de gado gordo." (2) 
( 

(1) Atualmente em Bebedouro, podemos explicar porque grandes 

áréas de pastagens ainda se mantêm. Com a crise econômica de 

1929, muitos fazendeiros com cafezais velhos e decadentes, 

conseguiram vencer a crise ecoJ:lÔmica, ·graças à criação de ga 

do. Daí os mais tradicionais, venerarem a criação de gado e 

alegarem ser esta mais segura, em relação à ci tricul·tura.. A 

criação de gado para estes, significa estabilidade econômica. 
~(2)Keller, I:lza Coelho de Souza- notas sobre a I:volução da -
população do Eat.s.Paulo-1920 a 1950-In· A3pe.ctos Geográficos 
da Terra Bandeiránte-1954- I.B.G.E- R.Jane~ro-pp. 214/219. 
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Nessa fase, da década de : 30 a 1950, Bebedouro 

passou SI.. ser uma área vol taqa . para a criação e .engorda de ga-. 

do. Essa maior expansão pa'storil na regiãQ, levou Barretos a 
• 

: centralizar as atividades econômicas do norte paulista atra-

vés de ?rigoríficos alí instalados. · (l) 

.Durante 20 anos Bebedouro tornou-se um centro 

pouco progressista em muitos aspectos, como: econômico, come_!: . . 

cial, e populacional, conforme podemos observar pelos dados 

demográficos: • 
Em 1920- população do município- 28.803 hab. 

Em 1940- população do município- 28.194 " 

Em 1950- população do município- 27.238 " 

Nesse período, Bebedouro perdeu em população p~ 

ra as áreas do Estado e pais, principalmente para as novas . 

áreas cafeeiras do oeste paulista e norte do Paraná, e para a! 

áreas em crescimento industrial de são Paulo. 

Sentindo os bebedourenses e os poderes munici -

pais a decadência do café, e consequentemente o declínio eco

nômico do município, passaram a se preocupar com o desenvolv.!_ 

mento de outras atividades agrícolas que pudessem diversifica1 

a utilização da terra ~ área. Fo.1 então nessa luta contra a 

crise do café, que se iniciou a tentativa de incrementar a ci

tricultura no município. 

C- A introdução e a expansão da cultura do 
citru.~ 

1- O pioneirismo citrícola no município. 

A cultura do citrus no município, teve na sua 

(1) Frigorífico instalado em Barretos em 1913, e o Matadouro 

Industrial Minerva- em 1924. 
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primeira fase vários precursores. Mas podemos considerar co

mo ·pioneiro, o Senhor Francisco I:Iedeiro~, que. curfi>OU a :c- sco-

la de Viçosa, em Minas Gerais nos fins da década de 1920. 

A citricultura era para a época um dos melho

res empreendimentos agrícolas, pois existia como exemplo co~ 

ereto o sucesso alcançado por Limeira, e a baixada Fluminen

se, no Estado. do Rio de Janeiro. 

Foi principalmente em são Paulo e no Rio de 

Janeiro que se deu a rápida expansão· da produção brasileira 

de laranjas, na década de 1930. (1) 

A causa fundamental desse aumento de produ -

ção em são Paulo, foi a possibilidade de exportação. (2) 

Em i929, o Sr. I;Iedeiros, iniciou na ohácara de 

propriedade de sua família, os primeiros laranjais em Bebe . 

douro, com algumaà centenas de pés, da variedade pera-coroa, 

cujas borbulhas havia ele trazido de Viçosa (M.G.) 

No ano de 1934, enviou 1.000 caixas de produ -

-· çao para a firma Kanyon-Paiva e Cia., de Limeira. 

Afirmou o Sr.Francisco Medeiros que, "desde o 

iníci(), a citricultura da região ·de Bebedouro, visava a ex -

portação 11
• 

Em 1932, o Cel. Raul Furquim, iniciou em sua 

propriedade o plantio da l?-ranja entre os cafezais, com mudas 

fonnadas pelo Sr.tledeiros; cortavam-se quatro pés de café, e 

plantava-se um pé de laranja. 

Nesse mesmo período, os ingleses iniciam em Pi

tangueiras, município vizinho, o plantio do citrus (importa -

vam as mudas da Flórida). 

(l)Eendes,-Renato da S.-"Paisagens Cultura:ts da Baixada Flumi
minense"- Boletim de Geografia-nQ 4- FFCL- Universidade de s. 
Paulo- 1950- p. 101. 
(2)hloreira.,Silvio- O Problema da Laranja-ln Agricultura em s. 
Paulo- ano I, nº 4, julho de 1951. p. 1. 
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Os in'gleses constroem barracão de emba~agem e 

preparação da fruta para' exportação.~ 

Em 1932, Pitangeuiras aparece como município 
. . . 

exportador na região, com aproxiinadamente 2.000 caixas ex -

portadas. Naquele mesmo ano, Limeira contribuía sozinho com 

quase 50 % das_ exportações .do Estado. (1) 

No ano de 1936, a Pr~:(ei tura fdunicipal de· 3e -

bedouro, tomando conhecimento da importância da citricultura 

passou a encabeçar o movimento em prol de seu cultivo, crian

do ·através da Câmara r.Iunicipai, o "Departamento de Fruticul· -

tura de Bebedouro", cuja pesnoa nomeada responsável foi o Sr. 

Francisco ·r.'Iedeiros. 

( ••• )"em trem especial, a Prefeitura 

levou um grande número de lavrado

res e também alguns prefeitos das -

cidades vizinhas, entre eles o Sr. 

João Walter Porto, de Vira.douro, e o 

Preféito de Monte Azul:Paulista, a 

fim de conhecerem a citricultura". 

( ••• )"A prefeitura alugou um terr~ 

no próximo à cidade onde formou um 

viveiro de mudas de laranjei·ra.s que: 

foram vendidas aos fazendeiros e si 

tiantes de Bebedouro, ao preço de 

mii réis por muda". 

( ••• )"O Sr. Medeiros foi à Piraci

caba, ria fazenda do adiantado ci -

tricultor JoãÓ I:.16r de Toledo, .onde 

(1) Ceron, A.O. - Aspectos Geográficos da Cultura da Laranja 

no Município de Limeira-Tese de Doutoramento-Ed.r,ameografada-
. . 
jan.l9q9- p. 40. 
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adquiriu boa quantidade de bor-

bulhas da var:i:edade 11 baianiri.ha 11
, 

por n6s também desconhecida, po 

is até então tinha.mos a "laran-

ja baiana", grande, de umbigo 

saliente". (1) 

25 

aléI!l dos Srs. Francisco Medeiros e Cel. P.aul Fur 

quim, o Sr. Alcindo Paoliéto e o Dr. Oscar Werneck, lideraram 

' de 1937 a 1940, a Campanha pela Citricultura, no município e 

região. 

Nessa época o Planal t 'o Ocidental ·possuia· três 

centros de exportação de frutas oítri-0as: _Pitangueiras, Ri 

·beirão Preto e Araraquara. Conforme a fig. (g), Bebedouro apa 

rece entre os municípios produtores de laranja do Estado de . 

são Paulo, com alguns milhares de pés. Os laranjais cultiva-

dos nessa fase, eram constituidos de: laranja baiana, baia -

ninha e pera -coroa. 

Justamente quando se fomentava o desenvolvimento 

da citricultura na região de Bebeedouro, passavam as áreas 

citrícolas do Estado e do país, por uma fase raim, devido a 

II Guerra I.iundial, -ocasião em que diminuem as exportações e 

. surge a "tristeza"- doença do citrus que assolou os laranja-

is de são Faúlo e dos demais Estados produtores~ .. 

( ••• )"Iniciada a Guerra em fins de 

1939, as exportações de laranja caí 

ram em ritmo vertiginoso. 

Perdemos o mercado europeu, que co!! 

sumira até aquela data a quase tota 

lidade das nossas exportaçÕes."(2) 

(l)Toledo, Antonio Alves- op.cit. p.52. 
(2) Ceron, A.O.- op.cit. p.49. 
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A partir de 1941, começou a "tristeza" a ata

car os milhares de pés d-e· laranjas existentes no r.iunicípio .• 
,. 

Em consequehcia do domínio dessa doença cí -
' 

trica e da crise das exportações do citrus deu-se a erradica 

ção de ~ilhÕes de pés de laranjas no Estado de são Paulo, con 

fonne observa-se na tabela abaixo: 
. . 

A.nos Estad6"de 
... Paulo · Sao 

pés prodl.1.zindo 1 caixas 

1935 6.612.920 12 .473.415 

1940 7. 506.162 11.961~ 38.7 

1950 2.913.888 2.129.864 

Fonte: Ceron, A.O.- op.cit. p. ?3 

Foi marcante a decadência da citricultura pau-

lista de 1940 a 1950. 

( ••• )"A crise de sub-consumo de

tenniriada pela guerra, e lógo de 

pois a destruição das plantas P,! 

la "tristeza", causaram. altera -
... ... 

çoes nessa situaçao. As zonas de 

Caraguatatuba, Taubaté, e Soroca 

ba, desapareceram como. centro de 

produção. De Bebedouro pouco fi-

cou, mas Limeira, graças aos se

us velhos laranjais enxertados 

em laran~a caipira. e limão cravo 

pennaneceu como único centro prE_ 

dutor". (1) 

(1) Moreira, Silvio- Zonas Citrícolas do Est.de S.Paulo-CUrso 
Avançado de Citricultura-u.s.P.- E.s.A.L.Q • .:..Piracicaba. p.38. 
1958.· 
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2-A Consolidaçao e a ExpanDao da Cit r icultura no município 

No ano de 1947, ap6s a II Guerra Mundial, e a 

descoberta dos porta-enxertos resistentes à "tristeza", o Sr. 

Francisco Medeiros em colaboraçãp com o Sr.Aderval }.~arques -

proprietário da Fazenda Sta. Alice, construiram um viveiro de 
: . 

180.000 mudas de laranjas, com por~~-enxertos de ~imão cravo 

e laranja caipira (1). Nessa mesma época, em jornal da cidade, 

artigos dos Sr.Arlindo Paolieto incentivavam os agricultores 

a desenvolverem novamente o plantio do citrus. 

Justamente n·a época em que a ci tricUl tura pas

sava pela ·fase mais crítica, os bebedourenses reiniciavam a 

óamp~a de promoção da mesma~ 

Mas é a partir.de 1950, que a citricultura to 

ma impulso no município. Através da fig. (10), a utilização 

da terra em Bebedouro no ano de 1950, apresentava-se da se -

guinte maneira: as pastagens continuavam a dominar ó municí

pio, mas o café figurava como a principal cultura da área. 

As culturas anuais estavam em expansão, e a ci 

tricultura. mostrava-se ·em crescimento comparado à sua situa

ção em 1940, devido aos novos plantios a partir de 1947~ 

De .á.côrd.o com o Agronômo Silvio Moreira, (2) no 

início da década de 1950, os preços da laranja eram considera 

dos bons, sendo aproximada.mente o triplo dos preços vigorantes 

em. 1940. Além dos ·preços se~em compensadores havia deficiência 

da produção do citrus, e se não houve aumento das exportações 

foi resultante da falta . do ·produto no mercado. 

(l} Esse viveiro, segundo o s~. Medeiros, serviu também como 
escola prática para a formação de mão de obra p/trabalharem na 
cultura do citrus. 
(2) Moreira, Silvio-"0 Problema da Laranja"-Agricultura. em são 
Paulo_- ano I- nº 4- julho- 1951- p. 10 a 13. 
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Analisando a fig. (11), no ano de 1950, o muni

cípio de Limeira continuava a se destacar com<? o principal 

centro citrícola do ~stado, com 1.180.658 pés plantados, en -

quanto os demais municípios eram pouco expressivos, merecendo 

destaque Araras, com 233.658 pés , e Bebedouro com 203.994 pés 

plantados. 

Essa posição conseguida por Bebedouro de 3º mu

nicípio citrícola em pés plantados, no ano de 1950, foi conse 

quência da destruição dos laranjais paulistas na década de -

1940 (devido à crise do subconsumo e à doença "tristeza") e 

também ao novo impulso que a citricultura tomou . em Bebedouro, 

a partir de 1947, com novos plantios. 

Bebedouro como o "terceiro município citrícola 
. 

paulista", começou ap6s 1950 a atrair firmas de packing-house·s· 

com matriz em Limeira, como a GoldWin-Cocozza, Citrobrasil S/A, ,. 

Fisher S/A, .em decorrência da ampliação do mercado externo de 

frutas cítricas. Passou o município, a partir dessa mesma dé

cada. a se transformar num importante centro produtor, comerei 

al e exportador citrícola do Estado de São Paulo. 

A laranja tomou impulso, com a finalidade de jU!!., 

tamente com o café,se transformar em principal cultura do mu

nicípio. 

,A preocupação dos novos citricultores não era: . 

arrancar os cafezais para no lugar deles introduzirem a cultu

ra. do citrus, mas sim ocuparem com o citru.s, as áreas de baixa 

utilização. 
1 

Os primeiros citricultores de Bebedouro, foram 

na sua maioria, cafeicultores que tentavam inclusive o reer -

guimento de seus cafezais velhos, de baixa produção. (1) 

(1) Reerguimento 'das Fazendas de óafé-ObservaÇões colhidas na 
Fazenda Santa Irene-~.:unicípio de Bebedouro-Agricultura. em s. 
Paulo-ano I- nº 6- set. 1951. 
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Mas as tradicionais áreas de pastagens foram 

pouco atin::;idu.s pela ci tricul t1..<.:ra, - e 03 bQns lucros ofereci-

dos por esta com a e:::pansão do mercado citrícola, na década 

de 1950, fizeram com que muitos cafeicultores passassem a 

arrancar os seus cafezais velh.os e· . .:.no lugar destes introdu

zissem a cultura da laranja que passaria a determinar a nova 

fase agrícola- do município. 

A área de Bebedouro cresceu com pomares bem cuj 

dados, obedecendo técnicas modernas e procurando não cair em 

êrros cometidos no passado (servindo como alerta as áreas ci

trícolas mais antigas da Baixada Fluminense e da Depressão 

Periférica Paulista). 

Passou a existir entre os ci·tricul tores de Be-

-bedouro uma p::eocupaçao com as variedades de ci trus que me -

lhor atendessem à preferência dos mercados Internos e Exter-

nos. 

Quanto à exigência do Mercado o professor Hei

tor 'Montenegro coloca o fato da segliinte maneira.: 

( ••• )"Ambos os Mercados são Hoje 

bastante exigentes, e em parti-

cular o Externo, em variedades 

e qualidades da fruta. O Merca

do Externo exige variedades que 

produzam frutas médias ou pe -

quenas, resistentes ao transpo~ 

te e com um teor de acidez mais 

elevado do que o desejado pelo 
·~ 

paladar brasileiro. 

Já o Interno, possui exigências 

outras que as do Externo.Varie-



dades de frutos grandes ou médi-

os e adocicado$, são caracterís-

ticas requeridas por nosso cons~ 

midor". (1) 
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Em Bebedouro passaram a dominar as variedades: 

Pera, Natal e Valênciam todas para o mercado . Externo, sendo a 

Pera também bastante aceita no mercado Interno. 

( ••• )"Do ponto de vista comerei-

al, a laranja Pera encerra uma 

série de vantagens que a torna su 

perior às outras variedades. 

Ela ~ mais resistente à podridão 

e aos chóques e resiste mai·s tem 

po no pé, mesmo depois de amadu~ 

cida (cerca de 2 a 3 meses). 

Essa variedade atende melhor ao 

paladar do consumidor estra.nge! 

ro, por ser um pouco mais ácida 

e de tamanho menor, e satisfaz 

plenamente ao paladar do consu -

midor nacional. A predominância 
-

da variedade Pera nas exportações 

tornou-se um fato consumado".(2) 

Observando a tabela seguinte, percebemos que 

na d6cada de 1950, a produção citr!cola . do Estado de são Pau-

(1) Montenegro, Heitor W.S-Curso Avançado de Citricultura
Escolha das variedades cítricas-Universidade de s.Paulo; 
E.s.A.L.Q.- Piracicaba- 1958~ p.82. 

(2) Ceron, A.O.- op.cit. pp.55-56. 
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lo e de Bebedouro cresceram: 

Estado de são Paulo Bebedouro . 

safras nº pés :prod.cx nQ pés :prod. ex 
1.000 1.000 1.000 1.000 

média 
li 1948~52 2.805 3.012 

; 

203 100 
li 1953- 4.392 3.921 360 130 
li 1954 ·5.473. 4. 96'1 500 150 
li 1955 6.920 6.319 800 400 
li 1956 8.073 7.853 1.100 700 

" 1957 9.615 9.879 1.400 800 
li 1958 12.592 12. 592 1.600 1.100 

" 1959 14.073 14.800 1.700 1.400 
. ·-· .... ·-

Fonte: Casa da Agricultura de Bebedouro e 

DiV:Lsão de Economia Rural do Estado de são Paulo. 

Com o aumento da :produção citrícola e das ex

portações, Bebedouro apresentou-se como o :primeiro centro e~ 

portador de citius do Estado de são Paulo, em 1959, conforme 

tabela abaixo: 

Exportação Cítrica Paulista- 1959 e 1960 

-
Ano Bebedouro % Limeira 'fo Estado -ex 

1959 ·972. 659 ex 30,3 957 .305 ex 29,9 3.193.875 
1960 1.087.430 ex 33,4 1.020.466 ex 31,6 3.227.005 

Fonte: I.E.A. 

A partir deste mesmo ano, Limeira perdeu a li -

dera.nça de maior centro exportador de citrus in natura do Es

tado de são Faulo, para Bebedouro. 

Ao atingir a década de 1960, a utilização da ter 

ra ápresentava-se da seguinte maneira., conforme a fig. (lô). 
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A citricultura cresceu no município em função 

da ampliação do mercado externo e da instálação dos Packing

houses. Ela veio substiiiuir parte das áreas cafeeiras e de 

pastagens. 

Mas a penetração da citricl;lltura sobre a$ áre 

as de pastagens foi pequena, pois estas ainda ocupavam 52,35 

por cento da área total, com rebanho bovino (20.000 cabeças). 

Ao observarmos a fig. (12), no. ano de 1960, 

Bebedouro destacava-se como o principal centro citrícola do 

Planalto Ocidental, e segundo polo citrícola do Estado de s. 
Paulo, apenas superado por Limeira. 

ne acordo com J.N.Fonseca Lima, a citricultu

ra em 1960 estava na seguinte situação: 
i , 

"Nestes últimos doze anos a cultura da .laranja 

-foi, provàvelmente aquela que experimentou a maior expansao 

na Agricultura de são Faulo". (l) 

As causas apontadas como favoráveis à expansão 

da citricultura foram as seguintes: 

a) a decadência da "tristeza" 

b) estado sanitário dos poma

res .citrícolas do Estado- sa

tisfatório. 

c) perigo do "cancro cítrico 

bastante reduzido. 

d) aumento rápido das expor

tações paulistas, pois a ex

portação de frutas oítricas 

de são Paulo ~o quinquênio em 

aprêço (tabela abaixo), desen

volveu-se em ritmo mais acele-

(l) Lima,Fonseca-"Asituação da Citriculturs."~Agricultura em 
S.Paulo-Boletim da Div.de Econ.Rural-ano V~I-nº 4-abr-1960. 
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-rado que a produção. (1) 

Estado de -Sao Paulo· 

Exportação Cítrica Paulista Prod.Cítrica 

Ano 1.000 ex 1.000 ex 

1955 520 6.300 
1959 3.184 14.800 -.. 

Fonte: I.E.A. 

Como podemos observar na tabela que .. se segue, 

citricultura na década de 1960, em Bebedouro, e no Estado de 

são Faulo continuou a crescer, prosseguindo a .sua expansão n: 

década de 1950: 

Estado de pão Paulo Bebedouro 

Ano N2 de pés Prod.cx N2 de pés Prod.cx. 
... ( 1.000) {l.000) . ( 1.000) (1.000) 

1960 13.594 14.400 1.750 1.600 
1961 16.026 18.726 2.100 1.800 
1962 17.012 19.200 2.300 2.200 
1963 17.912 21.600 2.712 2 .166. 
1964 19.050 16.160 3.000 3.271 
1965 19.815 23.936 3.244 2.548 
1966 21.550 29.856 3.321 2.800 
1967 23.433 34.400 3.500 3.500 
1968 25.435 35.560 3.700 3.600 
1969 32.830 34.830 4.100 4.500 
1970 37.000 40.500 4.400 e 5.600 

Fonte- I.E.A- e Casa da Agricultura de Bebedouro. 

Conforme a tabela que se segue, as exportaçÕee 

da laranja na década de 1960, continuáram a aumentar até -

(1) Lima, Fonseca.!!"A situação da Citricultura"-Agricultura. 

em ~ão Faulo-3oletim da Div.Econ.Rural-ano VIII- nº 4- abril 

de 1961. 



1965, qu.ando atingiu o seu máximo-(4.737.676 caixas) 

A partir de 19 65, houve um decrés,~:: .:no J:is ex -

portaçÕes cítricas in natura, e essas se mantíve~'ara ~t~ o fim 

'da década com exportações em torno de 2.300.000 ex. 

A diminuição das exportações da laranja in natu

ra ap6s 1965, foi devido a instalação das indústrias de suco 

concentrado que iniciaram as suas atividades em: Bebedou~o, -

Araraquara, 1'1atão e Limeira. 

Exportação Cítrica Paulista- 1961 a 1968 ( 1) 

Ano Es.t. são Paulo Bebedouro 'fo 

1961 3.256.459 1.140.403 . " 35,0 
1962 3~109.268 1.258.344 40,5 
1963 4.143.:479 1.815.821 43,8 
1964 2.881.330 1.073.986 37 ,3 
1965 4. 737 .676 1.996.870 42,1 

ij66 2.328.639 1.147 .. 673 49 ,3 
' 67 2.656.096 1.236.758 46,6 1."968 2 .16~.439 1.179.790 54,6 

Fonte: I.E.A~ 

~ no início e nos meados da década de 1960, 

que .no Estado de são Paulo e Brasil, começa a industrializa

ção do citru.s em fon:na de suco concentrado. 

A industrialização do citru.s concentrado no Bra

sil, teve o seu início em 1962, no município de Bebedouro. 

A instalação- dessas indústrias e a ampliação do 

mercado externo, vieram incentivar o plantio de novos pomares, 

ampliando assim a área. utilizada pelo citrus no município e 

(1) Os dados de Exportação Cítrica, através da pro.,cedência da 

fruta por município, somente conseguimos até 1968; no I.E.A. e 
no Dep.qe Inspeção de Frutas .(ATI-de Campinas) 
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.-reg1ao. 

A citricultura a partir de 1960, _-penetrou nas-. 
tradicionais áreas de pastagens, dominando atuaimente qu~se 

50 -"' da áre~ total do município. fig. (10) 

Atualmente a cµl. tura da laranja ocupa o dÔbro 

·da área· que f.oi ocupa.da pelo_ café :ria décad1:1. de 1920. 

Conforme a fig. (13) Bebedouro é hoje o maior 

centro produtor ~e laranjas do Estado .de são Paulo, e do Bra 

sil. .com 5~5000•000 pés p1antados e com uma produção de 

7,500.000 caixas. Além de ser o princii>al centro produtor,~ 

transformou-se no.principal centro industrial e exportador 

citrícola do país. 
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III- ESTRUTURA AGRÁRIA 

Este capítulo consideramos. de importância p~ 
ra a complementação e compreensão do estudo da utilização da 
terra, no município em pauta. Enfoca as relações dos homens 
entre aí .e as condições fundiárias relacionadas com as paisa
gens agrárias. 

As relações dos homens entre ~í e as condiçõ
es fundiárias, têm por base o modo de produção existente, carac 
terizando ·o gênero de . vida daqueles que vivem do trabalho agrí 
cola no município, dentr0 do sistema capitalista de produção. 

~ra atingirmos alguns aspectos essenciais da 
Estrutura. Agrária do município, abordamos os tipos de mão de 
obra empregada na agricultura., o regime de exploração e as ca
tegorias dimensionais dos Estabelecimentos Agrícolas. 

Ào estudarmos esses aspectos, nos baseamos em 
dados do Cadastro das propriedades agrícolas do I.N.C.R.A, dos. 
anos de 1966, e 1972, nos Censos Agrícolas de 1920, 1940, 1950, 
1960, e em observações e pesquisas de campo. 

A- As Categorias Dimensionais das Propriedades 
Agrícolas e a Distribuição das Terras. 

Neste item agrupamos as propriedades em cate
gorias dimensionais, mas sem uma preocupação em classificar a 
pequena, média e grande propriedade. 

Procuramos também analisar e explicar a dis -
tribuição das terras nos últimos anos, relacionando as modifi
cações ocorridas na malha fundiária com os proc_essos de mudan
çasda paisagem rural, pro~ocados por fatores econômicos e in -
trodução de novas formas de ut:'.lização da terra. 

No estudo das categorias dimensionais das PI'2. · 
priedades agrícolas, e na distribuição das terras, nós nos ba
seamos na ~écnica da curva de Lorenz, não no sentido de classi 
ficação da pequena, média ou grande propriedade, mas sim na f~ 
cilidade que essa curva estatística possibilita no agrupamento 
das propriedades em categorias dimensionais, além de mostrar a 
distribuição das terras através de uma ariálise sincrônica e di 

A • acronica. 
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Apesar da curva de Lorenz ser utilizada para 
a classificação das prop~iedades em peque~a, média e ·erande1 . . . 

não pe ~~cc~bemos rnu i ta validade pard o- seu emprêgo no município 
de.Bebedouro, pois essa curva sendo uma técnica estatística, 
é generalizante, e não leva em consideração as particularidà
des dos demais fatores que caracterizam uma propriedade. 

. ' . ' , Devido a curva basear-se somente no numero e 
área das propriedades agrícolas~ no Município de Bebedouro,não 

. . - . . . 
podemos fazer tal generalizaçao pois a pequena ou grande pro-
priedade citrícola, não possuem os ·mesmos valores ·, que a peque 
na ou grande propriedade de criação de 'gado; além do mais exi~ 
tem propriedades de utilização mista. 

N~o procuramos levar em consideração a classi 
ficação de pequena, média e grande propriedade, em função do 
regime de exploração, pela dificuldade em aplicar esse modêlo, 
pois a variação entre trabalho familiar mais ass~laríados e 
trabalho somente com assalariados, não caracteriza uma cons -
tante entre as categorias dimensionais no município,- e além ~~ 
disso a citricu~tura predomina como forma de exploração direta 
com trabalho somente assalariado> em todas as categorias dimen
sionais. 

Ao observarmos a fig.(14) concluímos, ou pod!:_ 
mos concluir que, de ·1920 a 1940, o desmembra.nento das grandes 
propriedades cafeeiras com a crise do café foi evidente. 

A distribuição das terras em 1920, mostrava: 
se muito distante de uma distribuição equitativa, pois atingia 
o índice da curva 4,25 cm, caracterizando maior concentração 
de terras nas mãos de menor número de proprietários. 

Enquanto que, no ano de 1940, o índice da cu.!: 
va atingia 3,6 cm, retratando um maior desmembramento das pro
priedades, constatando o parcelamento de grandes fazendas caf!:_ 
eiras em propriedades menores, aumentando o número de proprie
da~es em relação à área. 

De acôrdo com a fig. (14) côncluímos que de 
1940 a 1950, houve aglutinações de propriedades em função do 
domínio da atividade pecuarista no município, necessitando de 
maiores áreas para a criação, pois o índice da curva de 3,6 -
cm. de 1940, foi para 3,8 cm,- em 1950. 

Conforme a fig.(14), podemos concluir que a 
distribuição das terras de 1950 a 1972, obedeceu uma constância 
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nos Índices da:.;; curvas, v2~~ü:niJ.o . e.r.1 tôrno de. 3, Sem ü 3, 9cm. 

Esse aspecto vem 2ostrur que, apesar da transror 

maç3'.õ ocorrida nos modos de ütiliz<:~ ç:~o ela t er :co , com a introdu-
. . 

ção e expansão da cultura da la.ranja a partir da décnàa de 1950, 

a mudo.nça de pcisaGcm agrária não alterou de foma decisiva a -

distribuição das terras e as categorias dimensionais dos estabe 

lecilaentos.(1) 
, 

O que houve realmente na area, a p~o.:rtir de 1950, 

foi a substituiç~o da forma de utilização da te~ra, n~s mesmas 

propriedades ~;;rícolas e tU!la adaptaçto dos proprietários à nova 

economis. dominc.nte, que é a citricultura. 

O município de Bebedouro encontra-se distante de 

uma distribuição equitativa das terras, devido o predonínio de -

grandes propried~des, que totalizam metade do espaço agrícola m~ 

nicipal. · 

Em 1972, a situação apresentava-se da seguinte -

maneira, conforo.e quadro abaixo: 

Categorias Nº de pro- ~ó do nQ de área das prE_ % da área 
Dimensionais priedades propriedc..des priedades dc.s prop. 

, 
J.te 30 ha. 301 50% 4.516 7, 5'(., 

De 30 a 300bà. 253 42% 25.444 42,4~ 

mais de 300ba . 48 8% 30.000 51,l~ 

Total 602 100% 6().000 100 % 

Fonte - I.N.C.R.A. - Ano de 1972. 

A distribuição das terras no município, eD funçaõ 

das categor"ias dimensionais' most:ra um predomínio em área das 

grandes propriedades em detrimento da pequena área ocupada por um 

alto ~Ú;nero de pequenos proprietários. 

A I!l.2~ioria das grandes propried~des se dedicam à -
criação de gado,(tabela anexa). A existência dessas no município, 

é produto da história econômicc. da região. 

(1) De ::tcÔrclo co:-.i o levan.tc.ncnto .feito na ~rea ocorreram c1enl'l':.em-· 
brQJ!lentos e aglutin~ções ~e propriedQdes entre 1950 n 1972, mas 
com nlternções mínimas na malha f\Uldiária. 



tabele 2..nexa 

.As principais formas de utilização da terra relacionadas com a~ categorias dimensionais 
. , , 

dos estabelecimentos agricolas do Kunicipio·de Bebedouro 

. 

As formas de utilfzação da tetta(~ea ocupada (ha) e a porcentG.cem - , ) em relaçao com a area total 

Categorias Dinensionais -
citrus pastagens culturas anuais 

~,. 

ce.J:c 
.. 

área{ha") ·% área(ha) of. área(ha) % área(112) c;t ,,, . 
i"' 

---
Até 30 hectares 2.950,00 5 1.011,00 r,5 582,00 1,0 816 ,:00 . :;_,5 

.. ; .. 

De 30 a 100 hectares 5.275,00 8 2.779,00 5,0 698,00 l,O 162,00 0,2 . 
De 100 a 300 hectares 8.715,00 ~ 14 5.222,00 a,o 706,00 . 1,2 313,00 "' r V f:::; 

De 300 a 500 hectares 4.077,00 6 2.736,00 5,0 495,00 o,8 137100 0,2 . 
De 500 a mais de 1.000 ha. 6.097,00 10 9.416,00 16,0 1~028,00 # 2,0 208,.00 0,3 

Total· 27.104,00 43 21.164,00 35,5 3.509,00 6,0 1.616,00 2,7 , 

Ponte - I.N.C.R.A. - Cadastro das propriedades agrícolas - ano de 1972. 
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REGIMES OE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA OE ACORDO COM O NÚMERO E 
AREA DAS PROPRIEDADES 

. . , 
-~_. ..... .. -..... . 

1--.................. ~-"""r----............................................. -"I. 

ANO DE 1 ... 

REGllM oe R•PLOAAÇÃO 

TOTAL DAS . PtlOPftlEDAOES .._ 502 

AREA TOTAL..: 54·3aa HECTARES 

Q!!.!!.:.. S • C. B RA Y 

FONTE - FICHA DE CADASTRAMENTO DO l . B.R.A. - MUNICÍPIO DE BEBEDOURO 



Com a frente d.o café no .norte paulista, Bebe
dou-=o ficou nu.ma zona de conflito ehtre o café e ª · zona de cri
ação de gaêo da área de Barretos e Triân~o ?tineiro. 

Essa posição do município entre duas ativida ~ 
des agropecuárias dominantes (criação de gado e caf,), deixou 
marcas na paisagem e na :ma.l.ha fundiária atua.1. 

A parte nort~ e nordeste do município, que ma!!_ 
tem divisa com o município de Colina, sempre marcou a paisagem 
de Bebedouro, com grà.ndes propriedades de criação de gado_, ·de!!. 
de o domínio do café, até hoje. 

são propriedades de fazendeiros tradicionais, 
descendentes das .primeiras famílias que aí penetraram. 

Atualmente uma parte dessas grandes propried!. 
des de criação no norte do município está introd\l.Zindo a cul
tura. do citrus em pequenas e médias parcelas. 

Jlas a principal formá de utilização da terra 
das grandes propriedades, ainda· é a criação de gado para cor-, 
te_, e produção de lei: te. 

Por outro ládo, (tabela anexa) as pequenas e 
médias p~priedades do município, muitas delas resultantes de 
grandes propriedades cafeeiras, têm _ como a principal fonna de 
utilização da terra, a citricultura. 

B- Regime de Exploração das propriedades 
Agrícolas 

A exploração da terrâ em Bebedouro é feita na · 
maioria, exclusivamente pelos proprietárioâ) Ao observarmos a 
/1g: (15), podemos notar que tanto em área, como em número de 
propriedades, predomina a valorização dii'eta. . . . \ -- - . -- . .. . - . . . . 

QU.anto à área das propriedades~ o~nforme a 
. ; . 

tig. (15), vamos verificar que ocorre um ligeiro aumento da 
exploração mista ou associada (direta e indireta) em relação 
a.o. número de propri~dades. f!sto porque, nas· maiores propriEid!, 
des do município, onde predominam as áreas de pastagens, os 
proprietários não utilizam direta,nente toda a propriedade e -
recorrem a parceiros ou arrendam pequenàs e às vezes médias 
parcelas 

Podemos perceber através daifig.(15),. que a 
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exploração indireta tanto. em área co~o em nÚJnero de proprieda
des ,é mínima., e a tendência é diminuir cada vez mais, devido 
ao· crescente avanço da citricultura, que é uma atividade agri-· - . ' cola na área, essencialmente de exploraçao direta. 

O mesmo fato está ocorrendo nas propriedades 
.. 

de exploração associada (direta e indireta) que tendem a per-
der su~s características com ~ domínio crescente da citricul-
tura. 

Para caracterizannos o tipo de exploração, -
utilizamos os dados do I.N.C.R.A.·de 1966, e dos questionários 
que aplicamos na área. 

Bi- Exploràção Direta 

A exploração direta é o re·gime de exploração 
dominante no múnicípio, e se apresenta sob três formas: 

a) exploração direta com o emprego·do traba
lho familiar • ... 
b) exploraçao direta com o emprego do traba-

lho familiar e mais assalariados. 
e) exploração direta por meio de assalaria
dos dirigidos pelo .proprietário ou adminis
tre.dor. 

A dificuldade em detenninar o regime de ex -
plorac;ão direta nas suas trê.s fonnas, em relação à área das p~ 
priedades, foi a mesma citad$ no item anterior, na tentativa dE 
classificação da pequena, média e grande propriedade. 

Se chegamos a um resultado quanto às áreas quE 
detenninam os limites dessas três formas, foi em função de nos
so esfôrço em atingirmos uma: aproximação média através dos da
dos levantados. 

a) Exploração direta com o emprego do 
trabalho familiar 

Por -meio dop inqüérl ~õs pudet11os:·.eoncl'tJ.i:r:.q!:l~
esse.:·modo·:. de ~ exploração ocorre em~.média, nas -porpii.edades com 
mepos _de 24 hect~ · Nas pequénascpropriedad.est.:citríc9laa ~:on~-

· 11e-há ~ ã,u1e ·· modor-:de~expioração~~e~iste~. 'Wlla ~1Visão c}f1_· P.P.,r$.9Õ~~
ent.ie.. os an.embroa:.~âa., f.wnília_,: .ae~e.::a ~po_d.a, .. ·pul~vitrt.;.'3-çÕes, ;Ç'°pi-
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na, e outros cuiuad.os com o pomar. :Ssses se1~fi 1; os eão distribui-

' dos entre os honenn adultos e adoles centes, e [~ S n alhercs é:i.S ve-

zes a.uxili<:.iJD. na capina ou na colheita â.os pomares. 

Quando o pom~r é vendido para· as indústrias, ou 

para os comerciantes de citrus, a colheita nF.o é feita pela fpmí 

lia, e sin. pelos o.ssal2.ri~dos da firma comp:;.."adora. 

Nas paquenas propriedades com culturas a..~uais, o 

preparo da terra e o plantio, são feitos pelos homens adultos e-
- . 

adolescentes, enquc .. nto que na capina e na colheita, todas as pe!!_ 

so~s da família participam. 

b~Exploracão direta coo o emprêco do trabs D10 fa 

nilia.r e L1ais assal[:'.ri2.dos 
Esse modo de e~loração ocorre de maneira geral-

·, 

em propriedades co::;-. menos de 70ha•·. 
' -........ ----~ ··~~-·· h h- -· ., ___ .. -··· -·· .. 

Nas 'propriedades onde ocorrem esse tipo de ex:pl,2 

raçco, as pes ~oas da fam!iia trabalham tanto na direção e organi· · -
zação dos neg6cios da propriedc.de, como nos serviços de trabalho 

, 
_braçal, executados junta.nente com os assalariados fixos .e tempor!: 

rios. O número de trcba.l.hadores residentes varia de la 3 homens. 

Para serviços de capina, plantio, colheita, tra~ 

tros com os pomares e com· as culturas anuais, contratam trabalha -
d t 

, . 
ores emporarios. 

O número desses trabalhadores temporários vai d_! 

pender d~s necessidades da época e varia de propriedade para pro -
priedade, tamanho db pomar de citru.s, e do tipo de cultura anual 

.existente.li!a.s em média, utilizam-se anualmente de 1 a 3 trabalha -
dores ~empo!~rios v~la.ntes1 

e) Exploração direta por meio de assalaricdos di

rieidos pelo proprietário ou administrador 

Essa f orm.a de exploração é a mais comum no muni

cípio, e predomina tanto em área como e~ número de propriodades

de regime ,de exploração direta. 

A ejcploração por meio de assalariados dirieidos

pelo proprietário ou administrador predomina nas propriedades a

cima de 70 hectc.res, IJ.as ocorre de maneira generalizada em todas 

as categorias dimensionais de propriedades existentes na área. 
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No município de Bebedouro, as propriedades de 

eÃ"J?lOraçÜo direta por meio de aosaJ.ariados, não exigem obriGato~ 

ria.mente a presença d,e um administrador. 

Existem vários propriet<!rios absenteístas e -

residentes que não possuem administradores, sendo portanto eles 

próprios os dirigentes da propriedade• 

·A existência de administradores, é mais comum 

nas gre..ndes proprieüades,· para dirigirem os trabalhadores nos ser 

viços de práticas agrícolas, e nas propriedr.des .cujos donos são 
, N , 

,abcenteistas, e que nuo vivem exclusiva.mente da renda ae;.ricola. 

Esses proprietários que não vivem exclusivamen 
. -

te da renda agrícola, na maioria,são citricultores que,.. exercem 

na zona urbana outros.tipos de atividades econômicas, como: co

merciantes,. profissionais liberais e :f'wÍcion6-ios públicos. Es

se aspecto foi ressaltado por Ceron(l), no seu trabalho sôb:.--e -
' 

Limeira,na década de 1960, e por llendes(2), na Baixada Fluminense 1 
, 

na decada de 1940. 

O fator principal do predomínio dessa forma de 

exploração, é o grande número de proprietários absente!~tas li~ 

dosà atividade agrícola.Pois, a citricultura favorece cada vez -

mais essa forma de e:q>loração, em função de ser uma cultura per_! 

·ne, com características ·próprias de cu.idados t'cnicoa, e de come!: 

cializaÇão, que se adaptam e favorecem esse tipo de exploração. 

B
2

- Regime de Exploração Aosociada ( direta e 

iridiretà) 
. - r O regime de exploraçao associada, corresponde 

respectivamente a 17,Tf, e 35,8% do número e lrea totais das pro

priedades. (fig. 15) Podemos notar que a exploração essociada que.n -
to ao· número das propriedcdes, não é tão importante, mas quanto á 
drea · é bastante siBidficativo. 

(l)Ceron, A.O. - op. cit.,p. 118. 

(2)1Tendes, Renato da Gilveira- Pais8.gens Culturais da J3aixada Flu -
minense - op. cit. , PP• 100/102. 
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Através dos inquéritos :podemos observar que es 

se tipo de ex::;loraç~o oco:-re eo todG.:J as c~tcgotias dir.aensionc.is 

elo r:.'Uni cÍpio, preQomin~.ndo nas gr.::~ndes propriedades de criação

de gado. 

Nas áreas de exploração associada, predomine. 

em área a valorização direta sobre a indireta. 

Entre os tipos de exploração indireta, predomi 

na a :p~rceria sobre o arrendamento, tanto em número, como em área 

das propriedades, conforme :podemos observar na tabela abaixo: 

-
•. Porcenta!iem da 

, 
de Explora2ão Associada are a 

Parceria lu-rendamento Direta 

1rea (ha) % l:rea (ha) % l:rea (ha) % 

2.4~8 12 
, 

~·;, 1.048 5 % 19.485 83 % 

Fonte I.N.C.R.A. - . Ano de 1966. 

Os parceiros e os arrendatários desenvolvem na 

maioria das vezes, o cultivo do milho e do arroz. 

Ocorre também o arrendamento de pastagens na 

·pequena, média e grande :propriedade. 

Os proprietários que se dedicam à criação de 

gado e à cultura da laranja,· às vezes cú.ltivam em pm.ceria o ar

. roz e o milho nas pp.rcelas não utilizadas e entre os laranjais ·· 

' novos. 

- A parceria ocorre geralmente entre o proprietá 
. -

rio e um as.salariado fixo, ou com estranhos. 

O arrendamento é mais cOilW!l nas propriedades 

onde a atividade básica é a criação de gado, e parte das pasta

gens são arrendadas para criadores que não dispõem de p;;i..stos su

ficientes. 

.Nas propriedades onde a cultura básica é o ci- . 

trus, é muito difícil 'ocorrer o arrenda.mento das parcelas não uti 

lizadc.s. Fodemos concluir que no.regime de exploração associada, 

n parceria está voltada pc;;.ra as culturas de i~portância comercial 

secundária no município. 
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,:..:· As propriedades de exploração 
indireta: . 
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Ao observarmos a fig.(15), podemos perceber 
que as propriedades agrícolas exploradas totalmente por parce;... 
1ros ou arrendatários, são quanto ao número e área de proprie
dades, sem ex:pre--ª·ª ·ª-º- ~enhuma no município. 

Num total de 502 propriedades agrícolas em 
1966 (l); 17 propriedades apenas foram exploradas por parcei
ros e arrendatárlos,·isto é, somando apenas 3,38 % do número 
das propriedades e 519,40 hectares ou 0,95 % da área total das 
propriedades agrícolas. 

Dessas 17 propriedades, 4 sio exploradas por -
,parceria e 13 exploradas por arrendamento •. 

As propriedades exploradas por parceiros, são 
as que têm menos de. 30 hectares, e aquelas exploradas total -

,mente por arrendatários, não ultrapas·sam 70 hectares. 
Concluímos que apenas os p·equenos proprietári 

os exploram toda a s~a propriedade por meio de parceiros. 
Boconjunt·o, o regime de exploração indireta, 

apresenta-se da seguinte maneira, conforme tabela abaixo: 

1reas das propriedades de Explora2ão Indireta 

!reas de exploração Indireta Ãrea total das pro 
priedades. ---

Parceria Arrendamento 

.!rea (Ha) 'fo Ãrea (Ha) 'fo !rea (~a) 'fo . 

54,00 0,11 460,00 . o,~4 54.398,00 lOC 

.Fonte: I.N.C.R.A- ano de 1966. 

O predomínio do arrendamento da propriedade 
em relação a parceria é de que, a maioria das propriedades ~ 
arrendadas, são para servir de pastagens, para os criadores -

'(l) Utilizamos os dados do Cadastro do I.N.C.R.A, do ano de 
1966, para o estudo desse capítulo, por não tennos dados ofi

ciais mais recentes em que pudéssemos nos basear. 
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que necessitam de pastos. 
O contrato de· arrendamento de propriedades de 

pastos é gera.l1..r1ente de 1 ano. Outro tipo de ar~endamen-.to que 
ocorre na área, é aqueie feito em áreas destinadas às culturas 
anuais. Arrendam geralmente pequenas ou médias propriedades, 
para trabalharem com a cultura do milho, arroz e amendoim. 

O sitema de parceria dominante na área é a me
açaÕ onde, o proprietário e o parceiro dividem_a produção agzi 
cola em partes iguais. O proprietário concede à terra, 50 % do 
adubo e às vezes parte do material utilizado,- enquanto que o 
parceiro entra com a sua força dé t~balho, 50 % do adubo e ~ 
terial de trabalho. 

Quando ocorre a necessidade de assalariados vo 
lantes,- geralmente é financiado pelo próprietário. 

A pequena expressão da exploração indireta, 
tanto em área como em número de p~priedades no município, é -
devido o domínio da citricultura., que é uma típica cultura de -expressao direta. 

-C- Os tipos de mao de obra empregados 
na Agricultura : 

.Da. década de 1930 a 1950, Bebedouro e os dema
is municípios da região perderam população para as novas áreas 
de café do oeste paulista e norte do Paraná (1), fato cómum à 
todas as áreas "velhas" do Estado. 

A partir de 1950, passa o município a aumentar 
o seu con_tingente populacional e se firmar com uma nova econo
mia agrária que tf a <?i tricultura.. 

' Apesar do aumento populacional, do município, 
a zona rural continuou a perder população e atingiu o seu ma
ior êxodo ·, a partir da década· de 19 60, conforme quadro abaixo: 

Ano Pop. Rural 

"' 
Pop. n>tal ·'% 

1950 15.337 56,2 27 .238 100 
1960 13.096 41,0 31.961 100 
1970 8.229 22,0 ·37.284 100 

(1) Keller, Elza Coelho de Souza-Notas sobre a tvolução da po 
pulação do ~~st •. de s. Paulo-1920 a 19 50-A~pectos Geográficos dã 
~rra Bandeirante-I.B.G.E.~ p. 214-219-R.de Janeiro. 
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Este ·· fato é , para.doxal. à· primeira vista,· dado· -

que justaz~nte nas citcdas.~écadas ocorreu a grande expi.nsão da 

·lc.vcura ci·trícola. 

Várias causas sao apon,tadas pela. dininuição Q.a 

população rural. fõ fenômeno do. lnisi-ação campo-cidade é caracterÍ.! 

tico em toclo o país, e p~icula.r.mente · no·Este.do de São :Paulo, a 

partir da II GueITa i.:undial.-:' 

Os yrin-cipais éentroE brasileiros passaram a se . . . 
expandir industria.l.Dente atraindÓ as populações interioranas. ~ 

tretanto, o ILld.s recente surto mgra'tório que ocorreu a partir da 

década de 1960, tem como causa ~rincipa.1 a criação do Estatuto do 

Traba.lhàdor Rural. em 1963. 

Nesse períodv ·• dos primeiros a.nos de prática do 

citado Est~tuto, o número de trabe.lhadores rurais que vierD.I!l para 

'a. cidade foi alarmante. 

A cidade de l3ebedouro teve uma taxa de cresc·mea 

to populaci.onal. de 1960 pa.ra 1970 de mais de 50 por cento, taxa es -
sa superior à média do Estado de são Paulo, que foi de 36 por cento. 

.. Embora a cidade ·possua atualmente mais de 30. 000 _ 

habitantes Il;8. zona urbana, os. baiJ:TOJ;J_ periféricos, possuem aproXi_ 

ma.damente 70 por cento de sua população vincú.lada · ao setor pri:r4 

rio, como trabalhadores volantes, fazendo· o movimento pendular 

diário cidade-campo. 

A citricultura, devido às sues condições próprias~ 

de trato ·com o pomar, colheita,e a mecanização, empa.rte também-
' ' . 

veio contribuir com a não necessidade de um grande número de em.-
pr~gados· fixos resident~s, porque um número modesto de empreg-2.dos 

fixos controlam o ~stabelecimento agrícola, e em casos de aumento . 
de àerviços, como : capina, pulverização e adubação, são utiliz~ 

dos os serviços de trabalhadores volantes. 

Por outro lado, os comerciantes e as indÚstric.s 

de citrus sendo responsáveis peJ.a colheita da fruta, possuem fua 
cionários para esse tipo de serViço, ou fazem contratos com em -

preiteiros, que recrutam os tra.ba1hadores da cidade para o serv! 

ço -de colhei ta.. Que.ndo os empreiteiros fazen contra.to co!l1 os pr.2 

priet[frios, os volantes pruticam o~. serviços, desde a capina~ P.2 

da até a pulveriz~ç~o é adubação. 
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De acôrdo · com o Plano- Dire·tor -do r::iunicípio d~ 
Bebedouro, do ano de 1972, a mão de ~bra ocupada no set~r pr!_' 

· mário apresenta-se da seguinte maneira: tra.balhadore·s perma, -
nentes- perfazem 51 ~' da mão de obra empregada na agropecuá
ria; Trabalhadores volantes - 38 por cento, e Trabalho Famili 
ar- 11 ~. conf. fig. (16). (1) 

·· Os trabalhadores volantes ocupam quase 40 ~ da 
mão de obra. empregada na agric~lturà, e através de questioná
rios aplicados com esses trabalhadores, roonstatamos que apro
ximadamente 80 ~ ·vivem dependente.dos serviços da cultura. do 
citrus. 

Constatamos que apesar do volante . caracterizar 
o p;r6.prio subemprêgo, pela· sua situação de desamparo e por d!_ 
pender de assistência e favores de entidadee de caridade e P!. 
tronais, a SUa condição na área citrícola ~ ·menos degradante 
q~e nas áreas canavieiras do Estado de são Pa.Ulo~1 

· 

. Atrav~s dos inquéritos com esses trabalhadores 
constatamos que prhticamente grande .parte do ano eles são re
crutados para os serviços da citricultura. 

De abril a setembro, são mui to procurados os -
seus serviços para a _colhei te. m8is intensiva das variedades --precoces e· algumas tardias; · de outubro a março, sao procura -
dos para. serviços de capina e colheita de variedades tardias 
e temporonas. 

. A maioria dos volantes trabalham para empreit!_ 
iros que seguem as detenninaçÕes trabalhistas. 

. Constatamos que parte dos volantes, possuem 
uma situação mais segura. que os demais, pois são contratados 

· anualmente pelos empreiteiros. 
Existem volantes que trabalham para empreitei -

roe, de 5 a 12 anos, e assim possuem todos os documentos lega
lizados e garantias das leis trabalhistas. 

No Município de Bebedouro, a maioria dos volan
tes :possuem trabalho durante o ano todo, não ocorrendo como 
nas áreas canavieiras do Estado o problema agravante da entre-

safra. 

(1) A caracterização do trabalhador pennanente, não significa 
que o individuo mora na propriedade, pois através dos questi
onários aplicados nos bairros periféricos da cidade, encontra.
mos pa·rte de assalariados pennanentes que moram na zona urba- · 
na e não na rural. 
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(1) Os trabalhadores .volantes levantam-se entre 3,00 ~. 4,00 
horas da madrugada, preparam o almoço, tomam os caminhões -
entre 6,00 e 6,30 horas da manhã, voltando para suas casas, 
entre 19 ,oo e 20 ,OO horas • . • 
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Ill - AS. FO~ll'.L';.S D2 UT ILIZAÇIO DA TTu"1A 

Ao abordarmos esse capítulo, procure.mos desen

volver o eztudo da organize.çê:o do espaço agrário. · 

Baseé!Llo-nos princip~ente nos mc.pea.mentos da

utilização da te_rra, nc.s. pesquisas de ce.mpo, nos dados est~t!s

ticos c~ntidos na Ca~a da Agric~ltura de Bebedouro e no CudQstro 
, . I 'D' das Propriedades .Agr1colas do .~i. C.+~ .• A •• 

A preocupação básica ccncentr~-se na descrição 

das formas de utilizaçso da terra, d.a. localização e distribuiç~o 
dos.campos de cu1tivos, além da abord2.gen dos aspectos :f'uncio -

nais da agricultura atu.al do município. 

A análise fisionômica é fundament~ ~esse capf 

tulo, pois tem por objeto a paisagem. d.ir.etc.mente relacionada com 

a agricu1tura. 

Através das técnicas empregadafS, procuramo~ des -
crever. e explicar de naneira ma.is comp;teta. e pormenorizada poss.f 

vel, es formas de utilização da terra. 

De a.côrdo com o 'quadro abd.xo, te:nos as diferen -
tes categor-ias de utilização-da. te:ITa no fu'Unic!pio de Bebedouro: 

Utilização de Terre .no l!unicÍpio de :Bebedouro- e.no de 1972 

· Fonte- Cadastro dz.s Propriedades l..grÍcolas- I.N.C.R.A. 

Pormas de Utilização lrea(ha) Porcen -. ta.gem 
--

Culturas Perenes 26.440 44,06 
1- citrus 25.171 41,95 
2- café . 1.269 2,11 

Culturas anutis 4.097 6,82 ·-
. . -· Total das terras cultivo.das 30.537 50,88% 

' ·-
Pastagens 21.166 . 35,27 

z..rate.s e i:..1uca.li:pte.is 4.681 7,79 

Terraa _ n~o utilizcdcs 3.618 6,02 
Total Geral 59.002 100,0~~ 
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Ao relacionarmos com os anos ~.n.teriores, nota

mos ~ue as terras utilizad~s exclusiv~ente par~ fins e.gr!colas . . . . . 

c~~rra3 co~ cuJ.turas), aUlilent~.réllll nos-últimos anos, e atual.mente 

·preüominr..m com quase · 51 por cento da área total. (fig.17) 

Dos tipos de lcvóure.s praticadas na áree, obser -
VE'..EOS ~ don!nio das culturas perenes, com 44,06 por cento • 

. Dentre as cu1turas perenes, as lavoure.a de ci.;. 

tru.s ocupara 95 por cento .• 
·, 

li. cultura do cáfé, que foi a cultura me.is impor -
te.nte do mu...~icÍpio até o in:!cio daü~cada de 1950, encontre-se-

. . , 
hoje, ocu~do e.peru::.s 2,11 por cento da u-ea total municipal., e 

5,00 por cento, en relação às culturas perenes. 

As cu1 turas E.nUE:.is , ocupam apene.a 6, 82 por · cen -
to do totai, e 13 por cento em re1açã~ às áreas cUltivadas.Essas, 

nünca foraa no município,. o tipo . d8 .ã.grictil.tura: dominante, mas

já ocup&ran maiores l.reas do que atual.mente. Dentre a.á cu1turas 

e.nu.ais, as mais predominantes são: o milho e o e.rroz, ocupando

amba.s, mais de 8~ da área ocupada pelas demais culturas Mua.is. 

(fig. 20) 

As pestagens dom:fnam 35,27 por cento da área to 
. -

tàl.. ÍAs lreas ps.stor!s, vêm sendo diminuídas sens!velnente nas-

Úl til:&as décadc..s,(fig.10) devido a. eipansão cada vez maior da ci -
tricultura na região-") J..s pastagens em 1960, ·ocupavam 52, 35 por 

cento d~ área mUnicipal, e viu-se reduzicü:. ~ 35,37 por cento 

,nos Últimos e.nos. ~ tendência é diI3:i.nuir en importância no lDW1! 
o!pio, tanto em &ea, como e.tivido.de econômica. ·J.!as e.inda se· -

. A . 

oonstitue como a sesu.n.ÇJ.a atividade econonica de :Bebedouro, por-

ser o meio de subsistência para o gado. . . 

O citrus 1 sen dúvida a.l.guma a principal forma 

de utilizaçco da terra em Eebedouro. A sua área ocupada atinge 

25.171 hecto.res ou. seja., 82 por cento da área total. cu.ltivcda. 

Neste item não de.remos as caracter!sticas fun 

oionais da cul~ do citrus, Uma. vez que no p~Óxil::Lo ccp!tulo

ser~ desenvolvido um estudo mais ~specífico a essa cultura por 

ser a principal e a tiais repro~entativa forma de utilizaç~o d~ 

terra·no I:IUnicÍpio. 
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a) A culturc. do c~é 

A cul tur2. do cc:.fé j~ ocupou çrc.n:~_cs ~rea.s, . e co-. , . , 
locou Bebedouro na decada de 1920, entre e.s eranc.1.es t.re.::.s prod~ 

toras de café, no Estado de ·são Pc~ulo.(l) 
, . , , 

O cafe ocupou gr.c.ndes areas do municipio, mas e..-

su~ m..::.~ior ~rea de domínio foi o espigê:o principcl, onde encontr~ 

-se os solos podzolizndos lin$ e t:a.rÍlia • 

.Após ·a crise de 1929, o cs.fé ~ssou a ser suba.-. . 
tituido aos poucos por outras cu.itures, cono a do algodão, ~ue 

passou a ser cultivado entre os cc..fezais, mas a medida que o -

algod~o foi se firm.::m.do , alguns cafezais forwn sendo erradica 

dos. (2) 

Em outras propriedades,o ·ccfé deu lugar às pastE: 
, , . , . 

gens, mas conven anotar q_ue a te 1950, o. ca:f e foi de grc.nde im-

portância para o I!!llll.i.cÍpio, pois era sua principal cultura. 

iCom a expansão da citricultura a p2.rtir desse 

perÍodo,as áreas cafeeiras .foram. sendQsubstituída.s_ e atualmente 

apen::.s do!ilinc.m 2,11 por cento da área total e 5,00 por cento das 

áreas de cu.itivos. 

· Atrevé da tabela abaixo podemos observar o decl,! 

nio do café nos Ültinos trinta anos: 

Ano J.:rea (ba) Porcentagem 

1920 13.754 18,0~~ . 
1940. 11.000 20,ocy,G 
1950 a.ooo 14,50% 
1960 3.000 5,10% 
1972 1.269 2,11% e 

Fonte: Censos .:~grícolas (I.B.G.E. )1920.,..1940-1950-1960 e INC?i.A-1972 

(1) Em 1920, -Bebedouro produziu 255.726 2:.rrobas de café, com 

· 11.003.269 cafeeiros, ocupc.ndo um.a área de 13.754 ha., corres 
) -

. d , crf. , . 
pondcndo .a 181;1 da are a total e 73/~ das areas ·de cu1 ti vos. 

(2) E!:l entrevistes com c.ntigos. proprietários, constat<:?..raos que a 

cultura do algodco teve relativa importância n~ década de ~ 

1930 e veio substituir o e.D.fé em algumas propriedudes,a me

dida que os cafez~is velhos e dec~den~es i<lil sendo err~d.icudos. 
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. , 
lia ~tuQJ.idade 2.s ~eo.s r.:.ue forn:;i dominad:::.c pelos-

c~ezc.1.s, ect2:o co"be:·"!:.:.s na -:?'Pioria nelos lt=c.n.jc.is. . . - . . . . 
A grc.nde pc.rte dos cafezc.is existentes e:1 Bebed~ 

·ro são antigos talhões no esp~&ão principal, (fig.18) que a.indq.'."" 
,l, 

restaran das mD.iores e mais antigàs lavouras. da década de 1930. 

Os cafeeir~à hoje, são cultivados na sua maioria, 

em propried~des com ~enos de 30 hect~es.(tabela anexa, p.39 ). 

A partir de 1966/Í967," em aJ.guns.esta.be1ecimentos . . . 
pas;3ara.m a plruita.r noyo_s pés de café' principamente devido o.os 

incentivos de financiem.entoa dados ~el~s autoridades governamea 

te.ia. 

:~o · i~ero de pés l>lant~vdos 

1967 30.000 
, 

pes 

1968 20.000 
, 

pes 

1969 24.000 
, 

pes 

1970 35.000 
, 

pes 

1971 30.000 
, 

pes 

1972 35.000 
, 

pes 

1973 34.ooo , 
pes 

-

Fonte: Casa da Agricu1tura de ::Bebedouro. 

b) As cu1turas e.nu.ais 

As culturcs anuais, como podenos observar no riapa 

de utilizaç~o da terra, (fig.18) estão distribuÍdas em .tôda a -

úea municipal.. 

Essas culturas ocupam atu.allilente 6,82 pQr cento da 

lrea total. Aprotililadnriente 5 por cento do mfmero das proprieã.f:. 

des c.gr!colas, se dedicam às culturas a.nuaio, Im'\S essas aparecem 

em todc.s as categorias d.1oensionais dos estabolecil:lentos. 

Das culturc.s ~.c.1.is, asma.is importantes são : o

milho e o ['.lToz, conforme podemos oboervcr no quadro seguinte: 
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O arroz e o milho ocupam juntos mais de 80 % 
da área total dominada pe~as cuJ.turas anuais. f ig.(19)· 

Culturas 1950 1960 1966 1972 
' 

anuais 
1 Ha 

"' 
Ha % Ha 

"' 
Ha 'lo 

! 

3.600 47,5 3.085 53,2 2.053 
1 

50,2 milho 1.320 21,9 
arroz 1.200 1919 2.880 38,0 2.182 37 ,6 . 1.276 31,2 

• 
amendoim 72 1,0 24 0,3 . . 217 3,7 358 8,7 
algodão 1.080 17,9 672 8,8 74 1,2 205 5,0 
mamona 72 1,0 480 6,3 15 0,2 84 2,0 
mandioca 980 16,2 432 . 5,7 74 1,2 4 0,1 
cana 648 10,7 24C 3,1 ~: ~9 0,5 15 0,3 

. . 

;omate - - - - - - 89 2,1 
feijão 648 10,7 240 3,1 120 2,0 - -
Total 6.020 100;~ 7 .56f 100 ,o . 5796 100,0% 4.084 100,0~ 

! 

Fonte : Casa da Agricultura, I.N.C.R.A e I.B.G.E. 

A·s duas culturas acimas refet-idas são constan
tes nos quatro tipos de sitemas agrícolas encontrados no muni
cípio. 

Podemos observar na 1fig.(lO) que as culturas 
anuais, vêm perdendo área nos últimos anos, pois em 1960 elas 
ocupavam 15,15 por cento da área total e em 1972 apenas 6,82 
por cento. 

A diminuição. das culturas anuais, é um fato evi 
dente n& paisagem atual, explicado pelo avanço ca~a vez maior 
da citricultura. A penetração do citru.s nas áreas de culturas 

. ~· ' anuais e de pastagens fez-se rapidamente nos últimos anos. 
Podemos observar no quadro acima, que em 1950 

as culturas anuais.eram ·mais diversificadas e se rivalizavam en 
. - . ... tre o milho, arroz, algodao, mandioca, cana e .feijao.(l) 

A mandioca na d~cada de 1950, tinha relativa im 

portâri_cia' em virtutie das fábricas de raspa existentes no muni-

(1) Apesar da cana ser considerada cultura semi-perene, nós a 

incluimos entre as culturas anuais, devido possuir pouca expre~ 

são no município, na atualidade, . e não merecer um {tem à parte. 
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cÍpio. No inicio da dece..d~ de 1960, cÓl!l o foc!l&m.ento .desbas f~

bri~c.s, a .t'lc"'.ndioca e::.~trou .t:I.'l !iecl{P-io .e ~tm::.1=.:::nte é .ti.lia ct.uttu·a 

pouco çomcrcializa.da ~ ocupand·o 4pe!1~.:~ 24, 00 hectares • 
. - - ,-- . . .. 

A cana, nos primórdios de 1950, teve maioz: 

e~-pressão na ~a, devido existir nessa. época. ~- Usina Ü!ra'b:lri, 

no norte do mwiicípio, ~e cul.tiva.ve e industrializava e~ pro 
. . -

to. 

Nos fina da ,déceda de 1950, com o desepare~ . 
cimento dezsa Usina., a cultura da cana hoje ex:i.stente, serve ape 

. - · . -
nas de aljmento para o gado ~ époch ~is seca do .-~o,en aJ.gumaJ 

pro:priedades , e ocupe. sàmente _15,ocJ:a.ásua. área total • . 

A ~Ção .da.a áreas ocupadea P.~lo clgodeo, 

teve várias cause.a. Sendo essa uma cultura típica de especulaÇão, 
. . - . . . . , . . 

e su3eitc. a varie.çao ·de seu preço no mercado, levou varios pro-

~ietlrios a abendonar o seu cultivo• outra cau.ãa é a .exigência 

de . muito trato, pois é JDllito sensível !a situações oJjm?ticas, · 

oferec.end.o perigo. de prejuÍzos para os ·proprietár;i.os. 
.. 

O arroz e o milho, que tiveram as suas áreas 

aumentadas em 1960,e atual.mente ·apesar de serEtLl ainda as princi

pa:ls cu1 taras mmaj s' estão dimi~do . de importê.ncia,. devido. o 

domínio crescente da citricultura • 

. ]D geral, . ó calendÁrio agríco1a apresenta-se 

da seguinte maneira: em setembro, no final do período mais . seco, 

o agricu1tor inicia a preparação dos solo, continuando com essa 

tarefa até meados de ou.tubro~ coincidindo com o inicio do perío -
d.o chuvoso. O so1o é prepar.ldo através de tra.tores,ou por tleio . 

. . . . 

de ara~o pu:ad~ por à.niina.is, e · posteriormente é sulcado. Ne.s -

prilleiras quedas de chuva, inicia-se o plantio. 
- . 

Nos meses - setenbro, outubro e ·novembro,as 

atividades ·ru::.s área.a de culturas e.nu.eia, é inteiisa. 

··ne. fevereiro a in!cio de mc.ic;,. tenos a co:--.:.. 

lheita. e · 

o regime ·piuvial tem fundat:lentaJ. im.portfuicia. 

na distribu.195'.o do tro.ba.1110. agr:!c.o1a. dur.mte o ano, ta.nto que -

existem as expressões 11plünt&_:.ae no in!cio dá6 àgu.e.s 11 , e · "colhe-
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se no pe:i.1 Íodo sêco 11
• 

leve.nu.o-se en con::.;ider~:.ç~o os proC..utos m<:.~is 

expressivos entre as culturus anu~is , temos: 

b Arroz é plunt2.do de oÚtubro a novembro, ~ · 
, ... 

pos ~ prep~.raç~o da ter~a. Po~terio:!:'!llente, faz-se a se~eadu:.:a so 

bre os sulcos e ao mesmo tenpo aduba-se com a semeadeira (aduba 
. -

deira de tração animal). Pozteriorm.ente ocorre 4 {quatro) capi-

nas, dttr~te o cre~ci~~n~o do vecetal. 

A colheita e a batedura do arroz ocorrem en 

tre fins de narço e começo de cbril, e são inteirOJJ.ente mc.nuais. 
, 

Nesta f['.se de colhei ta de u-roz, e que se ··· 

utiliza e maior p~te da mê:o de obra. 

Quando a mão de obra é E:~ssel~i=..da, fc.z-se· ·· 

o pa.:;~ento, m.edic.nte o sallrio DÍnino .viGente, e ç_u~.n.do sê:o as 

salarisdos volantes, paea-se por dia de serviço. 

As.propriedades ~ue empr~ge.m. a mê:o de obra 

a.ssalari~da, são as que possuem i!reas superiores a 30 hectares, 

enquanto que nas propried~des infe=iores a 30 hectares, é co:i.!UD. 

o trabalho f'o.tliliar, ou o mesmo au...-d.li2.do por assalariados. 

Nas á:-eas onde se pratica a criação e a ci~ 
, 

tricultura, a cultura do c..rroz e conplenentar. 
, 

A pa.lh2. do arroz e transportada pera o currcl 

onde é pisoteada e fermentada, servindo depois como adubo para 

os laranjais, ou então é colocada no canpo e incorporada ao so

lo; c.ntes do novo plantio.(l) 

O arroz é coIIIUDente adubado com adubo cruíni . -, 
r 

co, e a média dos rendimentos obtidos por hectare, é de 7 a.10-

sacas de 60 quilos , de arroz com casca. 

O ·miLlio é ple.n.tado na lrea em fins de setem 

bro até início de jc.neiro. Ls atividades de prep~o e plnntio, 

bem como c.:::pine, sEo semelh8.lltes us pr~ticcdas com a cUJ.tu.rc do 

arroz. 

A cultura do al.God~o é pouco difundid~ e é
encontrc..da en .::::pen~-:.s (5) propried.:::des (C..:! pequen2. até a grande

(l) Z:::;te fc.to ts:.:.be::1 foi obcc,j_--vc.do :po::.~ Ceron, :1.0 ceu trc~balho -
sobre Li:,1eirc..- Ceron. L. O. - o:p. ci t • · - p. ;I.50. 
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prop::..."'iedcde). Se o Llcci.:.o ocupe. rele.tive.. i2portüncic. quo.n:to· :.:..-

lb.de poscuir 145 'o hectu:ccs ocup::.d.o.:J por e:J.:;& cUJ. tur2.,. isto é 75 

por cento da úreu desse produto cultiva.do no·:mv.nicÍpio. 

O tlgodão é pl:-.nto..do e colhido na mesma épo 

ca. que o e.rroz e o milho, e o prepc,:;.."o da terra, plantio e adub<:~. 

ç~o sZ:o os m.·:SI!los utilizc.doD pelas culturas citadas, só t!.Ue o cJ. 

godão neces .. i te~ de outro3 cuide.dos q_ue os denrd s; sendo um cul ti 

vo :nm.is trabalhoso. ~s capin~s são mais numerosas, ictó é, v2.riam 

de 5 a. 7. lia fc.se de crescinento, ·é ef_etuc.do a retir~d:::.. dos bro 

tos que rn:.~scem em excesso; este processo é conhecido como "ral2_ 
.. , ,,,. ,.. , • 41"\1"1,. • aço.o". -·~pos 40 die:.s , o c.li:;odao p<:Lssa e so:rrer varias .t-......... veriz_ê: -çoes. 

A coL~eita é totalmente manual e as plU1:'.12.s 

são colhidas e ensacadas. Os rendimentos v.:..riam em tõrno de 1.200 

a 1.300 cUilos por hectare. 

O amendoim é plantado em outubro e colhido

entre juneiro e fevereiro. O preparo da terra, pla..'ltio .e aduba-- , , 9ao e o mesmo utilizado pelas outras cultu~as ja mencionadas. 

i lllllB. cultura conE:idera.da 11perigosa11 na. á
rea, devido necessitar muito cuidado e ser de fácil perda de. -

colheita, quando as chuvas são torrenciais. 

Essa ·é uma das causas devido a qual . Dllitos 

agricultores têm evitado desenvolver ma.is esse tipo de cultivo. 

Os rendimentos do àr:l.endoim. variem de 70 a 80 sacos de 25 quilos. 

por hecto.re9 

i comum· t~bém encontrer.mos as culturas a.nu 

ais em diversos tipos de rotaç~o, como : rotação de cu.ltivos sem 

pousi~, rotação de cultives con pousio, rotação de cultivos e pa~ 

tu6ens e cultives intercalares. 

e) Os principcis sistem::.s aÇrícolás 

c1- Rotaçéo de cultivos se~ pousio 

Encontranos -em proprieàcdcs no centro-noroe~ 

te e. leste do município, .!reas onde ocorre es~e sitena. Os pr_2 
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dutos que entr a.r:i em rotação sao: o arroz e ~ r.UD10 . ~ era alc;uns 

cacos, o ar.1endoi:m• Esse D dificl+::ente v.l trc.po.Gca!:l do.is c.noo de 

culti-:ro,. senão :posterior;·1e_ntes~b3tituÍdo$.·O ru:nendoi!:l é nenos 

utilizado devido ser·w:. cultivo cue oferece·ma.ior cuide.do q_ue o 
. - . 

arroz e o milho, e na. época da colheita, as chuvas contínuas p~ 

dem ocasionar a perda da produç~o. · · 
, . -_Outra 2..rea de rotaçao de culturas sem. pou-

sio, . apc.rece no sudoeste do município. A combinação dos produ-
, ,. . . ' , , 

tos e praticanente semelhrulte a da c.rea anterior, so que, o amen 

doim é sU:bstituÍdo pela mamona; e então temos: ·arroz, milho e ma 

mona. 
1 . A 

Uma terceira c..rea de ocorencia desze siste-
, . , - , . , 

ma, esta no sul. do municipio. A com.binaçao e tambem. semelhante- . 

as anteriores, mas a ·rotação a:!. é feita entre· o milho e o arroz~ . 

' e nãomais com a mamona ou o anendoim. Podemos concluir que o mi -
lho e o arroz são culturas constantes nesse sistema e nos demais 

sisteo.a.s encontrados •. 

o
2

- Rotaçeo de culturas .com pQUsio 

Esse tipo de sistema encontra-se en a:J.gwna.s 
, . .. 

· propriedades no sudoeste, na ~ea que corresponde ao Distrito de 

Turv!nea. Essa área oaracteriza~se por ser dominada por pasta-_ 
-

gens mal utilizadas e abandonadas. 

-9s produtos que entram nesse sistema sao: o 

arroz e o milho, E a êle aparece ligado a criação . de gado mais

e;tensiva n~ ~ea, não chegando a uma cabeça por hectare. 
. e , <:: 

O pousio varia de ·la: 3 anos, e nesze periodo 

serve como pe.stagem ocasione.l para o gado. Os produtos nesse si_! 

tema são cultiv~doe com~ ~s técnicas me.is rudirientares, isto é,-
na b~se do ar~do puxado por ca:vulo, pouco uso de fertilizantes, 

e dependente da fertilidade natural do solo. 

-· c
3

- Rotaç;:;.o de cul turo.s. e pa.staµens 

Sendo o nunic!pio dol!linado em 35,70 por cen 

to de sua úrea totc.J. peles pastagenD; esoe sistema é um dos na.is 
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comuns. 

Pudemos localizar es~e sistema através doa.in 
.-:-· 

-qué~itos. effi. três·áre02;um.a no extreL1onoroeste, uma·no sudoeste 

e outra no .no:t'te do município. 

As culturas anuais que entram em rotação c_om. 

as pastagens, são: o ~oz e o milho. o mi1ho, nesses sistema é 

o mais importciite pois, e. sua produç~o na quase -totalidade é pe 
. . . ·. ' . . -

ra a . s.limentac;ã.o do gado. .Após e: colhei ta do milho e do arroz, 

o gado é solto na .pe.lhada, indo coincidir com a época da sêca.J 

quando os pl:.stos estão ma.is de~d.ados. 

Após o gado consumir a "pe.lha.da" 1 a terra ~ -
. parada. é cerca.da novamente p~e. iniciar o plantio de.a· ·semontes

de. nova pastagem, predominando a grama batatais·, c·onheoida na -

.hea, como o "6l"mnP'o". 
i 

c4- ~turas intercalad.e.s 

O sistema de culturas interce.ladas, é muito-
. , . . 

genera1izado na. a.rea, tanto entr~ a$ culturas anuais, como e~tre 
- . 

estas e as culturas perenes, sendo es:;re Último bem difundido. · 

Encontramos a ocorrência desse sistema agr!co 
. . -. . , . . ·-la em varias propried&.des. Com e. grande expansao da citricultura, 

, , . . , 
nos últimos anos, nas creas ocup~das.por pomares recem forma.dos, 

. . . . 

(de um a quatro anos) é comum a existência desse sis~ema.íEntre-

os le..r~jais novos aparecem intercalados véri~s culturas amiais, 

mas o arroz e o milho, sã.o e.s me.is difundid.a.S~ 
Temos intercalados: laranja..;.arroz, laranja-mi

lho, e laranja- milho-arroz.. !ra.mbém o amendoim. e a mamona às ve -. 
zes e.parecem interóul.cdos em algw?l2.s propriedades, juntamente com 

a laranja •. 

Entre as-ou.ltura.s anua.is é CC>r:IUI:l a intercal.ação 

entre o milho e o arroz, e em ~ .'ÜG'Qllla.S : propriedades é feita a in -
clusüo do amendoim entre o arroz. 

Em pequenos estabelecimentos agrícolas com a-

. cultura cc.feeira, o milho ápo.rece intercalado entre os cafeeiros. 

Nas áreas citrícolas do ~studo de São Paul.o,-
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é comum entre os laranjais novos de pe~uenas e médiss propried~ 

des estc..bclecere:m-se as culturas intcrcal~.d<::s. 

O fato também é const2tcuo ppr Ceron, en L! 

nei.ra. (l:) 

Po~emos perceber que os cultivos anuais em -Bebedouro, sao apenas complementares da cultura do citrus e cria 

ção de gado. A importância dessas cultura.a tanto em valor de pr~ 
-- . . . ·. . ., . . .,._ . 

duçao, como pessoal empregado, e l!lll1to pe~ueno.em relaçao. ao v~ . . . 
lume de capittü., e pesso:D. ocupidos pela citricultura no municí 

pio. 

O milho e o arroz(os princip~is a.nu~is), -sao 

produzidos de maneira geral para o consumo local, e geralmente

ºª excedentes de produção costumam ser comercializados. 

O milho comercializado é vendido nà sua maio 

ria, para a firma Cargill-.t~Ícola., ç_ue possui sede re.;iona.J. em 

Bebedouro, e o arroz é comercializado. no próprio município~ ou· · 

com a vizi~ça• 

O algodão e o amendoim caracterizam-se por 

serem cultivos comerciais. b algodão é vendido para a firma AJ.g~ 

doeira Rio-Pardo Ltda;, em Viradouro, e o amendoim é vendido pa 
.. . . -.. 

ra a Indústria Olma S/A- Indústria de Óleos Vegetais- sediada em 

Bebedouro. 

d) As PF~stagens 

As pastacens f ora.m na pa:i.sa.gem agrária do -

munic!pio, juntamente com a agricultura de subsistência, a pri

meira forme. de utiliza~ão da terra. Com o dornÍn::io doce.fé na 

~ea, em fins do s'culo XIX e in!cio do século :XX, a criaç~o de 

gado passou a ser uma. atividade complementar. · 
( 

Com ~ decadência do café ,cs =pastagen.s pass.!: 
• , AI . 

. rama se estender na area, e a oriaçao de gado p~ssou a crescer 

.· em importância. 

:Mesmo ·com o crescitlento citrícola após 1950, 

(l)Ceron, A.O. - 11.:':.spectos Geogrc!ricos da Cultura da le.ranja -

no r.:unic!pio de Lineira"- op. cit. - pp. 101/103. 
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as pQstagens continua.ram. a domin~r na.ior parte do J:IUnicÍpio, de 
. 

vido o ci trus nubsti tuir primeirc:.nente as. º2.reas .antoriormente -
, , , 6 do.minadas pelo .cafe. 1.:as apos a decc.da de 19 o, a citricultu:?:'a 

ava...~çou sobre as .Ú-eas de pastaGens e estas diminuir8!11, conforIJ.e 

te.bel::. abaixo: 

Anos F::.sto . .:;ens (ha) Bovinos (cab.) . Lavouro.s (ha) 

1940 32.21;.4 16.265 18.l31 

1950 31.996 20.489 16.195 

1960 30.370 31.500 21.92'9 

1972 21.166 14.144 30.537 
.. 

Fonte : I.B.G.E., e I.H.C.R.A. 

Conforme pude~os observc.r na tabela acima, 

as p::.stagens na Última década, estão em fase de diI:linuição bas

tante rápida na área. ~ 1960, elas do.minavam. 52 por cento da -

lrea e em 1972 paszara:o a dominar 35 por cento, e a tendência é 
I 

decrescer cada vez mais, devido a valorização das terras em fun 

ção da cultura da laranja:) 

Uma. das causas que explic~ a existência -
, 

ainda hoje, de grandes z.reas de pastagens, parece-nos ser o es-

pírito tradicionalista de certos fazendeiros, que cuidam ao _me~ 

mo te~po, de gado de corte e leiteiro. Por outro lado de~de a -

época do café, a màior parte dessas pastagens se encontra em ter 

r::.s de menor po.drão. 

De acÔrdo . c~m o mapa de utilização da ter

ra, (fig.18), ~s p::.stagens aparecem em todas as partes do munici 

pio, e· em todos os tipos de solos, :mas predominam nos selos lato_ 

sol verDelho escuro fase arenosa. 

As pastagens co~o forma de utilizaç~o, en

contram-se subordinadas à atividade cric.tória, e ocupam o 2º lu 
. . .. .. 

gD.r em &-ea· ocup:..;.da e valor de produç~o. 

Predooina na área uma criação extensiva, cor: 

1 (~) c~beçc. de gado por hectare, ~endo con~iderc.do de b8.ixo -
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nível técnico, com pouca preocupaç~o dos propriet~ios na melho 

ria uos reba.n..~os. 
. , 

Iredomina o gado mestiço, tipo zebuino, com 

o cruzamento do gir e nelore.O gabo zebuÍno ~ mais ri..1stico, acli 

matado e de desenvolitimento precoce. O gado tabc.puã taubém está 

sendo difundido na :!rea, através de vários reprodutores.· 

. .A economia pastoril se . baseia na criG.ção de 

gado p~ra corte e leite. Nas propriedades onde a'preocup~ç~o 

maio+ é o gado leiteiro, introduzir::.m o gado holandês, ~ue foi 

cruzado com os zebuÍnos, sendo o I!!D.cho utilizado para engorda. 

· Mas na atualidade, os criadores dizen que o 

preço dq leite n~o compensa e que o~ Laticínios pagai::i muito po:!:!_ 

co pelo valor real des8e produto. 

Hoje, os criado~es estão interes:.:m.dos sõmen 

te no_ gado de corte, e pretendem cessar a criação do gado leitei 

ro. 

A existência dos laticínios em Bebedouro e 

dos. Frigoríf~cos em Barretos, serviu como estímulo à pecuária -

de corte e leite, pe.ra o município e região. 

O importante é ressaltar que a maioria dos

criadores de gado nüo se preocupam c·om rebanho de raça melhorada. 

Em alguns estabelecimentos agrícola , está havendo o interasse

para aprimorar o gado, e estão introduzindo o charolez, para cru 
, . 

zar com os zebús. 

Dominam o município, as pastagens tipo "gr~ 
, f 

inão"(batatais), com aproximadamente 70 por cento das areas de -

pastos; os. outros 30 por cento aio constituídos de : capim jar~ 

guá, pangola, colonião a· gorc1ura. 

Devido as péssimas condições dos solos · 

mais ácidos , nos qu<ti.s as pastagens ectão inseridas, há defi

ciência de cálcio e fósforo, o que ec~.rreta pro~lemas ne elime~ 

tação do g~do, provocando doe~ças de carência de nutrição e pri!! 
.. 

cipal.mente a deficiência Illinercl. Além das más condições dos pa_!! 

tos, não há a preocupaç~o por parte de muitos proprietlrios . de, 

na época mais sêce do 2.Ilo(per!odo em que as past~gens estão fra 
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cas), . ·. reforç.:.r melhor a alincntação do gado com ca.n~, milho, 
... 

raç[':() e outros nutrientes. 
, ,. 

Em alguns estabeleci:cientos, na epoca seca, 

s·o1 tam o gado nas palhadas de milho e arroz. · 

e) J.~atas e J.:,U.c2.li;ptr:ds 

A cobertura vegetal prii::dtiva, doLU.nou gr~ 
, . , . , ,.., 

des c.reas no DUIU.c1p10, ate a cl1egada da frente pio.:ieira do C:?..Ie 

nos fins do século XIX. 

O café passou a dom.in2.I' as terras de me.ta, 

porCl_ue "terra de mata", era sinal de bons solos p~a a lavoura 

cafeeira. ~~ medida q_ue os cafezais se expandiam, a mata ia sendo 

, devast2..da. 

O pouco de vegetação natural que ainda res 

ta no município, é fruto de reserva feita por alguns fazendeiroi 

das grandes propri~dades. Da ma.ta prir.litiva temos algwaa.s .manchai 

no noroeste, nordeste e sul da área em e~tudo, e nas nascentes ; ·· 

:-.'..:. dos vários cursos d 1 água bem como nas margens do Rio Turvo, ao 

Sul e sudoeste, em forma de mata galeria. (fig. 18) 

No norte, nordeste e sudoeste, grande parte 

do que restou da mata primitiva, são capões e . aparecem em grandei 

e médias propriedades com criação de gado. 

As matas naturais ou Qapões de matas, não 

possuem na área il!lpor~ância econônica. Se ainda aparecem no IIDl1l! 
c!pio, é devido a preocupação de alguns proprietários de cons~E 

vação . ecológica, ou.troa p::.ra embalezB.:!::lento da propriedade, e · - · 

ainda pela fiscalização da Polícia Florestal e Casa da Agricul-
-tura. :.~tualm.ente os capoes de matas foram proibidos de serem er-

radicados no Estado de São Paulo. 

-Apesar dessa medida, alguns capoes fore.m. 

de~tru.Ídos nos Últinos anos, para dar lugar à citricultura. 
" A escassez de matas e a falta de madeiras 

para lenha, cêrcas e combustível, fêz surgir na área, o reflores 

tamento com eucclipt~in. 
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Da década da 1940 p.::.ra cá , houve.o ap:::.reciLlento 

d8.s áreas refloresto..das co:mo pode.oos oboervar no quadro abaixo·: 

.Á:rea das matas e !.xea refloreste..da nos e.nos de: 

1949-1950-1960-1972. 

' 

.i'.nos .:xea tottl ~ . krea. reflo .:'.l'ea de % % nuniciptl(ha) matas(ha) reste.~a(hã) 
.. 

1940 59.122 4.586 7,77 - - -
1950 55.969 4.943 8,83 1.611 2,87 

1960 57.956 3.572 6,15 1.378 2,52 

1972 59.002 3.357 5,59 1.324 2,20 

Fonte: Censos ;..f,TÍcolas- I.B.GéE.-1940,1950,1960, e DfCRA- 1972 

. 
O refloresta.I!l.ento com eucalipto, aparece em mui 

. -., . 
tas propriedades, mas em pe~uenas areas, de 0,5 a 1,00 hectares~ 

Se o município encontra-se coberto por mais de-

1.300 hectares de eucaliptais, é devido ao Horto Florestal , 1!!! 
planta.do pela Cia. Paulista de Estradas de Ferro, na · década de 

1940, e o próprio possuir UIJa área de 1.000 hectares, isto é, 

pràticamente 80 por cento das ár~as reflorestadas em Bebedouro. 

Os pequenos eu.caliptais espalhados ·pela á.rea nas 

várias propriedades, servem como combustível para os proprietá

rios e trabalh.u..dores rurais, ou são utilizados nas len.hsdor8.s da 

cidade. Kas, podemos ~oncluir que o reflorestamento ainda não 

constitui preocupação da maioria dos proprietários na área em 

estudo. 

f) Terras não utilis~das 

As terras na.' ~rea, .caracterizam-se por dois as

pectos: as terras não valorizadas agrÍcolanente por motivos eco 
" . -nollll.cos, e as nao _yalorizadas.por motivos naturais. 

As áreas não vc.lorizadas por I:J.Otivos econômicos, 

são terras potencialnente boas ~ara fins agrícolas. 

A m~ior pc.rte dess~s, é resultado da f~lta de re 
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cursos de alguns proprietários, ~ue adquirem ou possuem a pr9-
. - . . . - , 

pri~dade, nas nao possuem condiçoes na epoca de desenvolver umz. 

atividade agrícola. Há ainda outros que adquirem terras ~;.:;.ra -

fins de especuJ.açeo, e outros deviqo à probl~:ma.s jurídicos rel.E:, 

tivo à posse da terra, ou divisão da propriedede em herdéiros -

(inventlrio). 

As terras não valo:'.'.'izadas por motivos natu.-
- d , d . rais, ss~o consideradas as baixadas embre jc. as e as areas e maior 

ntÚllero de ravinam.entes, principalmente no alto-das baci~s de re

cepção, no espigão principc.1. 

Essas lrea:s na sua totalidade, não sZ:o tô -- , . dus n~p utilizadç:.s, pois at~ mesmo as vertentes ravinadas e as-

áreas embréjadas servem em várias :propriedades co=io áreas de pa~ 

toreio para o gado. 

·No cadastro das· propriedades agrícolas do -

I.N.C:R.A., essas terras não produtivas são consideradas áreas- .. 

"não utilizadas"-, e "áreas inaproveitáveis". 

·Parte dos agricultores não responderam os -

questionE.~ios à contento, substituindo uma_ classificação pela.

outra, ou incluindo lugares habitados(a sede e anexos da propri!_ 

da.de) na categoria de l.reas não utilizada~. 

Tanto ~ue, ao observ:irmos a tabela abaixo, 

vamos ter un aUilerito considerável de 1960,para 1972, nas terras 

improdutivas, o que não coreesponde à realidade • 

.Ano • {rea(ha) ?o:'.'.'centagem 

1940 4.161 ha. 7,35% 

1950 1.224 ha 2,19% 

1960 707 ha 1,13% 

1972 3.618 ha 6,02% 

Fonte : Censos .:·:.grícolas do I.B.G.E. dos e.nos 

de: 1940~1950-1960 e I.N.C.R.A.~ 1972. 
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V - J.. CULTUH.tt DA L}.R.AJTJA 

No município de Bebedouro, a cu.1tura do citrus 

é a principal forma de utilização da terra, e ocupa 41,95 por ce~ 

to da área total das propriedades agrícolas levantadas pelo I.N.

c.n.A. no ano de 1972. 
As.terras cultivadc.s, ocupam. 50,88 por .cento . . 

da área tota.1 e equivalem. a 30.537 ,oo. hect2.res, ·dos quais 82 ,40 

por cento são do.Dinados pela citricultura.(fig. 20) 
. . 
Podemos perceber cl~amente . o ;:dominio da cul 

tura·citrícola em Bebedouro na atualidade, onde se destc.ca a cu.1 

tura da .la.ranja CO!il 97 por cento da área ocupada pelo ·citrus, com 

5.100.000 d~ pés • Os demais citrus (1.im.ão e t~erina) _dominam 

_ap~nas 3 por cento da área citrícola com 150.000 pés pl~tados. 

Ao observar.mos o mapa de uti1ização _da terra, 

(fig. 18) podemos notar que o citru.s aparece em todo o município, 

mas domina numa paisagem ccnt!nua, os espigões a oeste, centro,

centro-su1 e centro-oeste. Os tipos de propriedades existentes -

nesses setores, são os ma.is variados possíveis; ID2.s há um predornf 

nio das médias e pequenas propriedades. 

Os 1are.njais menos contínuos aparecem entre os 

pequenos trechos de culturas anuais e pr:..stagens, principal.I!lente

a 1este e sudoeste. nesses setores também predominam as pequenas 

e médi~s _Propriedades, e apes~ do citrus nelas existirem como ~ 

produto comercial. blsico, einda alguns hectc.res são ocupados por 

cu.ltur.:.s anuais ou cric.çeo de gado para 1eite, porque existe pa

ra esses propriet~ios a preocupação de uma crise citrícola, e -

outros ainda diversilice.m o plantio por falta de capital para ~ 

pliar seus pomares. 
e 

Nas áreas onde li:! o predomínio das pastaGens, 

dOI!lin.~ as grandes propriedade:: de criação de gado no norte, nor 

deste e .noroent~ do !l?UnicÍFio. ~ses est~bélecincntos apesar de

seren cri~dores por excelênci.:., aos poucos est~o sendo ocupados 

. t " """-~ - - d lh l CO!il o. ci rus em pequenas t:re2.S , e:m .uu~çuo os Ile ores ucros· · 

. con~e[;Uidon pela citricu1turc. en rel=.ç5:o à cri[~ção. 



FIG• 20 

, 

Distribuicão da Area dos Diferentes , 
, 

Cu/t ivoa em Relacão à Area Total , . 

Cu/tivad• - Ano 1912 -

~- ,.;,,.. 

ABlA TOTAL CUL!~ .- _ •• 517 Hrl 

§- ro19 

.!.9.!!.!! - . I #.C./f..A 

·~- - ~. C.: /llUY 
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Observc..I!l.os aue esses grandes proprietários -

cri~dores são tr<.1-dicionalictas e não posSU;en T;rui ta confic...nça no 

mercado citrícola. Eles sentem-se mais seguros com ti.ma criaÇão 

em moldes extensivos, do que com ur:ia. moderna.propriedade citzi 

cola. Nesaes estabelecimentos plantam a l~ranja em pequenos P.2. 

mares, pois su'"~s áreas são essencialmente destinadas à criação 

de g~do para corte e leite. 

Outros pe~uenos laranjais isolados nescas áreas 

pertencem aos médios e pequenos proprietários que se dédica.m. â_2 
mente à cultura do· citru.s, ou atividades mistas como: gado, la 

ranja e cultur~s anuais. 

A -OS ASP:SCTOS FUI"TCIOrL~IS DA CULTURA :!)A LABANJ.A. 

A·lavoura de citrus, está na dependência das

técni~as agrícolas empregadas, desde o início da formação de um 

pom.ar até nos sisteI!l.as de colheitas. 

Da.formação de um pomar até a sua primeira pr,2. 

dução, deve haver uma preocupação mu.ito grande por parte dos -

proprietários, desde os aspectos de natureza ecológica, até os 

téci:iicos e comerciais. 

O Prof. Heitor tionteneG-ro diz o seguinte: 

( ••• )"Qualquer êITo no ~leneja.mento) de um 

pomar terá Óbviamente como· consequencia a 

diminuição da vida do pomar ou ~ueda na 

prouutividride do mesmo. De acôrdo com a 

extensão do êrro, ambas as causas trarão-· 
. . , . 

preJuizos enormes ao citricultor".(l) 

Para a formação de um pomar é necessário que

se observem as condições cl~ticas e pedolÓgic~s, proximid~de 

dos mercados consu.nidores, pack:i.ng-houses, indú~tries de suco-

e mão de obra suficiente e especializada para ~ ·trato do citrus. 

outros fatôres do ponto de vista técnico e co

merciais importantes s~o:os porta-enxertos a serem usados, es-

(1) Montenegro, H.YT.s.- "Planejci.zn.ento de um po!ll'.r cítrico- op. 

cit. - p.28. 



.P8..Ç3lll~nto indicado' . t-ratoa do pomar' co:-::ibute às pr:::.&2.8 e rJ.ot:nçal3' 

variedades a :plantar, as :possibilidades de superprodução das d_! 

ferentes varieda des, variedade.s "dene jadas · rielo mercaU.o inte!'no-

e externo e ·capital requerido. O planejamento da formação de um 

pomar de citru.s é a garantia do sucesso finenceiro no empreend,! 

mento agrícola. 

O :Lfu.nicÍpio de Bebedouro, é considerado como

integrante da Zona citrícola nova do Estado de são Paulo. A cul -
tura do citruo começou -a.se expandir na áree, a partir da déca

da. de 1950, pa:Jcando a estruturar os seus pomares com técnicas-
#V ' , , ..,, modernas em relaçao as areas citricolas velhas da Depressao Peri 

férica e do Cristalino. 

Mas,apesar de em Bebedouro, na sua grande tot_! 

lidade predomiru:.rem os pomares dentro .d.as melhores condições, -. . 

existem proprietários que não seguem muito, 9s cuidados recomea 

dáveis pela técnica moderna, devido a necessidade da aplicação-
1 

de altos recursos financeiros. 

1- As condições naturais 

As condições naturais de topografia, solo ~ -

cl.ima~ são fatores importantes no estudo das atividades agrárias .' 

do município, ·principalmente para a citricultura, que é a princ,! 
, 

pal cultura da area em estudo. 

( ••• )"A longevidade do pomar, seu estado 

sanitário, sua produtividade e a qualid!: - . . de da fruta, ira.o depender mu.ito das ca-
0 

racterísticas do solo~(l) 
Os solos podzolizados variação Lins e MarÍli~, 

e latosol· ·. vermelho escuro fuse c..renosa, dominantes no :município, 

são considerados quanto ao ph, :solos ideais para a citricu.1tura, 

pois possuem em média o ph 6. 

(1) r.:ontenegro, 1Ieitor w.s. Solôs -- para citru$ 

Curso ~va.nçado de Citricultura- op. cit. p.28. 
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Sendo ns r~ízes das plantas cítricas ~itamente 
. ... . 1 , . -e:dgenten er.-i o::a.geruo, os ao o::; perne;;.v010 s:::o oz Q.Ue c·fcrecen 

melhores conã.ições. Por serem os solos· do município, de . pei-:ne~ 

·bilidude·oédia, ou de textura média do tipo arenooo-argiloso,-, 
ou argilo-arenoso, pos;:uem excelentes condições p~a o citrus. 

, 
Tambem a :profundid.ade dos solos e o lençol fre 

ético da l.rea, são bons para a cultura da laranja, pois são ao 

los profundos, que acompanham aºestrutura ão solo e os períodos 

chuvosos e secos. 

Diz Silvio l'.::oreira·, que fa. área citrícola de -

Bebedouro, é a que possui no conjunto·, 2elhor condição qm:: ... ..,.to . 
à f ertilidrvde do ::rnlo, que ~s demais ~vreas ci trí e o las_ . à.o Este.do~ 

( ••• )"Quanto à fertilidade, pode-se tal 

vez consider~ melhores os solos de Be~ -bedouro, que sao sempre muito profundos, 

perm.e~veis e bastante arenoso, o c:ue 

constitui condições Ótinas para a prod~ 

ção de fi--u.ta de alta qualidade". (1) 

.A1iado às condições ~orfo-pedolÓg~cas, a cultu 

ra da lare.n~a encontra na área, boas condições cli~zticas. 

Do ponto de vista clinÁtico a temperatura é um 

dos elementos importantes para a citricultura, pois são esso.s

plantas sensíveis às di~nuições de te~peratura que atinjan 

graus inferiores ao ponto de congelação. 

Quanto à tenperatura, as médias anuais de Bebe 

douro são elevadas e varian. de 22° a 27° centígrados,(fig.7) -

sendo portanto ideuis para a cultura do citrus. 
' . •t -No ~ue diz respeito cs prec1p1 eçoes, Bebedou-

ro ºapresenta condições favoráveis à citricultura, pois as nédias 

anuais estão em tôrno · de 1.400 a 1 •. 500 Ilillmctros, apresentando 

dici.nuiçÕes de chuvas de I!LC.i'o a setembro, mas só esporàdicc.m.e!! 

te, e~ a.nos muito secos, chegmn a ai'etc-.r o rendimento da planta • 

. 
(1) J.Ioreira, Silvio - "Zonas Citrícolc.s do Estado de são Pa.ulo-

cu.rso ~VC?.nçado de Citriculturu - op. cit~ - p. 39. 
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A inf'luência do clima sôbre a fruta é impo~ta:! 
te, ~ois altera o tame.nho, maturação, côr da casca, forma do f~ 

to, quantidade de suco, espessura da casca, aspecto e po~er de

conservação da fruta. 

Quanto mais elevada a temperatura ·e maior a u 

midade (regiões equatoriais e tropicá.is), maior . será o ta.tlrulho- . 

"do fruto. 
A ·coloração da fruta .depende das áreas, onde o 

inverno é mais frio. Por esse motivo, muitas variedades sa.nguÍ

neas e~opéias, não adquirem em Bebedouro, coloraçeo que lhes 

realça.a qualidade. 
A A espessura da .casca varia de acordo com a te~ 

peratu.ra· e wnidade. :Em. áreas de clima quente e ÜJ:iiido com.o Bebe

douro, a casca das frutas tende a ser mais fina. 

QQanto mais elevada for a temperatura de uma-
., . , - . area, mais -precoce e a colheita dos frutos. ·m fu.nçao desse as- . . 

pacto, 13ebedcuro inicia a colheita de .algumas variedades com· -

frutos precpces (Hamlin, Baianinha; Cravo e Tangerina), em L!a.rço

Abril, enquanto em Limeira e região, se inicia em Abril-?Jaio. 

2- A formação das mudas c!tricas(semeadura e 

borbu.1ha) 

A preocupação inicial. do cultivo do citrus, é 
a escolha da varied~de a .- ser cultivada e o plantio das sementes 

para a formação do porta~enxêrto. 

Quando o proprietário não possui as variedades 
. . 

que forneçam as sementes pera a produção dos porta-enxêrtos ou-

• cava.J.9s", compram essas de viveiristas ou. adquirem frutos de -

outros pomares para retirarem as sementes. 

No Município de Bebedouro, os porta-enxêrtos

· OU •cavalos• mais utilizados são os do limoeiro Cra.vo. 

QUando se iriicia um canteiro pe.ra a formaç&o

de. mudae, é necessário que se faça uma semeadura de três a quatro 

vêzes superior aos ."cavalos" desejados. 

A semeadura ocorre na área, normal.mente de Ju 
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nho a Agôsto, no período IIlais · sêco do ano, e os canteiros estão 
,. . . ' . , , 

geralmente localizados proximos as fontes d'aeua ou corregos em 

setores da baixa encosta. 

·furante a germinação dos porta-enxertos; as er ·-.. . ' 

vas daninhas são arrancado.a Côll$tantemente para impedir perdas-

dos "cavalinhos". 

Ap6s seis meses, ent~e dezembro e -janeiro, os 

porta-enxertos são trci.IlSportadoa- para outro cruiteiro .. já prepar!! 
. ' 

do, geralmente e.cima do primeiro·cantéiro. 

Inrante o período. em c.:ue os ~cavalinhos" pc.ss a.m. 

no se[)unclo canteiro, vão adquirindo mais visor at·é -jlllho. Entre 

agôsto .e setembro(mese~ finais do período ma.is frio e sêco), · oco~ 

re a brotação do en.Xêrto das vgi.riedades que serão empreiddas nos 

li cave.los n .• 

Nesse periodo vai ocorrer a aplicação d.a téc

nica de enxertia, e que na citricultura é denominada. borbulha. · · 

E"scolhe-se as gemas· ou. as "borbullia.s" das ver_! 

edades . que se pretende cultivar, ~omo ·a pêra, hamlin, tangerinas 

e outras , e aplica-se essas -nos "caValos".(l) 

3- O plantio das mudas cítricas 

Quatro m~·ses. após a enxertia, a muda de citrus 

é levada aos pomares para dar início ao plantio. 

O plantio de.s mudas cítricas coincide com o 

período chuvoso do an~ entre dezembro e fevereiro. · 
, 

O terreno a ser · cultivado pelo citrus e prel>!: 

rado de acôr do co~ as técnicas de conGervação do solo. Com o -

trator, era·. - ·ae ·o terrenp e posteriormente marca-se o espe.ça!!len 
~ 

to das covas que irão receber a muda. 

A distWicia de uma cova à outra normal.mente é 
: de 6 por 4 metros. : · tsse·· es~açamento var:i.a de propriedade p~ 

ra propried~de, porém não se distancia muito dá metragem adotada. 

{l)Roessing, Carlos - "Enxertia"- Curvo Avançado de Citricultw. .. a-

op. cit. - J>P 61 a 65. e· 



ua proprl.etarl.os que :rci"'Iila.m g:ranaes .. lf: .. l"éliljais, 
. , . 

e me~o medios e pequenos, mas que procuram iniciar o cu.1tivo do 

citrÜs com .. bos.s condições técnicas, f"Berc~énte · :f_oroam. êl_es_ pró-:-
. . , . . 

priOs mmu.àa que necessitam per~ o pl.antio. Mas grande parte dos 

propriet~ios no município, principal.mente os.pequenos e médios . . 
citricu.1tores e.bsenteísta.s. ~ (e que normalmente pos~em outras a-

tividades profissionais), adquirem mudas de "viveiristas". 

A compra de "viveiristas" não 1.donêos, leva !-

muitas vêzes a formação de pom.:ares de baixa qualidade. 

( ••• )".l.s mudas d~ hoje são o espelho do 

pomar de amanhã.t essa afirmativa, sem

sombra de àÚvida .uma verd~vde que deve -

ser motivo de meditação dos citr:i:culto•. 

res antes de adquirerem suas mudas". (1) 

O.citricultor abre as covas normalmente com. -

enxadão · e escavadeira, mas em propriedades de maior recurso usa

se a broca mecânica. Após a abertura das covas, coloca-se os adJ:! 
, ' ., ' ' , 

bos correspondentes. O adubo e constitllido a base do calce..reo -

~a corrigir · o ph ácido dos so1os areníticos, mas a mistura ma.11 

empregada é o ·calcã:reo, fósforo e potássio. 

, 
4- Os cuidados e as despeses com o pomar ate 

' · 
à ~;Primeira produc;Õ:o comercial 

· O laranjal em crescimento é capinado (3.) três a 

quatro vezes por ario. ?fa lna.ioria dos laranjais em formação, a C!: 
, ' pina e feita nos ~amentos com trator. L'Ias a capina que se faz 

' . . 

mi cor~a da:laranjeira, é f~ita »a maioria das. propriedades atr.s 

vés da técnica tradicional, (por meio da enxada.). 

Al.Ím da cápina,ocorre a "desbrota". Esse pro

cesso também. é conhecido com.o "poda". 

Ap6s a forinação do pomar, ocorre a retirada -

dos •brotos~ da laranjeira de 4 em 4 meses, deixando apenas o -

(1) Montenegro, Heitor w.s. - "A muda c!trica e suas caracter!~ 

ticns.11 Curso .Avançado de Citricultura- op. cit.~ P• 71. 



11 broto 11 principal. 

A1ém desses cuidados e despesas, o pomar neces 

sita c1e c.dubaçuo e fungicidas. 

Antes da primeira produção comercial, o lar8:!! 

jal exige durante quatro anos, llll bom capital e tratos· constantes. 
.... .... 

De acordo com o .Agronomo Orlc.ndo Sampc.io Pc..s-

eos (l )~ foi elaborado em 1969 um orçamento para a instaJ.ação e

manutenção de um pomar cítrico •. 
.. 

O orçamento por hect~e, por.êle elaborado na - - , -instnlaçao e manu-'G_ençao ate a prime~ra produçao, foi o seguinte: 

12 ano 

22 ano 

32 e.no 

roçagem e destoca ••• · •••••••••••••••••• Cr$ 86,00 

combate 
.. , . er~ 1"6,00 a sauva ••••••••••••••••••••••• ~ 

H 

gradeação••••••••••••••··~···CrS 60,.00 araçao e 

marcação de covas e coveamento •••••••• Cr$ 14,00 

adubação •••••••••••••••••••••••••••••• Cr$118., 00 

aplicação de adubo ••••• ~ •••••••••••••• ers 4,00 

a~uisição de mu.das •••••••••••••••••••• Cr$142,00 

plantio ••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 6,oo 

replé:.11 ti o •• _ ••••• _ •••••••••••••••••••••• Cr$ 7, 00 

tratos cultur"'1s(cradagens, coroa.men~ 

e podas de limpesa) ••••••••••••••••••• Cr$ 79, 00 

combate us pragas e doenças ••••••••••• Cr$ 36 ,40 

juros sÔbre o c~pital - 18% a.a •••••• Cr$102,70 

TOTAL D~S D~SPESA~ •••••••••••••••••••• CrC298,78 

despesas com tratos culturais ••••••• ~.Cr$ 97,20 

adubação •••••••••••••••••••••••••••••• ers 45,98 
combate .~s pregas e doenças ••••••••••• erS 23,00 

juros aÔbre o capital ••••.•••••••••• • •• Cr$132,60 

TOTAL DLS DZSP:SSAS •••••••••••••••••• ~- .Cr$298, 78 

,.. 
despesas con tratos "' culturc.is •••••• ~ •• Cr$ _- 97 ,20 

-adubaçao •••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 62,22 

comb~te às pragas e moléstias ••••••••• Cr~ 36,00 

(1) Espe_cialista en frnticl.iltura do Instituto de Peocl.uisas e Ex 

periuentaç~o Av!"Topecur':rias do Leste (I.P.~.A.L.) 



42 ano 

juros sôbre o co.pi tal ••••••••••••••••• cr~) 167, 78 

TOT~':.L 11':..::J :J:...:SE .. >::.t:.S ••• · ••••••••• .-•• '\ •••• Cr(;; 363, 20 

despesc.s com trc.tos cultura.is •••• ~ •••• Cr$ 106,00 

adubaçE:o •••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 80, 00 

combate ~s prag~s e doenç~s ••••••••••• erc 50,00 

juros sôbre o ce.pita1 ••••••••••••••••• Cr$ 180,00 
'"OT · T D',.... " ··' C' ~-. ·,s · S · · Cr"' 416 00 :!:' .. :~ ... -~.J ~~.-.J,,J_ ' ~ - .i-'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • \) ' 

52 ano - despesas •••••••••••••••••••••••••••••• Cr~ 510,00 

62 ano 

lucro bruto ••••••••••••••••••••••••••• Cr$1040, 00 

lucro lÍouido ••••••••••••••••••••• · •••• Cr~ 5 30, 00 

total das à.espeoas ••••••••••• _ • •••••••• crC 344, 00 

lucro bruto ••••••• ~···················Cr~l560,00 
lucro 1Íg,u"ià.o ••••••••••••••••••••••••• Cr01215,00 

.....,4 1 . 

Com a receita das duas pri2eiras safras de Cr02.601,0o 

pode-se práticamente ac.ortizar a instalação e a manutenção dos 

anos sen produção e dos dois a.nos iniciais de produção, pois as 

despesas alcança.mCr02.611,00 por hectare.(c.n~ de 1969). 

Em 1973, ?12.. zona citrícola de Bebedouro, a c~ixa de

la.ranja estava valendo em média CrClO,OO. Um pomz.r que produza

em média duas cai;:as e meia por pé, terá uma renda brut.2. I)or -

hectare equivalente a ero5.200,oo, e a renda líquida será apro

xlll.ade.nente de CrC4.000,00. Um proprietário que po~oua 24 hect.!: 

res de citrus, ou seja 10 al~ueires em produção, .terá um~ renda 

líquida 8.Ilual de CrClOO,OO, isto é, quase Cr01.000,00 de renda 

mensal aproxioada:iente. 

5- A colheitc. dss f:cut~ cítricas 

Há altiUilS anos, a colheita acompE..nhz.va mais o ciclo

biolócico dos citrus. Iniciava-se a produção en nw..rço e ia ~té 

junho-julho com as variedades precoces, como as tangerinas,baia, 

h:..!Jlin, li~u e b~nninh~, e conti~uava-Ge com as varied~des de 

meia est~ção como a hrunJ.i:n., ponkan, tco.ngerina, ~apefruit e baia, 
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no perÍOJ.O <le mo.iO a a0Ôst.o, e depois O.H variedc:.des tardi~"l.:3 CO

COI!l.0 a laranja pera, natal e vzi.lência, que atingiam o seu ponto 

alto de colheita de julho a ou:t;u:bro. 

A curva se apreoentava crescente a partir de

março, com um pico máximo em junho-julho e decreocente até ou~ 

bro. Depois dessa fc.se de colheita, ocorria pouca laranja e as

que existiam eram frutos de floradas temporonas. 

Atue.J.mente, e. situaç~o .se alterou mn.is, devi

do a maior eficiência do~ tratamentos contra a môsca, possibil,! 

-tando a permanência da laranja no pé, por vários meses. 

Outro fator importante é o número cada vez ~ 

' ior de pomares das variedades t&rdius em Bebedouro, corno a 12..raa 

ja pera, natal e valência e o interêsse econômico dos citricul

tores em ID.;'Ulter o f~to no pomar até os meses de · verão, para o 

produto adquirir maior preço, e também devid9 ao grande consumo

interno da fruta durante os meses ma.is quentes do ano. 

Na d é.cada de . 1950· os :meses de invf?rno · , f o: .-
. rWJ. os ma:is movimentadm da colhei ta de ci trus, visando principaJ_ 

mente a exportação da laranja in natura. Hoje, a situação se n.2 

dificou muito . pcü~, com a industrialização do ci trus e com o au-

mento do consumo da. laranja no mercado interno, tenos a colhei-. 

ta pràticamente durante o ano todo, e nos meses maia chuvosos,

ª colheita das variedades tardias acha-se reforçada com a~ ·tem ·· 

poronas, c-.té · fevereiro~ - . 

Os .dias dispensados para as col11eitas dependem 

'do tn.m:rnho do pomar e do número de pessoa.a emprega.dus para a t~ 

refa. O dia _e a época en que a colheita se inicie.,. d_ependem de-. 
'-

vc::iried.:.de do fruto; e d~s necesoidades dos comercia.ntes e das ~ 

dÚstrias. 

·O equip~ento b<!sico utilizado na colheita -

são: as "saco1z.s de colheita"{cie boca reforçada e éap8.cid::::.de p~ 

ra meic ca.ixa de cit:-us), as ~escadas retas"(de tipo encosto, -

de 4 a 7 metros de comprir:lento), "tesouras e l!1icates"{que são

utilizados principalmente para os pomr·.res cujos frutos são des

tinados p:.ra a exportação), e ao "c:;.ixc..s de colheita"{cc.ix2.s de 
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mediu~::.s padronisD.uc.s seGUrido a Secretaria da 1igricultL1ra, }_)reli.o 

n.inruido c.s de n::~dciras que -sc~o desinfct3.c1as com fungicid::-.c; atE: 

rJ.mente estão in:b1·oduzindo caixes pc~ra colhej_tc.s de m:-.terial -

pl!.stico). 

6- ~ mD.o de obra utilizada nos po~.ares de citrus 

Pudemos perceber D.través dos· inciuéri tos e con.:.. 

tactos com as pessoas iit~das diretamente à cultura de. lc.rt.nja

em Bebedouro, que as categorias da n:o de obra enpreg<:dt. nG. l:rea, 
• 

são semel.hantes às observrd~s nor Ceron sÔbre Limeira na Depres

são Periférica. 

Existem no LlWlicÍpio duas categ~rias de mão de 

obra enpregada na cul:turc. do ci trus: a mão de obra p~a 2. C8.pina 

·e trato do porJE.r _0-?- n~o de obra e:o.pre&i.da nà coD1eita. 

A mão de obra empregada na colheita, encontra

se sob a X"esponsabilidc~d.e dos empreiteiros que são contrate.dos

pelos comerciantes ou sob a responsabilidade exclusiva dos co-

merciantes ou das indústrias. Enquanto que a mão de obra utili

zada para a capina e trato do pomqr está sob a responsabilidade 

direta dos proprietários ou dos empreiteiros a serviço dos pro

prietários. Essa mão de obra empregada é de assalariados fixos 

e volantes, mas na maioria~ ·é reservada ao trçibalha.dor volante. 

Em algumas pequenas e médias propriedades citrf 

colas, encontramos o ·tipo de exploração fal!l.ili_-.r, em que, a mão 

de obra utilizada nos trabalhos de c~pina e trato do pOI!k:'U' é r~ 
alizada pela. própria família. l'bs, Ide ma.neira geral. uesc.es ~gf;:;'b:t -
: ieciinentos a mão de obra familiar nê.:o efetua a colhei ta; poi.s 

esta é executada pelos .assalariados cont~atados pelos empreite.!, 

ros que trabalham a serviço das indústrias e dos comerciantes 

de citrus. 

Em propriedades de absenteístas, como é o caso 
' . 

da maioria das propriedades citrícolas do município, seja qual-

for a área do arlal::eleciment() utilizam tanto assalaria.dos fixos co 

mo temporérios. 



O :pe::i..""Íodo de capine.: m~:is intenso Gm Bebedouro J 
aproximadar11ente de outubro a maio. Nesze período de capina, oco!. 

re a· colhei ta das variedc~des t~•..rdi :::. s de 8..lgumas propriedade~, e 

da temporona. 

A capina é feita por turmas de assalariados na

maioria vol~tes, agencie.dos sob a responsabilidade do empreitei 

ro a serviço do proprietário. A base do prêço da capina é esta

pelecido por pé de laranja capinado. Em 1972-73, _um capinador ~ 

recebia de Cr08,00 a Cr$12,00 a diária, e o "empr~iteiro", receb~a 

uma porcentaeem pré-estabelecida ·em relação ao número de pés de 

tl.aranja capinados. Com êsze tipo de contrato, o proprietário -

não se responsabiliza pelo transporte dos volantes para o seu -

pomar, e.nem pela fiscalização da mão de obra e das obrigações

sindicais. 

A colheita do citru.~ em Bebedouro, é realizada

º ano.todo, mas o período mais intenso é de maio a dezembro. De 

janeiro a maio é feita a colheita da . temporona e das variedades 

precoces. Ssse serviço de colheita é realizado por turmas de tr~ 

balhadores qu~ recebem o salário mínimo vigente e .as vezes pouco 

mais. 

Um colhedor de laranja em Bebedouro(ano de 1972-

73), recebia CrS9,00 a Cr$12,00 por dia de trabalho. Outro tipo de 

pagamento utilizado é o da colheita por caixa. Um trabalhador -

colhe em média por dia de 30 a 50 caixas, e ganhava em média erc 
0,35 por caixa colhida. Através dêsse tipo de pagamento, o colh.!!_ 

dor diarista chegava a. re.ceber de ere12,oo a Cr$18,00 por dia de

t~abalho, (trabalhando de 8,oo a 12,00 horas por dia). 
' . A colheita destinada ao mercado interno e a in-

dustrialização é menos trabalhosa, e se faz em menos tempo do -

que a colheita para a exporteção do fruto in natura• 

Atualmente com a industrialização do citrus, a

exportação da laranja in natura diminuiu em importância no ~st~ 

do de são Paulo e também em Be~edouro, (maior centro e::...1?ortndor 
. .. 

da.. _lar-c;.;.lljç. in nD-tur.s. do Esta.do )que conta agora com apenas um -

packing-houoe. 
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A colhei ta do frut o p::r:-, 
.. , 

a export~ç~o e mais trn 

balhosa. Os colhedores utilizam tesouras apropriadas e cortü.m. o 

ped~filculo rente à c2.sc2 .• i~ colhei ta com t~soura .é ob;rigatÓria 

no Brasil para a fruta destina~a à export~ção. Uma colheita II12.l 
. , . -

feit a ou descuid~da, pode tornar imprestavel uma producao de cua 
. -

lidade excelente~ 

A colheita da laranja para o .mercado interno e

pe.r a a industrialização é menos denorada e menos .trabalhosa, e

é fei ·~a pelo sistema de 11 torç2'.0 11 • Joga-se a lar.anja nUt:: saco ou 

_sacola; e poste;rioroente .~ pará : a c~xá · . de colheita. Os "apanhed.2, 

res" devem ter cuid8.do ao torcer o pedi!nculo do :fruto, não arré?..ll -
car a ·parte da cas~a ligada a êsse pedúnculo, pois torna-se dif,f 

cil a conservação do fruto e sua aceitação no mercado 'interno. 

Os conerciantes e as indústrias de ci~ru.s, são

os ~ue se responsab~lizam. · pela colheita, despesas de transportes 1 

pagam~nto_, contratação e fiscalização da me.o de obra. 

A mão de obra utilizada nas capinas é constitui, 

da na sua totalidade por homens, jovens e jovens adultos resi~ 

dentes na zona rural como empregados fixos e volantes diaristas, 

res.identes nos bairros periféricos da cidade. Através dos inqué 
. -

ritos levantados nessas vilas periféricas, pudemos perceber que 

esses volantes que trabalham nas:· ce.pinas, são contratados tanto 

por empreiteiros como dir~tamente pelos proprietários, e possuem 

na sua maioria trabalho .para pràticamente o ano inteiro, poisfi -
. e 8m arregimentados parte do ano pc.ra as capinas e parte para as 

.colheitas dos pomares. · 

Na· colheita ~a laranja participam crianças, jo• 

.vens, jovens adultos, velhos e mulheres, principalmente no per.! 

odo de junho a dezembro,época da safra maior. Esse pessoal na -

sua maioria, reside. na. zona urbana, e e. transportado·· por C.§; 

minhÕea pará os laranjais. 

7- .A comercialização do citrus 

A comercializaçãQ do citru.s, abrange desde os 
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v~ios· tipos de compras dos pomares, preparação e embalagem do

frttto, até a colocação do proC::..u~o no mercado interno e externo. 

A comercialize.ção do ci trus inicia-se co:n. a ve.!1 

da do pomar. Em :Bebedouro a maioria dos citricultores, venda . os 
. . -seus pomares aos comerciantes que possuem barracoes, aos pacld.ng-

houses e às indústrias de suco.(l) 

Existem em Bebedouro, os comercicntes que enviam 

a laranja beneficiada para os mercados consumidores internos,_ -
, . ;... .• 

atraves de seus barre.coes; e os comerciantes que enviam. o fruto 

à granel, para serem preparado~ nos barracões eri::;tentes nos -

centros consu~"d.dores como em são Paulo e :Belo Horizonte. 

A fir.mR de exnortanRo da fruta in natura, possui 

funcicnários"co~dõ"l:"es de pomar". Bases funcioné..rios fazem a.

avaliação dopo~, examinam as varieda~es e a~ qualidades.da 

·fruta, combinam o preço e a forma de pc..gamento • .à.s indústrias 

de suco concentrado, também possuem os seus funcionb-ios "com-

pradores de pomar". 

Ocorre tanbém o caso de citricultores venderem

ª sua fruta diretamente ao consumidor, sem beneficiamento. Ma.a

o co.tDl.I!l em :Bebedouro, é a laranja ser vendida para os comerciaa 

tes de .ci trus, packing-houses e indústrias. 

Como foi analisado por Ceron em Lime.ira, podemos 

condluir que em :Bebedouro, a com~rcialização da fruta cítrica se 

estabelece de maneiras semeJllantes. 

Atualmente existe em :Bebedouro, as seguintes fo~ 

mas de comercialização das frutas cítricas, na compra dos poro.a~ 

res. 
, 

a compra na epoca da colheita. 

b compra antes da época da colheita. 

e·- compra da produção por caixa. 

d - venda direta ao consunidor. 

(1) Tonto os "packing-houses" çomo os "barracões",são casas onde 

a lar~.nju é preparada p~a ~er conercializada. A diferença exi~ 

tent~ entre urn e outro é que: Os pacld.ng-houzes são mais sofis

ticados, e se destinam à prepc~ração do f~to pera o mercado ex

térno ( exportaç~o) .Enquar{to oo barracões são mais siraples, e pr~ 

parau o fruto para o mercado interno. 



80 

a) Co~pra do ~ornar na. éuoca da colheita 

:e um dos tipos_ de compra mais comum que ocorre 
no municfpio. o comprador faz a oferta baseado na observação
do pomar, e n9 . cálculo da média do número de caixas por pé. 

Por sua vez o citricultor conhecendo o rendi -
mento de seu pomar nos anos anteriores, analisa melhor a tran
sação. fEsse sistema é considerado o mais vantajoso pelos ci tri 

. ' -
cultores, por se aproximar mais.da produção real~- . 

O pagamento geralmente é feito em duas parcelas: . 
uma na compra do pomar, e a outra . no . fim da colheita~ 

b) Compra do pomar antes da colheita 
' 

Essa tra.nsaçã~ ocorre no município, quando a 
laranjeira ·ainda está florada. 'Esse tipo de venda de ~omar oco_E 
re em pequena porcentagem, variando o volume d~ssas transações 
de ano para ano:' . 

Os citricultores geralmente não consideram van
tajos~ essa comerciali.zação, pois nem sempre o pomar é vendido 

\ 

de acordo com a sua capacidade de produção real. · 
O compra.dor baseia-se no aspecto da flora.da e 

na produção do anterioI". O preço do pomar é feito "a olho". 

na época em que 
peu feito pelos 
ente. As firmas 

Ocorre esse ·tipo de transação, principalmente 
o fornecimento .para o mercado consumidor euro
produtores do Hemisfério Norte, não é· sufici 

. -
exportadoras da laranja in natura, e de sucos 

concentrados, passam a ampliar as suas compras no município, -
garantindo certos pomares, comprando quando estes estão na.fl.2, 
ra.da. 

Há preferência por parte de alguns proprietá~ 
rios, em aceitar esse ·tipó de comercialização, pois a espera 
da compra do poma~ até a época da colheita, leva-os a uma in
segurança quanto à venda de sue produção. E dessa forma a ve!l . 
da da produção na flora.da ·.": é .. ·· garantia para asses proprie -
tários. 

e) Compra da Krodução por caixa 

Esse tipo de comercialização .á também 'um dos 
mais utilizados em Bebedouro. A compra é feita por caixa pro
duzida no pomar. Esse sistema é vantajoso para os citriculto
res, que possuem seus pomares com bons rendimentos por pé., 
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Os pro·dutores que possuem pomares bel!l cuida
dos e formados, diflci l mente vendem os seus pomares por out~ 
modalidade de comercialização. filas aiguns citricultores pref~ 
rem. vend-er os seus pomares fechados e hão por caixa, .porque , 
existe o problema da perda de muito fruto na colheiFa. e conse 
quentemente, do número de caixas colhidas no pomar. 

d) Venda direta ao consumidor . 
Essa fórma d.e come+pialização é c.omum.en·te uti . 

lizada pelos pequenos proprietários, chacareiros e pequenos si 
tiantes. Geralmente a laranja é colocada no mercado de Bebedo~ 
ro e cidades da região, sem uma prepà.ração de beneficiamento. 

A porcentagem· desse tipo de comercialização · 
é bastante · pequena no munic·ípio. ------ô o mo Bebeaouro é o maíó~ centro ~rod~tor de 
citrus do Planalto Ocidental,"também é um gt"anqe centro comer
cíalizador e industrial dos produtos cítricos. · 

O município recebe frutas cítricas de todo o 
Planalto Ocidental, e de al~s muni.cípios da Depressão Pe:t'if ! 
ríca. As frutas são beneficiadas nos barracões, embaladas nos 
packing-houses, e trituradas nas indústrias de ' suco; depois são 
levadas para os grandes centros consumidores do mercado inter
no ou também são exportadas $través do Porto de Saritos (in na
tura ou em suco concentra.do)~ 

Bebedouro possui 7. barracÕes de p~paração da 
fruta para o mercado interno, e um. packing-house para a prepa-

. . . -ra.çao da fruta para o mercado externo, ·e 3 (três ) indústrias 
de suco ~oncentra.do, estando apenas duas em funcionamento. · 

Os barracões compram pomares de Bebedouro e 
municípios vizinhos e enviam a laranja prepara.da para os cen
t~s consumidores do país. ~bém existem as firmas que possu 
em Escri·t6t:tos ~ .:.: 'comprado~s em Bebedouro, responsáveis em le
var· a laranja a granel para os barracães de sã.o Paulo e Belo . 
Horizonte, (onde são prepara.das e distribuídas JOsr.feirantes). 

Através -dos dados fornecidos pelo Instituto de 
/Economia Agrícola ( I .E.A), as firmas sediadas em Bebedouro, que 
[trabalham com o mercado intern"<>, enviam 750.00.0 caixas, isto é, 
\5 % das 15~000.000 caixas de citrus consumidas anualmente, na 
1 -!grande Sao Paulo, e enviam para os demais ~stados, 5.000.000 de 
·\caixas. 
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Os principais centros consumidores dos · outros 
:Estados que recebeiil a laranja da região de Bebedouro~ são: 
Belo .Horizonte, Goiânia e Brasília. 

Podemos perceber que apesar de Bebedouro pro, -
duzir 7.500.000 de caixas de citrus e a região~ 25.000.000 de 
caixas, a quantidade comercializada no Inercado interno é ainda 
muito pequena, isto é, ém tôrno de apenas 25 a 30 % da produ
ção da ~egião. 

As indústrias de c;i:l;rus sedia.das .em Bebedouro
ro, Matão e Ara.raquara, e mais os packing-house~ são responsá . 
veis pela compra de 70 a 75 % da laranja produzida na região 
citrícola de Bebedouro. 

Esta característica vem mostrar Bebedouro e 
r~giãó se destacando muito ·mais como centro de exportação do 
citrus indl~.strializado ou in natura, do que _como .forn~cedor. 

de citru.s para o mercado interno. 
Através da fig.(21) podemos .notar a influên

cia das indústrias sediadas eiil Bebedouro na comerciaiização 
do citrus na região. Através da fig.°(22), a importância de 
Bebedoüro como centro exportador da laranja in natura, diante 
às demais áreas citrícolas do Estado. 

A Industrialização do citrus 

A industrialização do citrus em forma de su
co concentrado congelado no Brasil, · teve o seu início em 1962, 
com a constzução de uma pequena indústria, no Município de -
~ebedour0. O início e o .crescimento da industrial:iz-.ação do ci
~rus em ~ebedouro, e no Estado de são Paulo, teve várias causas: 

la) As dificuldades no comércio de frutas . fres 
• 

c~s, devido ao alto custo dos transportes e a pericibili~ade do 
fruto, obrigando uma co:merçialização rápida, oQP.e ocasiona sérias 
flutuações. 

22) A existência de uma demanda mundial cres
cente para produtos processados, mais fáceis de transportar,es
tocar ~ vender em mercados distantes.(l) 

(1) Amaro,Antonio A.-Desenvolvimento da Citri~ultura. e localiza
ção de novas indústrias para o' Processamento no Estado de são 
:Pa.ulo-Publ.do Departamento de Ciências Sociais Aplicada-E.s.A.L.Q 

u.s.P.-Piracicaba-série Pesquisa-nº 22,ano. de 1973. 
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32) As geadas ocorridas na Europa Mediterra
nea e nos Estados Unidos. 

4º) A grande ·distância entre os ·centros pro
dutores brasileiros dos mercados consumidores mundiais da fru. -' . ta in natura. 

Em Bebedouro foi instalado em 1962, a Cia.!11,! 
neira. de Conservas S/A, que foi a primeira ffmpresa a produzir 
suco concentrado no Brasil e pertencia a grupos nacionais. 

. . 
Atualmente essa empresa pertence à Sanderso~ . . 

.s/A do Brasi~, indústria.esta de capitais internacionais. 
Posteriormente foi instalado em Bebedouro 

1963- a firma Minerva .Indústria e Comércio de Frodutos Ali -
mentícios :ea Seiva s/A, ~oje extintas. 

A Seiva S/A, foi a primeira. indústria de ci 
trus concentra.do fundada em são :Faulo, e no Brasil .sob a for 
ma de Cooperativa dos· Citricultores da _r.egião de Bebedouro, 
ina.s devido a equipamentos e máquinas inadequadas, paralizou 

. as suas ativida~les. Atualmente a S~dva S/A pertence a Multi
citru.s, firma que deverá. en:-tra.r em funcionamento a partir do · 
ano 1974-1975. 

Em 1965, a Citrobra.sil, firma de cap~tais 
internacionais, que exportava a laranja in natura, passou pair.a 
a ~ase de industrializaÇão de suco concentra.do congelado. 

1 instalação dessas indústrias e a ampliação 
do mercado externo, vieram incentivar o plantio de novos poma

·res, ampliando assim a área utilizada pelo citru.s no município 
e região. 

Na ~tualidade Bebedouro tem em funcionamento 
i 

.duas grandes in~trias ctricas: a .Citrobrasil S/A- que possui 
uma :t>apacidade .de process;amento de 4.000.000 de caixas e a -
'Sanderson do· Brasil, com capacidade de 9 .COO .coo de :caixas. 

Oficialmente, não se dispõe de dados a rea: 
peito das quantidades industrializadas pelas fábricas paulis
tas~ llas através dos cálculos feitos pelo.I.E.A (Instituto de · 
Economia Agrícola), conf. ~ig. (23), podemos situar a indus
trialização de Bebedouro em relação às demais áreas industri
ais citrícolas do Estado, pela capacidade de processamento das 
indústrias. 

De acôrdo com o I.E.A, a fruta industrializa-
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-da no Estado de são Paulo passou em 1972 de 10 % para 58 "/e 

da safra daquele ano, tránsformando · ·:Por:tan-to:.as .Indústrias 
Cítricas paulistas ; tno principal canal de comercialização 

. • • N . 

do citrus em Sao Paulo:1 
·na produção do citrus industrializado ape

nas 10. % é comercializado no mercado interno, ~nquanto que -
90 por cento é exportado. As principais unidades de consumo 
de suco· de laranja n·o m~rcado inte.rnQ, são: º? · hçspitai~, r~ 
feit6rios industriais, escolas,·quartéis e companhias de avi 
ação.(l) 

Ó citrus ém Bebedouro se presta a industri 
ali~ação sob diversas formas: como suco concentrado, óleo 
essençial, e atualmente através do bagaço fabrica~se . ração -
para o gado (rica em proteína e ácido ascórbico) e através da 
fermentação do bagaço é obt;ldo o álcool etílico, ·cuja· indus -

. trialização térá o seu início em meados de 1975. 
A industrialização do óleo .essencial, ração 

eJdo álcool, constitui subderivados das indústrias de suco ºº!!. 
centra.do, pois as grandes quantidades de resíduos provenientes 
da extração do suQo, representan.50 % da composição média da -
laranja, ou seja: bagaço (casca, . albedo, sementes e membra.nas)~ 

A citricultura industrializada em Bebedouro 
e no Estado· é a mais recente fase dessa importante .cultura f~ 
tífera..· Atualmente. a industrializaÇão do ci trus no Estado · de 
são Paulo, apresenta-se com 8 indústrias, assim distribuidas: 

-Sanderson do Brasil e Citrobrasil S/A- em 
Bebedouro, 

. . -Citrosuco - em Ma.tao 
Cutra.1e- em Araraquara. 

- Avante e Citra.1- em Limeira 
SUcorrico- Araras 

- Tropisuco- em Santo Antonio da Posse, que 
iniciou suas atividades em 1974. 

(1) Amaro, Antonio A- op.cit. p. 7. 



VI- CONCLUslo 

O Município de Bebedouro que até pnncípios' 
de 1950, a exe~plo de outros da região, tinha no café as ba
ses de · sua ec_onomia, passa a partir de então por uma substi
tuição contínua da rubi.ácia uor outra cultura perene- a do -
ci trus. 

Se por um lado·a cúltura do citru"s não modi
ficou muito o est~tus da malha fun~iária, por outro, transfo~ 
mou a paisagem e a economia de grande parte do município. 

O citrus ocupa hoje, o principal papel na ec.2_ 
nomia .de Bebedouro, pois d~mina 41,95 % da área tot~l das pro
priedades agrícolas levantadau pelo I.N.C.R.A, e 82,40 por ce!!, 
to das áreàs ocupadas pela agricultura. 

A cultura da laranja predomina em todas as c~ 
tegorias d~ensionais das propriedades agrícolas, somente fendo 
ultrapassada pelas áreas de pastagens, em propriedades acima 
de 500 hec.tares~ 

Das 606 propriedades cadastradas pelo I.N.C. R.A 
a cultura da laranja aparece com grandes, médios e pequenos po 
mares, em 537 estabelecimentos, isto é, 89 por cento das propz:! _ 
edades agrícolas do município. 

O número de pés plantados está em tôrno de -
5.500.000, com uma produção anual de 7.500.000 de caixas, des -
tacando~se Bebedouro,como o principal município citrícola do Es 
tado de são Paulo, na atualidade. 

As sedes das propriedades citrícolas não poss}! 
em o arcabouço que foi exigido pela cultura ·do café. 

As colonias que · abrigavam grande número de t!'!, 
balhadores fixos para ·o trato ·e colheita do café, foram abando
na~as e grande parte, destruídas. As casas que restaram das co
lonias de café hoje servem como depósitos para adubos, insetic! 
das, e demais implementos agrícolas exigidos pela cultura do -
citrus·. 

O terreiro de café, as máquinas de benefícios, 
existem somente em algumas propriedades que continuaram o culti 
vo da rubiácea. 
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A cultura.da laranja. dis~ensou a infra-est'U:'U
tura estabelecida pelo café nas propriedades, devido às dife· -
·renças entre ambas, quanto · ao aspecto funcional.Pois, . o sist~
ma~ de compras e colheita, estabelecido nos pomares sob a res -
ponsabilidade dos comerciantes :,; indústrias de ci trus, e os .cui 
dados com os pomares, são as características fundamentais da. ci 
tri cu.l tu.ra. . 

Com o crescimento citrícola no município, no-
vas técnicas agrícolas foram introduzidas, e surgem na zona ur
bana e rural os packing-houses, barracões, e mais recentemente 
as indústrias de suco concentra.do. 

Além desses aspectos, fCada vez mais, aumentam 
os trabalhadores que moram na cidade e vivem do trabalho agrÍc2_ 
la~ 

Com a instalação dos packing-houses e barra .-: .... ' 
r~Ões· a parti: de 1950, . Bebedouro passou a centralizar .toda a co
mercializaçao da laranja, no norte do Estado. 

Essa situação de centro comercial citrícola; -
se fortaleceu com a instalação das indústrias de citrus a par 
tir da década de 1960. 

A expansão citrícola do município extravasou 
para as áre.as vizinhas e tra.nsfonnoc Bebedouro no m~ior centro 
produtor, industrial, comercial e exporte.dor de laranjas do 
Estado de são Paulo. 

Mas a dependência do município e região com ae 
indústrias e mercado externo, coloca em perigo a comercializa -
ção da grande produção de citrus, como já tivemos ·experiência com . 
a II_ Guerra ·1.fundial. outras crises temporár~as a partir de 1950, 

e ~ atual crise de 197~ 
Ape~as 25 a 30 por cento das 25~000.000 de c~ 

ixas de laranjas produzidas atualmente na região de Bebedouro, 
(não está incluída· a área de Arara.quara.-!'11atão )são comercializadas 
visando o mercado interno, enquanto que, 70 por cento da produ-... - . çaosa:>exportadas tanto j,n natura como em fonna de suco concen -
trado congelado. 

' · O .'1uercado interno está sendo pouco explora.do 
pelos citricultores da região~ A citricultura· cresceu na área 
em função do mercado externo, e os citricultores estão acostu-
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mados com a situação de fornecedores, primeiramente pc.ra os p~ 

ckirig-ho11::;es, e nu .. :.1a fas e r:.::.<J.i s r 0Ceil ~ e pa;.."'a us Índúst rié:s J.e -

suco concentrado. 

Esta situação acomodou oa citricultores, pois 

desde o início da ·eÃ'}>ansko citrícola, os packing-houses e post~ 

riormente as indústrias, pagavam "bons preços" pelos ponc:.:res,- . 

além de cuidarem das laranjeiras após a compra e coloc~xem os 

colhedores sob suas responsabilid~des. 

A situação dos p~odutores de citru.s é por de

mais cômoda, pois possuem há vários 2~~os uma comercialização ga 

rantida de sua produção 

Mas se es ~es produtores se unissem em cooper.ê: 

tivas e se firmassem mais no mercado interno, a economa citrí -
cola regional corr~ria menos riscos . quanto à exportação e se -

tornaria menos dependente das indústrias e comerciantes de ci

\tru.s. Atacando o mercado interno, os propriethios conseguiriam 

colocar a fruta mais baraia, ampliando desse modo o constuno per 

capita de laranja. no país, ben como eliill.nari8.nl a. concentração 

do poder econôLlico das indústrias e demais fi=--.was exportadoras. 

A situação geogr~fica dos municípios da Depre~ 

são Periférica ~e teu Limeira como o principcl centro produtor 

e comercial, é privilegiada em relação aos municípios do PlanaJ. 

to Ocidental, liderados por Bebedouro, devido aqueles estare~ 

centra,l.izruido toda a comercialização do flercado interno. . . 

A maior proxi:..-:idade da Depressão Periférica com 

os mercados de consumo interno, representado pela grande são Pa~ 

lo; a · existência em LiDeira de ui:na bem estruti.1rada rede de casas 

de em~lagem e uma variada composição dos seus pomares de citrus, 

coloca essa ru:.ea citrícola, como a mais estável quanto a comer

cialização do produto no Estado de São Paulo. 

A criação de uma Estação Experimental de Citri 

cultura en Bebedouro, pelo Govêrno do Estado, possibilitaria me .. . -
lhores estudos sobre o citrus no Planclto Ocidental. 

Uma Estaç~o :Experimental além de aconps.nhnr 

:ran.is de perto os problemas fitoss8.!lit6:-ios na lxea, est~belec~ 
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ceri~ wi melhor fornecimento de borbulhas, da melhor ~u~lidade, 

em ej,uantidade cc.po.z de suprir o. de~::l.E'..nd~ re.:;ional. · . 

Outro.aspecto muito sério e ~ué salictit~os, é 
a situ~ção do trab~D1ador assalariado, tanto.fixo como o temp~ 

rário(vol2.nte). 

.Apesar dos "bons lucros" consesuidos até hoje 

pelos citricultores, at!avés da produção cítrica, esses traba~ 

lhadores não participam efetivamente dessa valorizaç~o econômá, 

ca regional. nas relações de produção, o trabalhador rural é ..:.. 

enc~ado apenas como instrumento de produção. 

Baseado no Plano Diretor do l:unicÍpio, elabora 

do através da Prefe.itura Kunicipal em 1972, (70 a 75 por cento 

da popuiação do l!IW:licÍ?iO é constituída de pobres e miseráveis). 

Constatamos que, a grande mz.ssa dessa população, depende da -

agricultura e princip8.lmente da cultura. da lar2llja. 



Foto 3-(autor ):Sst::i. foto . 

abr2.nge o setor oeste -

do espig~o principal, -

con topos plenos e ver~ 

tentes suaves. Os 12.rc..n 
. . -

jais apc.recem do!Jinc.ndo 

t • '~· t a e a .m.ea.ia _encos ~,e-

as pastagens do:n.in~do a 

bti:rn. encost2.. 
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Foto 1-(autor) Aparecem 

os espigões secundúrioo 

de Leste, coE topos pl~ 

nos e vertentes con in

clinação su~ve. Na foto 

destac8lD.-se os l::iranjc.is·, 

dominando os espi5Ões ~té 

a baixã encosté.. Ho ftindo 

a vista po.rcial da cid~de . 

Foto 2-(autor)Apc.rece ~ 

aqui, o topo aplainado

do espigão principal,on 

de temos um cafezal en

tre os la.ranjais. 



Foto 5-(~utor)Esta foto 

abrange os espigões se

ctuid~i os no norte do -

munic!pio, onde observ~ 

mos a invaEão dos novos 

pomares de citrus, nc.s-

tradicion~is 6:--eas de 

pc.stagens. 
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Foto 4.:..(autor):Sz-Ga foto 

abrange o setor norte

do raun.icÍpio, onde loc~ 

lizam-se os espigões s~ 
,..,. Al'd. 

cunu~ios. 1 Oilll.n.?.In. 

as pastagens, n2.s gra.!! 

des de criaçso de gado. 

Foto 6-(autor)Aparece um 

le..ranjtl, do.oinçndo deE_ 

de o topo do espigão, -

t , - b . t ...... a e a ;:;.ixa encos e.. r.2, 

demos observ.:.r que os 
. ,.,. , ... 

ecopigoes na z.rea, sao de 

topos plc.nos e vertentes 

de inclinaç:o bD.sta.nte- . 

SU['.V0 
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Foto 9-(c..utor) I:;er;t:-. foto 

t:parece o 11 cpc .. nh.:::.dor 11 ,so1_ 

t 2..ndo a boc ::.. da s:.col2. eo 

b~i:::.o e coloc::..ndo o :f!"'Uto 

n D. c2ixa. 

Fotos7 e 8-(::.utox )Ter.1oc 2_ coJJ1ei ta 

da 11::..rf:mjc .• Ap ::::.rece ·o 11 apc.nhc.dor", 

com a esc o..do.. retc~ -, e com 2. "sc;.co-

la de lona~ 

Foto 10-(<::.utor )}~qui te 

LlOS as cai::c.s de l ::.rc.n 

litc:..r a colocaç~o dos 
, 

frutQs no veiculo. 
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Indus ~ ~i Qli~u~5o ---·- -----··- ··--'"'--

Foto ll-(0. Po.gotto) Os caninhÕes 

c2.:rTegados cb::.ixarn a c&rroceria, 

.e as lara.~j~s s~o despejudus nas 
.. 

_es·teir2.s, g_ue as trwisportc.m. pa 

ra o interior da indústria. 

Foto l2-(0. P::.gotto) As f'rutas 
. . 

são carregcd~s pel~s esteiraJ, 

onde f'uncionlrios as selecionG..L.1-

e postcrioruente sao lav~dcs e -

desinfet.;~das. 
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Foto 13-(0. Pagotto) Tei:.1os as ex -
tratoras que recebe~ as ln.ranjas 
. , d 'd Ja prepara as,paxa serem noi as-

e transformadas em suco. 

Foto 14-(0. P~gotto)vista parcial 

da indústria de citrus, e em pri

meiro plc.no os ta::lbores, nos quais 

o suco é exportado concentr~do. 



94 

Ilarr.:!.cio de prepc.r2.çao •<la l cU"c.nja. ;pc:.rc::. o merc~.:.do i:it~ 

Foto 15~(0. Pagàtto) ·Os fru.tos des 
. . -

cem dos silos, e carregados. pelàs 

esteiras, vão passur por UD proce!. 

se.manto próprio após ca.irem nos ro 
. -

19s. 

Foto 16-(0. P&gotto) As 1aran -. . 

~as saem da esteira, e carre

gadas pe1os ro1os, são se1eci_2 

nadas, 1ava.das, desinÍ"eta~cs, 
enxutas e recebe2 o 1ustr.o. 

Foto 17-(0. Pe.gotto) · 
, . 

Apos o processemento, 

os f'ru.tos caem em ou
tra esteira, onde elas 

. -
sificados de acôrdo com· 

o tP~Pnbo, são em~a-

d ,~ """·- . , . os pe.a.as ~\LUc1orw.r1as 

da firme. 



95 

"3IBLIOG1UJ?IA 

1~ -AB'SABilll,Aziz N. - "A Geomorfologia do Estado de São Paulo~ 

in Aspectos Geográficos da Terra Bandeirante, Conselho NaciQ 

nal de Geografia, Rio de Janeiro, 1954, PP• 1/97. 

2. -AB 1 s.umn, !.ziz N. - "A terra Paulista"- in Boletio Paulista 

de Geografia, nº23, São Paulo, 1956. 
-

3. -AG::lICULTUH.A Zr.I SÃO PAULO- Boletim da Sub-Divisão de Economia .. - . · Rural, "Estudo sobre a Formaçao de um pomar de laranja", AnO 
. 1 

II, n22, Fevereiro de 1952. 
4. -AGRICfilTU~l.A l!!ü:! SÃO P2"ULO- Boletim da Sub-Divisão de Economia 

Rural, "Reerguimento das Fazendas de Café"- Ano I, n26, Se

tez:J.bro de 1951. 

5. -All.iEIDA, F.F.M.de - ".Fundamentos Geológicos do Relêvo Pauli_! 

ta", iri Geologia. do Esta.do de São Paulo, Boletim n241, I.G.G._·, 

São Paulo, 1964, PP• 169/268 • 

. 6. -AMARO,Â.A~- "Evolução da Economia. Citrícola Paulista"- Inst,! 

tuto de Economia. ~grÍcola.- Secretaria da AgricultUra - São

Paulo - 1970. 

,7. -.AMARO~A.A.- "Aspectos Economicos da Citricultura Paulista"-

12 Encontro Nacional de Citricultura- Taquari, Julho de 1961, 

Rio Grande do Su1- publicação do Instituto de Economia Agrí -
cola. 

8. -AMARO,A.A.- "Desen~olvimento da Citricultura e Localização 

de Novas Indústrias para o P.roceszamento no Estado de.São -

Paulo"-. Departamento de Ciênci.as Sociais Aplicadas- E.s.A.L.Q., 
Universidade de São Peulo- Piracicaba- 1973- Série Pesquisa 

n2 ·22. 

9. -ANDR.illE, Manuel O.de- "Geografia, Região e Desenvolvimento" 1 

(Introdução ao Estudo do 11.Aména.gement du Territoire) - Zdit_2 

ra Brasiliense - 22 Ldição - São Paulo - 1971. 
. .. 

10.-AR.:~UJO FILHO, J. R. de - "0 café, riqueza paullGta ", in B,2 

letim Paulista de Geogra.:fia, n223 , Julho de 1956 - São Pa!! 
lo. 



96 

11. - BERHY, Brian- 11.Amostrage;.n GeO{P.'áfica", in Textos J3~sicos 

nº 2 - Instituto Pant'.::_1eric~mo de Geoeraf'ia e História 

1969. 

12 •. -BIT-AUCOU1lT,A.A.-11 0 cancro cítrico"-in Curso Avançado de Ci 

tricultura, E.S.A.L.Q., Piracicaba, 1958, pp.165/178. 

13. -BIRUI2,Arthur- "A Revolução Agrária", in História Econom! 

ca da Europa, Cap. II, Zahar - Rio de Janeiro - 1964 - pp. 

27/49. 
14. -BilAY,s.C.-nFequena Análise üa lietodologia Aplicada à Geo-

15. 

. 
grafia Agrária"- Resumo publioodo nos Anais da Associação 

dos Geógrafos Brasileiros, Vol.XVIII- São Paulo, 1973, PP• 

223/224. 
-CZRON,.A.O. e DINIZ,J.A.F. -

na identificação das formas 

ta Brasileira de Geografia, 

65/77. 

, 
"0 uso de fotografias aereas-

de utilização da terra."- Revis 

Ano 28, n22- ano de 1966- PP• 

16. -C.ERON,A.O.- "As categorias dimensionais de propriedades -
. , , 

agricolas- Tecnicas de Aerupamento", in Boletim Paulista 

de Geografia, A.G.B., Seção Regional de São Paulo- n245, 

Junho de 1968. 

17. -CERON,A. o. -"Aspectos Geográi'icos da Cultura da Laranja

no t..irunic:!pio de Limeira"- Tese de doutoramento apresentada 

à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Rio Claro,

Edição mimeografada patrocinada pela Prefeitura L'Unicpal 

de -Limeira- 1969. 

18. -CERON, A_.o. e DD\IZ,J.A.F.- "Tiplogia da Agricultura, Que~ 

tões Metodológicas e Problemas de Aplicação ao Estado de

são Paulo, edição mimeografada - F.F.u.L. de Rio Claro -

ano de 1970. 
19. -CERON, A. o. - "Alt,"Wla padrões de utilizaç~o da Terra Ae:ri 

e.ola no Planalto Ocidental de São Paulo"-in Boletim Paulis -
ta de Geogrdia, n!247- Sã:> Paulo- 1.:aio de 1972• 

20. -CERON' A.O. e S.ANCIIBZ' ti •. e. - "Alguns Problemas de .ànáli 

se das Distribuições Espaciais"- Exemplo de vari~veis agrf:. 

colas no Espaço P:::.ulista- in Boletim Pauliota de Geografia, 



97 

n2 48, Novembro de 1973- Sêlo l'aulo- pp.·45/53. 

21. -:CI-IOIL:SY ,A. - "Frobloi."'l.es de Structure /:..LTaire et d' econo:r.:tie 

Rurale"- .Annales de Géographie , nº298 - Lv·- 1946,p:p.ül/101. 

22. -DEFFONT!.IIGS,P.-"RegiÕes e Paisagens do Estado de São Paulo

Primeiro esbÔço de Divisão Regional"- in Geografia I, n22, 

são Paulo, 1935, PP• 117/169. 

23. -D7·7AHGEOI-f,A. - Problemas de Geografia Humana- Ed.Omega.- ~ 

celona.- 1963. 

24. -D:!:P.RUAU ,:r.1. - Tratado de Geo{;)Tafia. Humana- Ed.i torial Vicens

Vives, Barcelona- 1964. 

25. -DINIZ, J.A.F.- ·"~peamento da Utilização da Terra na Depre~ 

. são Periférica Paulista"- in Cc.dernos Rioclarense de Geogr!: 

fia, n22, 1969. 
26. -DIVISÃO DE !JACR03COMOI1I.A DO DEP.ART..:'•FP:NTO ECONÔI.IICO DO BANES -

PA- 11Suco de La.ranja, Análise de Mercado"- Monografia n24-

são Paulo-· Fevereiro de 1969. 

27. -FARIA,W. de- "A pecuária de Barretos e os Fatores de sua im 

plantação"- in Cadernos de Ciências da Terra, n241, Insti~ 

to de Geografia - U.S.P.-São Faulo - 1973. 

·28. -FAUCHER, D. - Princípios Generales de Geographie Agraire -

Omega- Ea.rcelona- 1953 •. 

29. -FE.i.1.NANDES, F.- "O método de Interpretação Funcionalista na 

Sociologia", in Fundementos DnpÍricos da Explicação SociolÓ 
. -' 

gica- Companhia Editôra Nacional- Cap. III, Segunda edição, 

São Paulo, 1967- pp.175/314. 

30. -FERNANDES,F. -"Funcionalismo e Análise Cient!fica na Soci.2 

logia Moderna", in Eleméntos de Sociologia TeÓrica-EditÔ~ . . . . 

ra da Universidade de são Paulo e Companhia Ed.itÔra Nacional, 

S~o Paulo- 1970- pp.191/201. 

31. ~FONSECA DE LDY!A, J.tI. - "A situação da citricultura"- in !. 
gricultura em São Paulo-Boletim da Divisão de Economia Ru

ral da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, ~ 

Ano VII, nQI, Janeiro de 1960, PP• 79/87. 

32; -FCiiSZCA DE LD.!A, J.M.- "A situação da citricultura"-in Agr! 

cultura e:ci são Paulo, Boletilll da Divisão de Economia Rural 



98 · 

da Secretaria da .Agricultura do Esta.do de São Paulo- Ano VIII, 

nº4, Abril de 1961, ?P• 65/71. 
-

33. -FONSECA DE L:fij} .. ,J.Il.- "A situação da citricultura"- BaJ.anço 

. da safra de 1961, in Agricultura em São Paulo, Boletim da-
. . 

Divisão de Bcononia Rural du Secretaria da Agricultura do-

Zstado de São Paulo- AnoIX, n21, Janeiro de 1962, pp.57/64. 

34. -FONSECA DE Ln.IA, J .IJ.-11 A situação da citricultura-~anço . . . . 

eia safra de 1962""'."in· Agricul:tura.~m São' Pau.lo, ;Boletim da 

Divisão de Economia :ru.ral da Secretaria da AgTicultura do . 
Estado de São Paulo, Ano IX, nºll~ Novembro de 1962, pp.37 

. a 48. 

35. -FGNSECA DE LII.IA, J~U.-"Citricultura"- Balanço da -safra. de 

1963- in Agricultura em Sâo Pl;>.ulo, Boletim da Divisão de -

Economia Rural da Secretaria da Agricultura .do Estado de -

são Paulo,_ Vol.XI, nº 3 e 4 - Uarço/Abril de 1964, pp.51 a 

64. 

36. -FRANÇA, Ary- "A IJarcha do café e as frentes pioneiras"- Guia 

de Excurção n23, XVIII Congresso Internacional de Geografia, 

C.N.G., Rio de Janeiro - 1960. 
379 .-FBANK; A~ G.- A Agricultura Bt9asileira: Capitalismo e o M! 

to do Feudalismo- in Revista Bt9asiliense- Janeiro/Fevereiro, 

n2 51, São Paulo - 1954 - PP• 45/70. 
38.·-GEORGE, Pierre- "La Ca.mpaezie"- P.U.F., Paris, 1956. 
39. -GEORGE, P. ~ "Geografia Econômica"- Editôra Fundo de Cu1tu 

ra- ano de 1965. 

40. -G20RG::S, P. - "Geografia Rural"- Ediciones Ariel- Coleccion 

Elcano - Barcelona- Espanha- 1969. 

41. - GJCTIGE, "j. - ~Sociologia e Geografia"- Editôra Forense- ~ 

Rio de Janeiro - 1969. 
42. -GEORGE,F. - "Geograf;a Agrícola do t:..Tundo"- Difusão Européia 

do Liirro - Coleção Saber Atual - São Paulo - ano de 1972. 

43. -I.B.G.E. - "Recenseamento Geral do Brasil"-:- .Ano de 1940-
S~rie Regional, p~rte XVIII - são Paulo - Tomo 3, Censo -

Agrícola - Rio de Janeiro - 1950. 

44.· -I.B.G.Z. - · Conselho IIa.cional de Estatíctica- "VI necence!: 



qQ - .,, 

-mento Geral do Brasil - 1950"- Esto.do de São l">aulo, Censo 

~~erícola - Vol. :::z.v - Torno 2 - Rio de Janeiro - 1 950 . 

45. -I.B.G.E. - "VII Re censeamento Geral do Brasil - 1960 - Es 

tado de São Paulo, Censo Agrícola - Vol.II - 2Q parte,Rio 

de Janeiro. 

46. -KELLER, Elza e. s.- "Uotas sôbre a evolução da população 

do Estado· de São Paulo, de 1920 a 1950 11
- in Aspectos Ge_2 

. ·gráficos da Terra Bandeirante, Conselho Nacional de Geogr~ . . 

fia, Rio de Janeiro, 1954, pp.209/236. 

47. -Y...:.::LLER, Elza C. S. - "Organização Agrária ·aa I.iéà.ia Depre~ 

são Periférica. Paulista", in Resumo de Comunica ções- II 

Congresso Brasileiro de Geografia, A.G.B., Rio de Janeiro, 

Julho de 1965, PP• 29/38. 
48. -K~J.LER, E.c.s. - "Contribuição à l~etodologia da Pesquisa 

. . 
em Utilização da Terra"- in Anais da Associação dos Ge6gr.§; 

fos Brasileiros- Vol. XV - 1962-1964- São Paulo - 1969. 

49. -KOSTROWICKI, J. -"Geographical Typology of Agricultura, :

Principles and 11ethods"- in Revista Geográfica do I.P.G.H. 

n2 61, Tomo Xl~III, 1964 - Rio de Janeiro, Julho/Dezembro, 

PP• 15/24. 
50. -LA BL'\.CHE, V .de - "Princípios de Geografia Humana"- Ediçõe 

Cosmos - Lisboa - 1954. 

51. -Ml~TTA,João P. - "Bebedouro, 

sil" - edição mimeografa.da 

douro - Julho - 1971. 

maior centro citrícola- do Bra -
- Casa da Agricultura de Bebe-

52. -MATT03, D. Lino de - "Constribuição ao Estudo da Geografia 
. . 

_do ilgod~o no Estado de são Paulo"- in .Aspecto~ Geográfi-

cos da Terra Bandeirante, Conselho Nacional de Geografia-

Rio de Janeiro- 1·954, PP• 253/288. 

5J. -1.IATTOS, D. Lino de - "Região da Baixa I~ogiana", Tese de 

Concurso para a cadeirà de Geografía Econômica da· F.C.E.A. 

da U.S.P. - são Paulo, 1959. , 
54. -~AGANa Fernandes, L. - 11 0 Bairro Rural dos Pires"-(1..Unicf 

pio de Limeira) Tese de :Mestra.do - publicação do Insti~ 

to de Geografia - u.s.P. - 1972. 



ioo 

55. -u::::mDES, ~. _ das.- "A cultura e o Comércio da Laranja, na Re 

·gião da Guanabara", in Boletiu I'aulistG. de Geogr;::.fia, nºl, . . . 

Março de 1949 - PP• 31/39. 
56. -I.3ND.ES, R. da s.- Paisc;.gens Culturais da Baixada Fluminense, 

Boletim CX, Geografia nº4, Universidade de São P~ulo, F.F. 
C.L., são Paulo , 1950. 

57. -I.!EYUIER, A. - P'..iisajes .Agrários - Coleção Pa.µoram.as de la

Geog:rafia Universal- Ediciones Uoreton S.A.- Bilbao - Esp~ 

nha. 

58. -r.lmTIER, A. - "Histoire de la Pensée Géographique en France" 

Ca11..ection Le Geographe - Presses Universitaires de France

Paris - 1969. 

59. -llIGLIORINI, llio - 11A Geografia- Agrária no Quadro da Ciência 

Geográfica"- B~letim Geográfico~ nº93- .Ano VII- Dezembro de 

1950 - PP• 1072/1091. 

60. -MILLIET, s. - "Roteiro do café e outros ensaios"- Coleção 
- -do Departamento de Cultura, Vol. XIV - Sao Paulo - 1941. 

-61. -r.rmisTmIO D.A AGRICULTURA, INDl1ST:lI.A E cOMtacIO- Diretoria

Geral de Estatística - "Recenseamento do Brasil"- Ano de -

-1920 - Vol. III , 2º parte - Rio de Janeiro - 1927. 

62. -MONBEIG, P. - "A divisão Regional do Estado de s;o Paulo -

Relatório Apresentado à Assembléia Geral da A.G.B., Vol. I 

1949, São Paulo. 

63. -?üONBEIG, P.- "Pionniers et Planteurs de são Paulo"- Libririe 

Armand Colin - Paris - 1952. 

64. -LLONBEIG, P. - - "Estrutur~s Agrárias da Faixa pioneira pauli!!_ 

ta"- in Novos Estudos de Geo&rafia Humana Brasileira - Difu 

são Européia do Livr~, São Paulo, 1957 - PP• 105/124. 

65. -LíONBEIG, P. - "As tendências Atuais da Agricultura em são 

Paulo"- in Novos Estudos de Geografia Humana Brasileira -

Difusão Européia do Livro - são Paulo, 1957 !"'" PP• 182/191. 

66. -I.:O?TTEIRO, Carlos A. F.- "(!eomorfolo~ia" in Geografia do Bra -
sil - Grande Região Sul- Vol.IV - Tomo I, I.B.G.E. - C.N.G. 

Rio de Janeiro - 1963 - PP• _15/78. 

·67. -I.10r~:r:w, Carlos A. F. - 11 0 clima da. Região . SUl"- in Geogra -



io1 

-fia do Rl'.'asil- Grr-md.e Região Sul- Vol.IV, Tomo I, I.- E. G. 

E. - C.N.G. , ::lio d e - J rJ.neiro - 1963- Pi) • 117/169. 

68. -1IONT3IRO, Carlos A. F. - "A frente Polnr Atlântica e as -

chuvas de Inverno na fachada Sul-Oriental do Bras·il - In~ 

tuto de Geografia- U.S.P.- Série Teses e J:!oriografias N~ l~ 

São Paulo - 1969. 

69. -LIOUTENEGRO, H. u.s.- "Origem e Distribuição dos cit~s no 

globo"- in Curso Avh.nçado de CiJ;~icultura-- E.S .• .A.L.Q·. 

U.S.P. - Piracicaba- 1958, PP• 14/17. 

70. -llONTENEGRO, H. w.s.- "Classifi.ca_ção Botânica das Plantas

CÍtricas"- in CUrso Avançado de Citricultura- E.S.A.L.Q.

Piracicaba- 1958- pp.18/21. 

11· • . ' .-LíOI'TTENEGRO, H. \7.S.- "Clima. para citrus"- in Curso .Avanç!! 

do de Citricultura - E.S~A.L.Q~ - Piracicaba - 1958- pp. 

29/30. 

· 72. -?CONTElTEGRO, H.\7.S.- "Solos para _Citrus" - in Curso Avanç!! 

qo de Citricultura- E.S.A.L.Q.- Piracicabà- 1958 - pp.35/37. 

73. -l!ONT:8N::GRO, H.w.-s.- "Semeadura dé Citrus"- in Curso Avanç~ 

do de Citricultura- E.S.A.L~Q. - 1958- pp.54/61. 

74. -?.WNT~GRO, H.11.S.- 11 Escolha das Variedades de citrus"

in CUrso ~vançado de Citricultura- E.S.A.L.Q.- Piracicaba, 

1958- PP• 81/83. 

75. · -1.:0UTl!!N:::G3.0' H. W .s.- "Espaçamento para citrus"-in Curso l~v~ 

Çado de Citricultura - E.S.A.L.Q.- 1958- pp.88/91. 

76. -tm:riTZNEGRO, H.17.S.-"Progrcma de Pulveri~ações para o pf'lmar 

de citrus"- in Curso Avançado de Citricultura- E.S.A.L.Q.

Piraciaba- 1958- pp.178/181. 

77. -I.:ONT3NEGRO, H~'!J .s.--''Uatura.ção dos frutos cítricos"- in ~ 

eo Avançado de Citricultura- E.S.A.L.Q.- Piracic~bn- 1958-

PP• 182/191. 

78. -I~ONT::;N"EGRO, H. W .s.- "F~tores que afetam a qualidade da :f°rE 
ta"- in Curso .: .. vançado de Citricultura- Z.S.A.L.Q. - Pir_! 

cicaba- 1958 - PP• 195/201. 

79. -t:ONT3N:SGRO, H.S. - "Proüução e Comercialização da fru.ta"

in Curso .: .. vD..n.ço.do de Citricultura - ~.S."A.L.Q.- Piro..cicnbu-



102 

-1958- PP• 212/215. 

80. -LWHT2N2GRO, H.,·1.s. - "Custo de formação de um larr.:.njal" -

in Cti....:.·so Avruiçaclo de ·éitriculturu:- E.S.A.L.Q. - Piracica-

ba-.1958 - PP• 215/218. 
· 81. -NONTZlillGTIO, H.;·1.s.- "A citricultura nos Estados Unidos" -

in Curso Avançado de Citricultura - E.s.A.1.Q.- Piracica

ba - 1958- PP• 225/237. 
82. -ri:OIDIP.A, s. -"Aspectos .Zconomicos e Sociais da Citricultu 

. ' 
ra" - in Curso Avançado de Citricultura- E.S • .A9L.Q.- Pira 

cicaba- 1958 ~ pp. 22/27. 

03. -!.:O:CIJ..'i, S. - "Zonas Citr!colas do 3stado de são Paulo"-

· in Curso Ava.nçado de Citri.cultura - E.S.A.L.Q. 

caba - 1958 - PP• 37/40. 

Piraci-

84. -MOREIRA, s. - "Variedades Comerciais de Citrus"- µ Curso 

Avançado de Citricultura- E.s.~.L.Q.- Piracicaba- 1958 -

PP• 84/88. 

85. -IlOR~I:t\, S. - "Adubação dos Lara.njais"- in Curso Avançado 

d·e Citricultura- E.S.A.L.Q. - Piracicaba- 1958- pp. 114/ 

117. 
86. -!::oLJ.Ea, Nice L. - . "SÍtios e Sitiantes no Estado de são Pau 

lo"- in Boletim n2 132 1 Geografia nº7 , U.S.P. , F.F.C.L.

São Paulo- 1951• 

·87. ~r.m:LLER, Nice L. - "Bairros Rurais do ~unicÍpio de Piracic!:; 

ba"- in Boletim Taulista de Geografia- n2 43 1 Julho de 1966 1 

PP•. 83/130. 
88. -NAD.à.I, lliklos J. -"Colheita de frutas c!tricas"- in Curso 

Avançado de Citricultura- E.S.A.L.Q. - Piracicaba- 1958 -

PP• 191/195 • 
89. · -NADAI, U. J. ..:. "Embalagem e beneficiamento das frutas cítri -

cas" - in Curso Avançado de Citricultura - E.s.A.L.Q. 

Piracicaba - 1958- PP• 201/206. 

90. -NAD.AI, J. - "Descoloração ou desverdecimento 11 - in Curso A -
vançado de Citricultura- E.S.A.L.Q.- Piracicaba - 1958 -

PP• 207/212. 
91. -IE.:QAI, 11!.J. - "Industric.liznÇão de ci trus"- in Curso Avc.n 

çado de Citricultura- E.S.A.L.Q. - 1958- pp. 218/223. 



103 

92. -lWGU~L"11~, Or8.cy - Pesc.:_uisa Soci<.:~l, In:!Jridução ' , us suas Tec 

nicns - Con:;_:>anhia Ecli tôra H<.~ cion2.l, 22 Edição - Sê'.o Paulo-

1969. 

93. · -OTizrIB~\, Erich - Geografia General Agrária e Industrial -

Ediciones ~nega S.A. - Barcelona - Espanha - 1955. 

94. -P.l.IVA, Ruy 11. - "Reflexões sÔbre as Tendências da Produção 

Produtividade e dos prdços do Setor Aerícola do Brasil" -. 
Cap. V- in Agricultura Subdescny,blvida- Editôr~s Vozes Li 

. . 
mitada - Petr6polis - R.J. - 1968- pp. 117/235. 

95. -P.";.IXÃO, I.Toacyr - 11 .: .. s formas SÔci_ais da Utuluzaçâo da Terra 

e os setores agrícol~s predoninantes"- in A J,,gricultura 3l!,b 

aesenvolvida- Editora Vozes Limitada - Petrópolis - R.J. -

1968- PP• 67 a 94. 

96. -PET3.0NE, Pasqua.le - "0 homem paulista"- in_Boleti:ra Pauli!! 

ta de Geo{7'afia- n223 - Julho de 1956 , PP• 39/77. 

97. -PIILIPl'OllN.u.AU, llichel - "Geografia e Ação"- Introdução à -
. Qeografia Aplicada- Panorama de Geografia - (série compl~ 
mentar N21 - ~dições Cosmos - Lisboa - Portugal - 1964. 

98. -PLANO DIRETOR DE D3S:21NOLVI12UTO IITT:::!:GRADO do lu'Unic!pio de 

Bebedouro - Prefeitura Idunicpal de Bebedouro- 1972. 

99. -POLTRONIÊU!:, L!gia c.r.r. -"Aspectos da Economia Agrícola na 

Porção Centro-Norte do Estado de são Paulo"~ in Boletim P~ 

lista de Geogr~fia- A.G.B.- nQ48 Novembro de 1973 São 
+ Paulo- pp65/92 • . 

100. -P:U..;.DO JUNIOR, C~io- "Contribuição para a Análi~e da Questão 

. Agrária no Bra.sil"- Cap.I - in J... .&:.gricultura Subdesenvolv,! 

da - Editora Vozes Limitada - Petrópolis- R.J. - 1968- pp. 

9a22. 

101. -P~OGNÕJ~ICO . ~G3fCOLA 74/75- Laranja - Panorama Internacio 

nal - Governo do Eotado de São Paulo- Secretaria da Ae;ri

ciil tura, Instituto de Economia .. ~grícola- Julho de 1974. 

102. -PUZZI, D e ORL.AJIDO, A. -"Principais praga~ dos pom2~res CÍ 

tricos"- in Curso .: .. vanç .. 1do de Citricultura, E.S.A.L.Q. -

Piracicaba- 1958 - PP• 123/132. 

lOJ. -l?UZZI, D. , O~LA1:DO, A. - "l:.s LlOsc~s dos frutos e seu com-



104 

·b2..te nos pomares d.e · citru8 11
- in Curso Avanç2.do de Ci tri·cul 

tur., T' "" • L r·. T>i· --~ ·.,, oi· "' '--,~.., ._., - _..a.J.:'.. e · ·~·- - _,_ .. :... l,;_ .. l_.! L .. - 1953- ~p.133/140. 

104. -Q'l.T::IIWZ, I.:m'ia I. F. - Sociologia Rural - trab~.lho organi 

zado com artizos de !lendras, H., Gurvi ·t;ch. G., . Courtin, 

P,, Bose, 3.P. , - Zahar Editores- Rio de Janeiro - ano 

de 1969. 
105. -s_.;,1r:JA, Ary .. ~. -"0 ácQ.ro da ":ferrugem" dos citrus"- in Cur 

so Avançado de Citricultura- z.s.A.L.Q. - Piracicaba- 1958-

P:P• 141/145. 
A . 

106. -RCCICFO:t.T, i.:ichel- "Interesse de .um estudo de orçe.mento ... 

:para a Geogrefia Agrlria~ J.nais da Associação dos GeÓgra

f os Brasilei:i."'OS- Vol.XIII- 19.59- 1960- São Paµlo - Brasil-

1964- :PP• 135/143. 
107. -R.O:DRIGUEZ, Ody- "Tratos Culturais e culturas in·!;ercG:.lares"

in Curso ~v~çado de Citricultura - E.s.~.L.Q. - Piracica

ba - 1958 - PP• 106/109. 
108. -R0:8S3DiG, . Carlos - "Enxertia"- in Curso Avançado de Ci tr.2:, 

cultura- E.S.A.L.Q.- Piracicaba - 19~8 - pp.61/65. 
109. -ROSSETTI, V. - "Outras doenças dos citru.s"- in Curso .A~ 

. çado de Citricultura - E.S.A.L.Q. - Piracicaba- pp.162/167. 

llO. -ROSSETTI, V. - "Doenças de virus dos citrus"- in Curso Ava:! 

çado de Citricultura- E.S.A.L.Q. - Piracicaba- 1958- pp.-

146/157. 
lll. -S:::\VIÇO Ii.iCIClUL DE Pl.:SQUISAS AG:?O!TÔI.IIC4· .. s DO r.:IITIJTtflIO DA 

. . .. 
AGaICULTURA- Co.missao de Solos - "Levanta.nento de Reconhe -
cimentos ·dos . Solos doº3stado de São Paulo"- in ·Boletimnº 

12, ~ Rio de Janeiro - 1960. 

112. -SCUZA,A. Pa.ulou- "ZX:pansão du Citricultura no Estado de ~ 

São Paulo"- in Anuis do IX Congresso Brasileiro de Geogr!: 

fia- Vol. IV - Rio de Janeiro - 1944 - PP• 720/731. 
ll3. _ -SUBSDIOS l RZGIOH.:'~LIZ.ri.ç:o- Regiões .. ~gr!colas - Divisão de 

-
. Geografia - I.B.G.E .• - 1968- PP• 61/80. 

ll4. -STAVEl'THAG:nT, Tiodolfo- "La.s clases sociales en las socieda -
des agrárias"- Siglo Veintiuno Editores s.A. - 32 edicion 

1971. 



105 . 

115. -~OLJDO, }.ntonio A. - "i\iern.ÓriC'..s de BebeC.óuro 11
- publicado no 

cno de 1963. 

116. -VAI.Vll:DE, Orle.ndo- 0 A geografia J!.graria com.o rumo a.a ü-eo-. . 

grafia Econômica- resur.üo publicado nos .Anais d2. 'l!.ssociaçE:o 

dos GeÓgr"G.fos Brasileiros- Vol.XII- 1959/60- São Paulo- -

.Brasil- 1964- PP· 129/134. 

117. -VAIV&WE, Orle.ndo- 11 .A Geo~af'ia Lgráxia do Brasil"-:- Centro 

Brasileiro de Pesquisc..s Educo.ci.Õnais- In~rti tu.to N"acional 

de Estudos Fed~gÓgicos- 1ünistério de EducaçQo e Culturu

Rio de Janeiro - 1964. 

118. -í!AIB.:!.'L, Léo- Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil

·Rio de Janeiro- l.B.G.E.- a.no de 1958. 



106 

:!NDICE 

I - INTRODUÇÃO l 

3 A - O tema e seu interêsae 
, . ' 

B - Teonicas empregadas 6 

II. - O PROCESSO DE MUDANÇA DA OCUPAÇÃO DO SOLO 11 

A - O quadro natural 11 

B - O pioneirismo mineiro e o café 16 

O - A introdução e a expansão da cultúra do citrus 22 

l - O pioneirismo citrícola 22 

2 - A consolidação e a expansão ~a citricultura 27 

I~I - ESTRUTUt1A AGRlRIA 36 
1 

A - As categorias dimensionais dos estabelecimentos 

agrícolas e a distribuição das terras 36 
B - Regime de exploração das propriedades agrícolas 40 

.. N B:J. - Exploraçao direta 41 

a - Exploração direta com o emprêgo do tra -
balho familiar 41 

b - Exploração direta com o emprêgo do tra -
balho familiar e mais assalariados 42 

o - Exploração direta por meio de assalari~ 

dos dirigidos pelo pr.oprietário ou adm! 

nistrador 42 

B2 - Regime de exploração associada (direta - ia 

direta) 43· 

B
3 

- 11.S propriedades de e~ploração indir~ta 45 

e - Os tipos de mão de obra empregados na agricul.tura 46 

IV - AS FORlv1AS .DZ UTILIZAÇÃO DA TERRA 50 ' . 

A - A cultura do café 52 

B - As culturas anuais 53 

e - Os 

ª1 

º2 

º3 
º4 

principais sistemas 

- Rotação de cultivos sem pousio 

- Rqtação de culturas com pousio 

- Rotação de culturas e pastagens 

- Culturas intercaladas 

57 

57 

58 

58 

59 



D - As pastagens 

E - Matas e eucc.lipte:.is 

F - Terras não utiliz~das 

107 

60 

63 
64 

V - A CULTURA DA L.ul.·~NJA 66 

A - Os ~spectos funcionais da cultura da lar8.Ilja 67 

· l - As condições naturais 

2 - A formação d~s mudas cítricas .·(semeadura. e 

borbulha) 

3 - O plantio das mudas cítricas 

4 - Os cuidados e as despesas com o pomar até 

68 

70 

71 

a primeira produç~o comercial 72 

5 .. A colheita da.e frutas cítricas 74 

6 ~ A mão de obra utilizada. nos poIIJ..:t.res de citrus 76 

7 - A comercialização do citrus 78 

a - Compra do pomar na época da colheita 80 

b - Compra do pomar antes da colheita 8o' 

c - Compra da produção por caixa 80 

d - Venda direta ao"consumidor 81 

8 - A Industrialização do citrus 82 

VI - CONCLUSÃO 85 

FOTOGRL~IAS 89 

BIBLIOGRAFIA 95 



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/

	A UTILIZAÇÃO DA TERRA EM BEBEDOURO E O PAPEL ATUAL DA CULTURA DA LARANJA 
	AGRADECIMENTOS 
	I- INTRODUÇÃO
	A) O Tema e Seu Interêsse 
	B) Técnicas empregadas 

	II- O PROCESSO DE MUDANÇA DA OCUPAÇÃO DO SOLO
	A- O quadro natural 
	B- O pioneirismo mineiro e o café 
	C- A introdução e a expansão da cultura do citrus 
	1- O pioneirismo citrícola no município. 
	2- A Consolidação e a Expansão da Citricultura no Município


	III- ESTRUTURA AGRÁRIA
	A- As Categorias Dimensionais das Propriedades Agrícolas e a Distribuição das Terras. 
	B- Regime de Exploração das propriedades Agrícolas 
	B1- Exploração Direta 
	B2- Regime de Exploração Associada (direta e indireta)
	B3- As propriedades de exploração indireta:

	C- Os tipos de mão de obra empregados na Agricultura: 

	IV- AS FORMAS DE UTILIZAÇÃO DA TERRA
	a) A cultura do Café
	b) As culturas anuais
	c) Os princioais sistemas agrícolas 
	c1- Rotação de cultivos sem pousio
	c2- Rotação de culturas com pousio
	c3- Rotação de culturas e pastagens  
	c4- Culturas intercaladas

	d) As Pastagens 
	e) Matas e Eucaliptais
	f) Terras não utilisadas 

	V- A CULTURA DA LARANJA 
	A - OS ASPECTOS FUNCIONAIS DA CULTURA DA LARANJA
	1- As condições naturais 
	2- A formação das mudas cítricas (semeadura e borbulha) 
	3- O plantio das mudas cítricas 
	4- Os cuidados e as despesas com o pomar até a primeira produção comercial 
	5- A colheita das frutas cítricas
	6- A mão de obra utilizada nos pomares de citrus
	7- A comercialização do citrus
	a) Compra do pornar na época da colheita
	b) Compra do pomar antes da colheita 
	c) Compra da produção por caixa 
	d) Venda direta ao consumidor 

	A Industrialização do citrus 


	VI- CONCLUSÃO
	BIBLIOGRAFIA
	ÍNDICE 


