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1. INTRODUÇÃO 



INTRODUÇÃO 

COISAS DA TERRA 

Todas as coisas de que falo estão na cidade 

entre o Céu e a Terra 

são coisas, todas elas, 

cotidianas, como bocas 

e mãos, sonhos, greves, 

denúncias, 

acidentes do trabalho e do amor. Coisas, 

de que falam os jornais 

ás vezes tão rudes 

ás vezes tão escuras 

que mesmo a poesia as ilumina com dificuldade, 

mas é nelas que te vejo pulsando, 

mundo novo, 

ainda em estado de soluços e esperança. 

Ferreira Gullar 

Este trabalho procura, a partir de uma reflexão teórica 

e histórica, · analisar alguns aspectos da expansão territorial de 

Rio Claro, somando-se ás atuais discussões sobre a questão urbana 

na Geografia. 

A Geografia brasileira, a partir de meados da década de 

70, vem passando por um processo de transformação quanto ao modo 

de entender e analisar a realidade. 

Para QUAINI (1979:11), a Geografia não tem respondido a 
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contento, determinadas questões postas pela realidade. "Os 

Geógrafos não estão totalmente satisfeitos com o instrumental 

transmitido pela geração prescedente. Têm, muitas vezes, a 

impressão de que sua disciplina é feita pela justaposição de 

elementos cujas relações não se impõem com muita lógica." E 

salienta, "Não se refletiu muito, por exemplo, sobre as razões (E 

ainda menos sobre as conseqüências) daquela representação caóticc 

da realidade, daquela ausência de organicidade e substancia] 

carência de lógica e rigor cientifico, que parecem inelimin~veif 

da Geografia. Nem se pensou muito nos modos de uma nova relaçãc 

com a sociedade que seja ao mesmo tempo ativa e critica". 

Dessa forma, o trabalho da pesquisa deve colocar-se 

como atividade reflexiva a partir dos elementos que podemof 

observar na realidade e a partir dela. 

Como afirma KOSIK (1976), os fatos, só são conhecimentc 

da realidade, se são compreendidos como fatos de um todc 

dialético, se são entendidos corno partes estruturais do todo. Sen 

a noção de totalidade, o conhecimento da realidade não passa de 

mistica. De pouco adiantam comparações entre informações 

objetivadas de cada parte para se conhecer o conjunto, mais vale 

o tratamento de um fato isolado a partir de sua lógica e 

compreendido· em sua dimensão histórica. 

Ao analisar a cidade, não podemos nos furtar da 

constatação de que ela é criada e construida a partir do processo 

de trabalho e da apropriação da natureza pelo homem. 

Partimos do pressuposto que a vida material é produzida 

pelo homem no processo de produção de seus meios de subsistência. 

Para MARX, os homens são aquilo que eles produzem, na forma corno 



3 

produzem. Eles são aquilo que as condições materiais de sua 

produção lhes permitem ser. Esta atividade material dos homens 

determina a consciência que eles têm de sua vida real. Assim, se 

no modo capitalista de produção, fundado na propriedade privada, 

a atividade material dos homens é o trabalho alienado, a produção 

da consciência do homem que vive nesse momento determinado, esta 

também mediada pela alienação. Isto porque, os homens, ao 

produzirem sua vida material, criam, também, as idéias e 

representações que têm dessa vida material, criando, enfim, a 

linguagem dessa vida real - linguagem esta que serA a forma de 

expressão das relações sociais. (NASSER) 

Dessa forma, ao produzirem seus bens materiais, os 

homens produzem as condições para se reproduzirem enquanto 

espécie, e portanto, o território em que vivem. Contudo, 

dependendo do momento histórico, o fazem de modo especifico, 

portanto de acordo com o estAgio de desenvolvimento das forças 

produtivas. Assim, o território ê produzido em função do processo 

produtivo geral da sociedade. 

A produção da vida, não é só a produção de bens para a 

satisfação de suas necessidades materiais, mas é também a 

produção de sua humanidade, através da produção de relações 

(sociais, econômicas, politicas, ideológicas, juridicas, etc). 

Por outro lado, a articulação dessas relações tendem a 

individualizar-se dando singularidade ás parcelas do território. 

CARLOS (1986). 

Ao analisarmos a expansão territorial de Rio Claro, 

dividimos (analiticamente) em dois niveis de compreensão: 

Um, que analisa o processo de urbanização, levando en 
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consideração as transformações do padrão de acumulação e de 

divisão social do trabalho advindas das mudanças no padrão de 

acumulação e na divisão internacional do trabalho, no interior 

das quais se insere a economia brasileira. 

Essa questão nos remete á compreensão do processo pelo 

qual historicamente o pais foi colonizado, definindo a inserção 

do Brasil na divisão internacional do trabalho como 

produtor/exportador de produtos agricolas para os pai ses 

colonizadores. Esse aspecto possibilitara que entendamos a forma 

como se desenvolveu e estruturou a organização da fração do 

território na qual Rio Claro se insere. 

Ao analisar o processo de urbanização/acumulação 

procuraremos explorar algumas dimensões em que se desenvolve a 

divisão· social do trabalho e capital, entre frações do capital e 

força de trabalho, entre os setores da produção, entre cidade e 

campo e, a divisão do trabalho no território. 

o outro nlvel de análise, articulado e complementar a 

este, refere-se mais espe~ificamente a análise da cidade e sua 

construção sob o capitalismo. ou seja, existe um processo de 

construção/produção ligado A acumulação do capital dentro da 

cidade, comandada por vArios sujeitos sociais. 

Em· um modo capitalista de produ~ão, verificamos um 

processo que 

refere-se a 

possibilita 

podemos distinguir em dois 

troca entre capitalista e 

a reprodução do capital, 

nlveis: o primeiro 

trabalhador, que 

representado nas 

mercadorias. O segundo, corresponde a apropriação não da riqueza 

representada pelas mercadorias, mas sim a parcela da riqueza 

transferida via forma de renda territorial para uma classe, a dos 
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proprietàrios da terra rural e urbana. 

A compreensao do processo de produção ou construção da 

cidade, que resulta nos diversos usos e ocupações do solo, passa 

necessariamente pelo entendimento do processo capitalista de 

produçao. 

No processo de livre circulação e reprodução do 

capital, este encontra na propriedade da terra um obstAculo que 

só pode ser removido mediante o paQamento da renda fundiària. 

Essa contradição entre terra e capital cria as 

históricas da existência de duas classes com 

condições 

interesses 

divergentes: os proprietários da terra e os capitalistas. 

Embora · o capitalista e o proprietário personifiquem 

realidades distintas e muitas vezes antagônicas, ambos possuem a 

propriedade dos instrumentos de produção, separados dos 

trabalhadores que podem movimentA-los e fazê-los produzir. 

O monopólio de classe sobre a terra e o monopólio de 

classe sobre o capital, sao imprescindlveis no capitalismo para 

subjugar o trabalho dos trabalhadores, para fazer com que estes 

trabalhem para o capital. 

Quando um proprietário de terra ou capitalista compra a 

terra, o que ele efetivamente compra é a renda da terra, o 

direito de se apropriar de uma parte da mais-valia social. 

Essas considerações são fundamentais pois nos permite 

situar o proprietário da terra no processo de reprodução do 

capital, na medida que nos propomos a refletir sobre como a 

possibilidade de apropriação de um tributo fundiàrio pelos 

proprietários da terra, constitui-se num elemento fundamental 

para a compreensao do crescimento territorial urbano. 
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As contradições das relações de produção SE 

materializam na cidade, que dessa forma passa a ser organizada, 

também para o capital. Ocorre que o processo de construção dé 

cidade é resultado de pràticas bem definidas de vàrios segmentof 

sociais. 

A construção da cidade, sua expansão e transformação, 

portanto, tem-se realizado essencialmenteem função de interessef 

e estratégias de diversos agentes, ligados tanto a iniciativa 

privada quanto ao poder püblico. Privilegiaremos em nossa 

investigação, a anàlise das politicas e estratégias de um agente 

por nós denominado politico-proprietàrio. Objetivamos verificar 

de que maneira esse agente participa do processo de construção da 

cidade, uma vez que o proprietàrio de terra urbana pode tomar 

decisões sobre as dotações de serviços püblicos por estar 

representado junto ao poder püblico. Ao legislar ou planejar 

sobre o uso do solo, por vezes, intencionalmente, privilegia suas 

àreas com a dotação de serviços põblicos, o que lhe permite 

auferir um maior tributo fundiàrio. 

Além dessas considerações introdutórias, queremos 

lembrar que nossa dissertação apresenta-se disposta em mais 

quatro capitulos. 

No· capitulo 2, desenvolvemos nossas idéias no sentido 

de apresentar um quadro histórico do movimento de ocupação da 

regiao de Rio Claro, na perspectiva de analisar o processo de 

urbanização da região. 

O capitulo 3, apresenta-se subdividido em 3 partes, 

embora reconheçamos o elevado nivel de relacionamento entre os 

três. 
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- Analisamos o processo de expansão territorial de Rio 

Claro entre 1950 - 1980. 

- Alguns determinantes da renda da terra urbana. 

No capitulo 4, realizamos a anAlise da atuação da 

Iniciativa Privada e o Poder Püblico e sua relação com o mercado 

de terras. 

O ãltimo, estA sob a forma de algumas considerações 

finais. 
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2. ORIGEM E CRESCIMENTO URBANO DE RIO CLARO 

- EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PRODUÇÃO CAFEEIRA NO 

TERRITORIO 

- o PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DIVISÃO 

TERRITORIAL DO TRABALHO 
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ORIGEM E CRESCIMENTO URBANO DE RIO CLARO: O MOVIMENTO DE OCUPAÇÃO 

DA REGIÃO 

Com o objetivo de apresentar um quadro, que sirva de 

base para a compreensão da expansão territorial da cidade de Rio 

Claro, levantaremos alguns pressupostos históricos que poderão 

explicar as caracterlsticas e especificidades da cidade em 

estudo. 

Em termos gerais, o primeiro pressuposto histórico, nos 

remete ~ compreensão do processo pelo qual historicamente o pais 

foi colonizado, definindo a inserção do Brasil na divisão 

internacional dd trabalho como produtor / exportador de produtos 

agrlcolas para os palses colonizadores. Esse aspecto, que ao 

nosso ver ê essencial, possibilitarà que entendamos a forma . como 

se desenvolveu 
(1) 

e estruturou a organização da fração do 

território no qual Rio Claro se insere. 

Em v~rios estudos nos quais nos baseamos para entender 
(2) 

a din4mica do crescimento da cidade 
(3) 

processo de urbanização da "região" 

constatamos que o 

foi basicamente definido 

através do desenvolvimento da atividade cafeeira. Essa atividade 

possibilitou que fossem criadas as condições econômicas, 

pollticas e sociais que desenvolveram a atividadt industrial 

posteriormente. No entanto, a ocupação de Rio Claro prescede o 

inicio da produção cafeeira, dessa forma, analisaremos o processo 

de desenvolvimento das relações entre campo e cidade desde o 

inicio da ocupação da região, quando então o "locus" da produção 

estava no campo, atê a passagem para a economia de base 

industrial, que tem por sede a cidade, e suas repercussões na 
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expansao territorial urbana de Rio Claro atê 1950. 

OCUPACAO DO TERRITORIO 

No Brasil, o processo de privatizaçao da terra, inicia-

se com o colonizador português submetendo ou matando os ocupantes 

oriQinais - os 1ndios - e apossando-se da imensa àrea 

"descoberta", a qual loteou posteriormente, criando as Capitanias 

Hereditárias. Essa foi a forma encontrada pelos colonizadores 

para garantir a ocupação e a exploração econômica da colonia. 

Inicialmente, a produção de cana-de-açücar (que jà 

havia sido iniciada em outras colônias portuguesas com sucesso: 

Cabo verde, Ilha da Madeira, etc.), foi a mercadoria que inseriu 

o Biasil na divisão internacional do trabalho, à época da 

expansao do mercantilismo. 

Assim, a ocupação do território brasileiro 

caracterizou-se, desde o · inicio, pela grande propriedade 

monocultora, com o propósito de produzir mercadorias para o 

mercado externo. 

A cana-de-açücar produzida largamente no nordeste, onde 

inclusive as boas condições ambientais a transformaram em uma 

grande fonte de riquezas, possibilitou o crescimento da atividade 

econômica e o aumento populacional, que por sua vez gerou uma 

maior fragmentação da terra, mudando o regime de propriedade de 
(4) 

Capitanias Hereditárias para Sesmarias 

o colonizador não se transfere ao Brasil para produzir 

apenas o necessArio A sua subsistência. Poderia fazer isso em 

melhores condições em sua àrea de origem. Mas não ê para isso que 
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se transfere á colônia; transfere-se para enriquecer. Enriquecer, 

no caso, significa alcançar um excedente que se destina ao 

mercado, produzir mercadorias. PRADO JR (1980}. 

Em 1848, Marx, referindo-se a esse tipo de comêrcio, 

dizia: "Pensareis senhores, que a produçao de cafê e acOcar é o 

destino natural das Indias Ocidentais. Há dois séculos, a 

natureza, que pouco tem a ver com o comércio, n&o tinha plantado 

ali nem a árvore do café nem a cana-de-açOcar". A divisão 

internacional do trabalho, foi estruturada pelos homens, mais 

precisamente 

capitalismo. 

por causa do desenvolvimento internacional do 

A economia colonial, tinha por finalidade a produção 

de excedentes comerciáveis. Porém para obter esses excedentes, o 

colonizador necessitava de mao-de-obra, que er~ escassa devido 

aos indios (em sua maioria), se recusarem a aceitar as normas da 

escravidão na lavoura canavieira. Dessa forma, iniciou-se um 

outro tipo de comêrcio - escravidão do negro africano - que ao 

contràrio da terra que era doada, tinha de ser comprado. 

o núcleo gerador dessa atividade produtiva se 

encontrava na relação social entre senhores de terra e escravos, 

alêm de existirem pequenos camponeses que, por vezes, viviam sob 

a proteção do latifundiàrio, como agregados. 

Durante pouco mais de dois sêculos essa atividade 

econômica permaneceu e Rio Claro se inseriu dentro desse processo 

a partir da descoberta de ouro em Mato Grosso em 1718. 

sua ocupaç~o se inicia com os primeiros avanços do 

povoamento para o interior, na rota aberta pelos bandeirantes, 

que adentravam no interior de São Paulo a procura de indios para 
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escravizar. 

O caminho por terra era uma alternativa aos comboios 

que desciam o rio Tiête atê a bacia do ParanA, os quais sempre 

apresentavam o risco de contrairem a febre dos pantanos. Indo por 

terra desde a cachoeira de Piracicaba, as tropas de mulas que 

demandavam a região mineira encontravam ao norte uma Area de 

escarpas de 200 metros de àltitude, que marcava o inicio de outro 

degrau do planalto. Entre 1765 a 1775 foi aberto um caminho ao 

longo de uma passagem mais baixa e erodida. Ribeirão Claro era 

local de pouso onde condutores de mulas faziam uma parada para 

descansar, antes de dar inicio a cansativa subida que se 

seguiria. Com o tempo, como as tropas de mulas precisassem de 

suprimentos, alçuns arrieros transformaram-se em negociantes e 

criou-se um comêrcio irregular de artigos de primeira 

necessidade, que atendeu por muitos anos a uma população 

dispersa. O KELLER (1964). Fig. 1. 

Rio Claro tem origem semelhante a de vArias cidades que 

compõem atualmente a rede'urbana da região administrativa de 

' campinas, como podemos verificar na Fig. 2, além de ser uma das 

Areas de povoação mais antiga no estado de São Paulo. o nücleo de 

Jundiai foi fundado em 1615 e junto com Mogi das Cruzes e Itü, 

constituiram uma das pontas avançadas dos caminhos de penetração 

que mais tarde se desenvolveriam na direção de GoiAs, Mato Grosso 

e Minas Gerais. Em meados do século XVII o povoamento para o 

norte, a partir de Jundiai, desenvolveu-se em dois rumos 

principais: para leste, originando os povoados de Atibaia, Mogi-

Guaçu e Mogi-Mirim data desta época a fundação de Sorocaba 

(1746), na expansão no sentido oeste a partir da Vila de São 
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Paulo. No século XVIII, na outra diretriz de povoamento a partir 

de Jundial, para noroeste, levou a criação da freguesia de 

Campinas em 1774. BRUNO (1967). 

Assim, na atual região de Campinas, primeiro Jundial e 

depois Campinas e Piracicaba, graças a sua localização 

estratégica, tiveram nesse periodo, o papel de postos avançados 

no caminho de penetração para o interior. Porém, a ocupação da 

porção paulista do território é bem recente, basta verificar na 

Fig. l, que até 1820, a região ocupada resumia-se á área 

existente entre o litoral e a oeste, "uma linha que passava, a 

partir do norte, pelas povoações de Ituverava, Franca, 

Araraquara, Botucatu, Tatu!, Itapetininga e Iporan9a, embora 

houvesse a oeste dessa linha, sesmeiros, pos~eiros esparsos em um 

ou outro ponto de suas terras". BRUNO (1967:12) 

Segundo Dean, a localização de Rio Claro nesse perlodo, 

a colocava como "boca de sertão, pois logo adiante no pla.alo 

começava, o que era considerado realmente ermo - o sertão de 

Araraquara". DEAN (1977). Rio Claro, por essa época, localizava

se no conhecido "antigo oeste paulista". 

A parada em Ribeirão Claro provavelmente não passava de 

um abrigo coberto de folhas à beira de um riacho que cortava a 

vàrzea. Atualmente esse locar refere-se a uma praça no bairro de 

Santa Cruz, e segundo Penteado, nesse local foi construida a 

primeira ca~ela da cidade, e como podemos verificar na Fig. 3 

essa àrea corresponde ao n~cleo inicial de povoação da cidade. 

Nessa parte do "antigo oeste paulista", a extinção da 

população indigena e sua substituição por caboclos europeizados, 

ocorreu gradual e violentamente ao longo do século XVII. Esses 
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moradores se localizaram inicialmente em pontos ao longo da 

de abrir estrada que levava às minas de Mato Grosso; tinham 

pequenas clareiras temporàrias na mata, mas conseguiam manter uma 

produção familiar camponêsa. A agricultura praticada fazia-se 

mediante a queima da floresta, e as principais culturas eram o 

milho, feijao, arroz e mandioca. Grande parte desses camponêses 

afluiram para essa regiao, vindo de áreas onde a ocupação de 

terras pela produçao de cana-de-açucar já se fazia intensamente. 

O açücar, inicialmente produzido no litoral norte do 

estado, em meados do século XVIII, passou a ser produzido no 

conhecido "quadrilàtero do açucar", devido às boas qualidades de 

solo e clima e de uma pequena rede urbana estabelecida por essa 

época. Essa região corresponde a região enquadrada pelos 

municipios de Sorocaba, Piracicaba, Mogi-Guaçu e Jundiai, 

incluindo Campinas e Mogi-Mirim. PETRONE (1968). 

A produção açucareira desenvolveu-se com crescente 

progresso atê meados do século XIX, integrando São Paulo ao 

mercado internacional e produzindo melhoras consideràveis no 

sistema viário tendo em vista o escoamento mais eficiente da 

producao do planalto. 

A cana-de-açucar, assim como o caf ê faria 

posteriormente, foi se espraiando conforme encontrava solo 

adequado, aproveitando a rede urbana existente, fazendo crescer 

os nucleos antigos e criando novos a partir de pequenos povoados. 

Desta geração de novos nücleos urbanos, que cresceram na 

Depressão Periférica nesse perlodo, 

parte da região de Piracicaba. 

faz parte Rio Claro, que era 

Por volta de 1800, muitos camponêses da região, foram 



18 

expulsos ou se tornaram agregados de algumas pessoas com dinheiro 

ou influência polltica suficiente para conseguir posses na forma 

de sesmaria. 

Das dez sesmarias de Rio Claro, três foram doadas antes 

de 1800 e todas as outras foram concedidas nos ültimos anos antes 

de 1822. Exceto a sesmaria da familia dos Pereira, que a 

adquiriram com recursos próprios, apenas mais duas foram doadas a 

pessoas que jà viviam na regi~o. n~o eram posseiros comuns, e atê 

possuíam escravos e outros bens. (Fig. 4). 

Com essas concessões, os camponeses ficaram relegados a 

uma posiç~o de isolamento, pois os lotes legalizados de apenas 

170 ha em 1818, correspondiam tao somente a 2l de todas as 

propriedades reQistradas, ainda que pertencessem a metade dos 

proprietàrios da região de Rio Claro. DEAN (1977). 

A aquisiç~o de terras virgens era t~o necessària para 

os que cultivavam o solo para a subsistência e para os que 

plantavam produtos para comercializar, como para os que queriam 

apenas especular. Para aqueles que a terra seria utilizada para 

produzir havia necessidade de terras com maior fertilidade para 

manter a producao. Para os outros, os lotes de reserva poderiam 

ser subdivididos lucrativamente. A propriedade de terras na 

organizaçao politica colonial, representava um investimento 

seguro, pois n~o eram taxadas e nem consti t uiam um bem t~o 

ostentatório como os produtos comercializàveis, como por exemplo 

animais e dinheiro, portanto, o governador n~o poderia confisca

la quando precisasse de recursos. Ao contràrio, os proprietàrios 

de terra eram merecedores de contratos governamentais, concessões 

e altos cargos, através dos quais era posslvel acumular 
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(5) 
riqueza. DEAN (1977). 

Dos sesmeiros, somente metade veio fixar residência em 

Rio Claro, e a especulaçao com as terras teve inicio tão logo as 

sesmarias foram distribuidas. Em 1835, sete dos 12 engenhos de 

açucar em operação tinham sido construidos por pessoas que haviam 

comprado parte das sesmarias. 

A concessão de sesmarias não anulava inteiramente os 

direitos dos antigos posseiros, pois muitas dessas terras não 

foram legalizadas até 1822. O governo do Brasil independente não 

formulou uma lei de terra em substituição ao regime de doações 

reais, o que levou os reivindicantes de Rio Claro a recorrer a 

formas improvisadas de reconhecimento, tais como: combinar 

interesses, vendendo lotes a terceiros que deveriam sustentar a 

alienação original, o imposto pago por essas transações eram 

apresentadas como prova de legitimidade. Essas considerações são 

necessárias, pois um dos posseiros da região, Manuel Paes Arruda, 

fortaleceu sua posição doando parte de sua posse para a 
(6) 

construção da nova sede do rnunicipio. 
(7) 

A instalação de uma Capela curada era reclamada 

pelos moradores do povoado e essa foi urna fase de muita agitação 

entre os proprietários de rurais, pois muitos disputavam o 

privilêgio de ter a capela em suas terras. Em 1827, foi instalada 

nas "400 braças em quadro", doadas por Manuel Paes de Arruda. Um 

dos argumentos utilizados para justificar a mudança do nàcleo do 

povoado, era o de que nenhum obstáculo de ordem fisica viesse 

dificultar o crescimeno do povoado. Os limites da área doada se 

estendiam pela atual avenida um, desde a rua três até a rua 12, e 

dai pelas avenidas impares. O desenho do aglomerado obedeceu 
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desde o inicio a um arruamento em tabuleiro de xadrez, feito por 

Nicolau Vergueiro e anteriormente utilizado em Limeira: as ruas 

se cortam em angulos retos sendo paralelas A direção dos pontos 

cardeais. A área escolhida refere-se ao local onde hoje localiza

se a matriz de São João Batista, na região central da cidade. 

KELLER (1964). Como podemos observar na Fig. 3. 

Em 1830, Rio Claro contava com 2000 habitantes, 

apresentando vArias casas comerciais. seus moradores 
(8) 

reivindicaram a transformação do nücleo em Freguesia o que 

se efetivou nesse mesmo ano. Porém, o aglomerado passou a sofrer 

pressões da cidade de Constituição (Piracicaba), que não via com 

bons olhos o crescimento do nücleo emergente, pois poderia 

transformar-se em concorrente. Seguiu-se um per1odo de abandono, 

após o qual, os fazendeiros se organizaram formando uma 

administração paralela em 1832 - a sociedade do bem comum. 

Segundo Dean "os fazendeiros organizaram a sociedade do 

bem comum, com o objetivo de atuar como governo local, (. .. ) a 

sociedade decidiu onde seria o centro da Vila, um ato politico 

significativo, pois determinaria o custo de transporte para cada 

fazendeiro. Como o núcleo urbano era constituído de terra doada, 

a sociedade arrogou-se o direito de dividi-lo em lotes e vendê

los. Os fundos foram utilizados para objetivos da administração 

local. Desde o começo, portanto, a politica de Rio Claro esteve 

nas mãos dos proprietArios de terra". 

No recenceamento de 1834, "a Freguesia contava com 60 

domic1lios que se ocupavam de atividades agr1colas no centro da 

Vila, dos quais 23 dedicavamm-se ao comércio, 19 A construção 

(carpintaria) e 15 a of 1cios diversos inclusive a joalheria. 
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Outros 35 declararam ganhar a vida como jornaleiros, pagos por 

dia, trabalhando possivelmente na agricultura. Um secretArio do 

juiz, o juiz de paz e o vigário eram membros de uma "classe 

mêdia" ttex officio". Alêrn deles, apenas cinco declararam renda 

superior a 200 mil rêis, sendo o mais rico de todos um dos 

comerciantes, que vendia tecidos e ganhava 500 mil rêis" DEAN 

(1977:36-37). 

Após o desaparecimento da sociedade do bem comum em 
(9) 

1839, houve pressão do povo para que houvesse a emancipação 

polltica da freguesia e pela lei provincial de 7 de março de 
(10) 

1845, Rio Claro foi elevada a Vila. 

Grande parte dos primeiros colonizadores não conseguiu 

manter a posse da terra, gradualmente apropriada ou por 

fazendeiros do litoral ou por comerciantes, burocratas e 

profissionais das Vilas que reinvestiam o excedente financeiro 

gerado pela economia colonial, em terras. Adquirindo os titulos 

de propriedade originários das sesmarias, explorariam os 

posseiros, geralmente expulsando-os e às vezes submetendo-os à 

uma espécie de regime de arrendamento, ou seja, vivendo como 

agregados e repartindo a produção. Esses pequenos produtores 

vinham de Areas cujos solos pobres jA não lhes permitia urna 

agricultura viàvel. Eram, em sua maioria, oriqinàrios de Jundia1 

e da região leste de Minas Gerais. Nesse periodo, se estabeleceu 

uma relação peculiar de mutua dependência entre o grande 

proprietàrio e o pequeno produtor, pois pela Constituição de 1824 

só tinha direito a voto aquele que era proprietàrio de terra ou 

negócios; assim, os pequenos proprietArios constituíam grande 

parte do eleitorado, que era conquistado pela "proteção e 
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favores" dos fazendeiros, em troca eram obrigados a defender os 

interesses daqueles a que prestavam obrigatôria fidelidade. No 

sistema da grande lavoura, era impossivel para os pequenos 

produtores sobreviverem sem o "favor" dos fazendeiros, pois os 

mesmos ocupavam todos os postos pollticos, inclusive o de juiz de 

paz, delegado de policia, comandante de rnilicia, etc. 

Em 1835 os pequenos proprietàrios estavam reduzidos a 

um terço da população. o camponês expulso transferia-se para o 

interior despovoado, continuando a frente de expansão. 

O movimento de ocupação da região, pode ser entendido 

através dos conceitos de frente de expansão e frente pioneira 

desenvolvidos por MARTINS (1975) , para o qual "a frente pioneira 

exprime um movimento social cujo resultado imediato ê a 

incorporação de novas regiões pela economia de mercado ... "Já a 

frente de expansão, caracteriza-se por não ser classificada como 

uma economia natural, pois dela saem produtos que assumem valor 

de troca na economia de mercado. "Trata-se de uma economia do 

excedente, cujos participantes dedicam-se principalmente á 

própria subsistência e secundariamente á troca do produto ... ". 

Assim sendo, "a frente de expansão se integra na economia de 

mercado de dois modos: pela absorção do excedente demográfico que 

não pode ser · contido dentro da fronteira econômica e pela 

produção de excedentes que se realizam corno mercadoria na 

economia de mercado. Desse modo, a frente de expansão està 

integrada na formação capitalista". 

Dessa forma o que caracteriza a frente de expansão ê 

justamente o uso privado de terras devolutas, ou seja, onde a 

terra não assume a equivalência de mercadoria. Por isso a figura 
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central da frente de expans&o .é o posseiro. JA a caracteristica 

da frente pioneira é que a mesma se instaura como empreendimento 

econômico. Passa-se da produção do excedente para a produção de 

mercadorias, e surge como resultado direto da reprodução da 

sociedade capitalista. o ponto chave da implantaç&o da frente 

pioneira é a propriedade privada da terra, e se efetua sob o 

comando do capitalismo, desde o momento que nos referimos à 

produção para a exportação. 

Os novos proprietArios que se instalaram no municipio a 

partir de 1820, reuniram recursos para exploração agrlcola em 

larga escala. Rio Claro, tornara-se uma frente pioneira, ou seja, 

passara a fazer parte da região de economia açucareira, voltada a 

produzir para a exportação. 

O surgimento de alguma cultura de exportação era 

essencial para a manutenção de uma economia baseada na grande 

propriedade, que seria a ânica capaz de proporcionar riqueza 

naquele sistema de produção. Portanto, o "oeste paulista", 

continuou atê o sêculo XIX, com o regime de lavouras que os 

portuguêses haviam instalado no litoral brasileiro 300 anos 

antes. 

A cultura de cana-de-açâcar no planalto teve inicio em 

Itu, por volta de 1750, ocupou a àrea de Campinas nos anos de 

1770 e alcançou Piracicaba no final do século, levada por gente 

de Itu, onde faltavam terras para essa cultura. 

Na região de Rio Claro cultivou-se cana a partir de 

1830. Os proprietàrios originais e a maioria das pessoas a quem 

eles venderam parte de súas terras, eram membros de familias que 

plantavam cana na região de Itu e Campinas. De fato, eles 
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passaram a transferir seus negócios de uma região para outra, 

reproduzindo nessa área a mesma produçao da regiao costeira. 

Os produtores da cana por nao terem, em sua maioria, 

recursos, nao podiam acompanhar, mesmo as técnicas retrógadas dos 

engenhos da regiao costeira, além disso, tinham de pagar altos 

custos de transporte do produto. Todavia, tinham algumas 

vantagens: solo fêrtil, lenha para alimentar as caldeiras e 

pastagens para os animais empregados para puxar as carroças ou 

mover as moendas. A cultura do açücar exigia mais terra do que a 

agricultura praticada pelos camponeses, pois era preciso deixar a 

terra repousar de três a dez anos e, em geral ela era abandonada 

depois de vinte. Assim, os fazendeiros eram quase t~o itinerantes 

como os caboclos, limpando e queimando áreas cada vez maiores, 

até que se tornasse preciso adquirir novas terras virgens. Esse 

regime era econômico, pois a escassez de mão de obra e de 

crédito, tornava impraticAvel preservar a fertilidade do solo. 

DEAN (1977). 

Segundo Petrone (1968) , "parece que a maioria dos 

capitais necessários para o desenvolvimento da lavoura canavieira 

teria tido origem nessa mesma atividade ( ... ), terra adquirida 

sem o empate de capital e instalações modestissimas permitiam ao 

agricultor paulista transformar-se em senhor do engenho. O 

agricultor de mantimentos .teria conseguido fazer pequenas 

economias, as quais puderam permitir o inicio da agro-indüstria 

do açücar. A organizaç~o da fazenda em terra obtida por posse ou 

sesmaria, instalações modestas e pequeno nümero de escravos, 

teria possibilitado o desenvolvimento da cultura de cana-de

açücar e o acümulo de capitais que permitiram a expans~o dessa 
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atividade. Dessa maneira, teriam aumentado a Area cultivada e o 

nümero de engenhos. o acümulo de capitais, pela primeira gerac;ao 

que se dedicou A cultura da cana, além de permitir melhoramentos 

na agro-indüstria do ac;ücar, teria possibilitado aos filhos, que 

eram sempre numerosos, a instalação de novos engenhos em terras, 

as vêzes, ainda adquiridas a titulo gratuito e outras, jà 

compradas, com escravos numerosos e com instalações melhores". 

Em 1822, Rio Claro possuía 8 engenhos funcionando e 

mais três estavam sendo construidos. Em 1835, havia 12 engenhos 

em operação, sendo sete deles construidos por pessoas que haviam 

comprado parte das sesmarias. Destas, cinco eram membros de 

familias que jA cultivavam cana na regi&o de Campinas e Itü. 

(Tabela 1) 

TABELA l - PRODUÇAO AÇUCAREIRA, 1822 - 62 

categoria 1822 1835 1853 1862 

Nümero de plantadores de cana 18 13 8 

Número de usinas em funcionamento 8 12 13 6 

Escravos ocupados 262 299 

Produc;ao de ac;ücar em toneladas 

mêtricas 158 177 522 264 

Produção de aguardente, em 

quilolitros 202 145 

Prec;o da arroba de ac;ücar em 

mil-rêis 1,00 1,44 2,50 

-----------------------------------------------------------------
FONTES: 1822, 1853. APESP. Populac;ao Piracicaba. 1853. APESP. 
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OD/RC 396. Relatório da camara para o Presidente da 
Provincia, 26 jan 1854. 1862 MHP.ABV. Relatório, 14 de 
out de 1862. A produçao de aç~car em 1822 e 1835 e 
estimada. 
APUD: Warren Dean, p.41. 

Enquanto durou o "ciclo do açõcar", os escravos de Rio 

Claro eram obtidos de diversas formas; compra, herança, 

emprestados e atê transferidos de uma propriedade para outra. Até 

o inicio da produção cafeeira esse processo irregular foi 

suficiente. 

A mudança para a produção de café em fins de 1840, 

passou a exigir pesados gastos com mão-de-obra para limpezas de 

terrenos, o plantio de mudas e a construção de terreiros. Esse 

periodo coincidiu com a cessação do comércio de negros africanos, 

fazendo com que a procura por mão de obra elevasse o preço dos 

mesmos. 

Para MARTINS (1979:26), "o escravo tinha dupla função 

na economia da fazenda. De um lado sendo fonte de trabalho, era 

fator privilegiado da produção. Por esse motivo era também, de 

outro lado, a condição para que os fazendeiros obtivessem dos 

capitalistas (emprestadores de dinheiro), ( ... ) ou dos bancos, o 

capital necessArio seja ao custeio seja A expansao de suas 

fazendas. o escravo era penhor de pagamento dos empréstimos. 

( ... ). Tendo o fazendeiro imobilizado nas pessoas dos cativos os 

seus capitais, transfigurados em renda capitalizada, subordinava-

se uma segunda vez ao capital comercial, mediante empréstimos 

para poder por em movimento os seus empreendimentos 

econômicos ... " 

Com a demanda crescente de trabalho escravo e 

consequênte elevaçao do trabalho cativo, os-fazendeiros teriam 
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que imobilizar parcelas crescentes de seus rendimentos monetários 

sob a forma de renda capitalizada, pagando aos traficantes um 

tributo que 

produtividade 

crescia desproporcionalmente mais do 

do trabalho. Este circulo vicioso 

que a 

atingia 

diretamente os elementos do cálculo de lucro do fazendeiro, que 

se norteava menos pela avaliação direta e explicita de custos, do 

que pela comparação dos seus rendimentos liquidos com a taxa de 

juros do mercado de dinheiro. MARTINS (1979) 

produçao, 

produção 

o elevado preço do principal fator necessário para a 

aliado a outros fatores, contribuiu para que a 

canavieira tivesse uma vida relativamente curta e, com 

uma produção relativamente pequena em Rio Claro. Dean, acredita 

que o apogeu da produção foi atingido antes de 1853, acompanhando 

mais de perto Campinas, cujo auge da produção se deu por volta de 

1836. o máximo de sua produçao provavelmente foi atingido antes 

de 1853, quando se produziram 522 toneladas. Depois de 1862 o 

açücar foi cedendo passo para o café. DEAN (1977) 

o decl1nio general·izado dos preços de exportação do 

açãcar em meados de 1840, devido a mudança do esquema de produção 

a n1vel mundial que se alterou com o desenvolvimento de outros 

centros produtores, a tecnologia rudimentar que determinava 

qualidade inferior do açücar, aliado ás péssimas condições das 

estradas que dificultavam a chegada dos produtos aos portos de 

exportação sem que os mesmos deteriorassem, podem ser enumerados 

como alguns dos fatores que explicam a decadência da lavoura 

canavieira e, podem ser compreendidos como estimulo á implantaçao 

da cafeicultura. 
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Rio Claro nao fuQiu á tendência çeral de mudança no 

setor agricola provincial e na ültima década da primeira metade 

do século XIX, o café al se implantou. Para DINIZ (1973:21-22), 

"sô no ano de 1861 ê que acaba o periodo de transiçao e esse ano 

pode ser tomado como o limite màximo do periodo açucareiro, tendo 

jà desaparecido a ültima fazenda especializada no cultivo da 

cana-de-açücar". 

Em 1851, a producao de açücar em Rio Claro era mais do 

que o dobro do que a do café. (Tabela 2). Em 1852, jà se nota uma 

TABELA 2 - MUNICIPIO DE RIO CLARO - PRODUÇÃO DE CAFE E AÇVCAR 

Ano 

1851 

1852 

1853 

1854 

1857 

1859 

1861 

FONTE 

1851 - 1861 

Produc;ao de café Produc;&o de ac;ücar 

Arrobas Arrobas 

20.000 50.000 

32.000 44.000 

40.000 35.000 

51. 500 35.000 

110.000 25.000 

131.700 38.000 

179.000 21. 000 

de dados brutos: APESP - T I, Oficios Diversos de 
Claro. ex. 396, 1845/1857, ex. 
1858/1865. 
APUD: Diniz (197 3) 

Rio 
397, 
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diferença de produção de apenas 12.000 arrobas entre as duas 

lavouras . Em 1853 o cafê jà superou o açãcar em 5.000 arrobas e a 

diferença entre ambas vai se ampliando conforme a produção do 

cafê se elevava. 

A decadência da lavoura tradicional da provincia 

propiciou o desenvolvimento do cafê, que tinha excelente cotação 

no mercado internacional, continuando a inserção da economia 

brasileira na divisão internacional do trabalho como produtor de 

mercadorias para a exportação. 

o cafê foi introduzido no Brasil no começo do sêculo 

XVIII. Por volta de 1790, a exploração comercial da planta era 

bem sucedida nas encostas próximas ao Rio de Janeiro. Em 1830, os 

cafezais cobriam vastas Areas do vale do Paraiba, atravessando os 

limites da provincia de São Paulo e alcançando Jacarei. Segundo 

Simonsen (1973) o cafê atingiu por volta de 1840, Jundiai e São 

Carlos (Campinas) e se estendeu pela Mantiqueira e mais para 

oeste, tomando as terras da Depressão Periférica e alcançando as 

bordas do planalto ocidental paulista, seguindo as manchas de 

terra roxa. 

o processo de - ocupação da região foi continuado pelo 

cafê que, em meados do · sêculo XIX, passou a substituir a cana, A 

medida que a produtividade desta foi decaindo e os preços 

internacionais o favoreceram. o açãcar paulista, que atê a 

independência tivera por principal mercado o Rio de Janeiro, que 

o reexportava, apôs 1822 foi conquistando os mercados 

Internacionais e desta forma, preparou o caminho para a 

penetração do café nesses mercados. 

Alêm disso, sendo o açãcar substituido pelo cafê em 
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fazendas já formadas, o café contou, desde o inicio, com uma 

estrutura social e urbana já constituida. o sucesso econômico do 

café, provocou uma rápida expansao do seu cultivo, tendo 

alcançado a regiao de campinas por volta de 1836, e em 1854 já 

havia nela se espalhado, concentrando-se principalmente em 

Campinas, Bragança, Itu e Jundia1. Quando o cafê alcançou Rio 

Claro, encontrou excelentes condições de desenvolvimento, 

aproveitando tanto da organizaçao canavieira existente, quanto 

das condições ambientais da área que favoreciam a sua 

implantaçao. Na Fig. 5, podemos verificar o roteiro do café no 

estado de sao Paulo. 

A partir de 1850, passa a ser o principal produto na 

regiao, permanecendo dessa forma até 1930 como podemos verificar 

na Tabela 3, onde constatamos a produçao de café em toneladas de 

1835 a 1929. 

Embora houvesse a preponder~ncia do campo sobre a 

cidade nesse periodo verificamos uma nitida divisao de trabalho 

entre ambos. 

Inicialmente as fazendas produtoras de cafê em Rio 

Claro, "eram quase auto-suficientes quanto a alimentos, materiais 

de construção, animais de tração e alQuns artefatos. Apesar de 

que a escassez crônica de escravos tentasse os fazendeiros a se 

concentrarem no cafê, o mercado era demasiadamente reduzido para 

suprir as necessidades das fazendas sem um aumento elevado de 

preços. ( ... ) Além do milho, feij&o e arroz, em geral mantinham 

algumas vacas junto com os cavalos e mulas. Plantava-se um pouco 

de cana, ao menos para fazer caldo e aguardente. Cultivava-se 

algodao, que era fiado e tecido pelos escravos, mas por volta de 
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TABELA 3 - PRODUÇÃO DE CAF!, 1835 - 1929. 

-----------------------------------------------------------------
Ano Nümero de Toneladas Ano Nümero de Toneladas 

plantadores métricas plantadores métricas 
-----------------------------------------------------------------
1835 2 05 1897 9.300 

1851 294 1898 9.815 

1852 470 1899 11. 378 

1853 756 1900 10.503 

1854 25 1.671 1901 14.824 

1855 1.466 1903 9.071 

1857-59 44 1.764 1905 294 13.172 

1862 2.557 1907 12.642 

1874 4.410 1909 12.356 

1876 91 6.000 1911 8.940 

1884 6.000 1913 9.135 

1886 9.000 1915 10.785 

1892 152 7.895 1917 10.980 

1894 6.269 1919 287 8.070 

1895 213 8.024 1929 507 4.050 

--------------------------------------------------------~--------

APUD: Warren Dean 

1870 o mais comum era comprar produtos inQleses por jardas. As 

propriedades maiores com frequência possuiam serrarias e moinhos 

movidos pela mesma força hidr&ulica ou a vapor que propulsionava 

os descascadores de cafê. Em Rio Claro com a existência de 

jazidas de cal e argila e, alguns fazendeiros tinham fornos e 

olarias, em geral arrendados, que supriam a cidade e o resto do 
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municlpio". DEAN (1977:41) 

Embora houvesse uma certa auto-suficiência por parte 

das fazendas, a cidade fornecia ~s fazendas alguns produtos 

manufaturados, arreios, carroças e outros trabalhos de 

carpintaria e ferro batido. o restante dos suprimentos das 

fazendas era em geral importado , ferragens, arame farpado, 

machados, material de cozinha, remédios e querosene. Os pequenos 

produtores provavelmente vendiam algum milho para as fazendas e 

aparentemente eram os principais fornecedores de carne de porco 

salgada consumida nas fazendas, mas raramente ali produzida. DEAN 

(1977). 

Em 30 de abril de 1857, por uma lei provincial, no 

perlodo de implantaçao da lavoura cafeeira, de Vila, Rio Claro 

foi elevado a cidade. Administrativamente, a unidade do governo 

local é o municlpio, cuja sede nao fica separada politicamente. 

Toda a ~rea e quaisquer povoações que se encontrem em seus 

limites sao governados por uma unica camara. o municlpio de Rio 

Claro incluia as paróquias de Brotas e Descalvado que logo se 

tornaram independentes e Itaqueri. 

Embora possamos verificar na tabela 4, um certo aumento 

da populaçao, ou seja, 6.564 pessoas no ano de 1857, com uma 

porcentagem de crescimento de 6% ao ano, segundo descrições da 

época, ~Rio Claro continuava um pequeno aglomerado urbano, uma 

vez que as condições próprias da economia das fazendas nao 

favoreciam seu desenvolvimento; segundo Alfredo Ellis ,, o 

latifôndio cafeeiro paulista, quanto mais isolado era ele, mais 

autàrquico se fazia e, mais era obrigado a poli-produç~o". 

Principalmente no inicio da produç~o cafeeira na regi~o. as 
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condições da economia regional, baseada numa estrutura canavieira 

e com precàrios meios de transporte, favoreciam o estabelecimento 

de fazendas que pouco dependiam do comêrcio ou serviços urbanos. 

Antes de continuarmos as considerações sobre a 

atividade cafeeira e a inserç&o de Rio Claro nesse processo, 

alguns aspectos sobre a expans&o e estruturaç&o territorial 

cafeeira devem ser salientados. 

TABELA 4 - POPULAÇÃO, 1822 - 1872 

Ano Total 

1822 1.514 

1835 2.906 

1857 6.564 

1872 15.035 

Porcentagem de 
crescimento 

anual 

6,5 

6,0 

8,6 

FONTES: 1822, 1835 APESP, População Piracicaba. 1857: SP(P), 
Presidente da Provlncia, Relatôrio, 1857. 1885: SP(P). 
Comissão Central de Estatlstica, Relatôrio, 1886. 1872, 
1890, 1900, 1920 Recenseamentos. o ano de 1857 inclui 
Brotas. Todas as datas incluem Analandia. 
APUD: Warren Dean, p. 155. 
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EXPANSÃO E ESTRUTURACÃO TERRITORIAL DA PRODUCÃO CAFEEIRA 

o processo de urbanizaçao, o qual analisaremos a 

seguir, levado avante pela atividade cafeeira, ·pode ser 

apreendido em dois niveis: das interrelações sôcio-econOmicas da 

atividade cafeeira 

(re)organizaçao do 

cafeeira. 

propriamente 

território, 

dita, e 

como resultado 

ao nivel da 

da expansao 

Assim como a atividade canavieira, o cafê ê uma planta 

que extrai do solo elementos que, se nao repostos, com o passar 

do tempo levam os cafeeiros a um rendimento decrescente e, por 

fim, inviabilizam umà produção economicamente rentAvel. Dada a 

têcnica rudimentar utilizada, que se aliava A abund~ncia de 

terras ainda inexploradas, a expansão da cafeicultura ocorreu 

pelo avanço da frente pioneira (agora, num outro momento, se 

sobrepondo ao anterior), a procura de novas terras com maior 

produtividade. 

Dessa forma, a cultura do cafê pode ser definida como 

uma lavoura em movimento, ou seja, estava distribuída em três 

momentos diferentes: uma regiao decadente, outra onde ela estA 

consolidada e·em plena produçao e uma frente pioneira, onde o 

café estA avançando. 

A ocupação do Estado de São Paulo, articulada a 

expansão da lavoura cafeeira, realizou-se pela transferências das 

frentes de expansão e pela concomitante criação de nücleos 

urbanos, que se transformavam em novos municlpios, definindo 

assim, a rede urbana paulista. 
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Organizada dessa maneira, a cultura do café não se 

distribuiu homogeneamente, e se desenvolveu desde o inicio, 

avançando do Vale do Paraiba, para a regi!o de Campinas (oeste 

paulista), dai para a regi!o de Ribeir!o Preto e deste eixo 

campinas-Ribeir!o Preto para o "oeste pioneiro". (Alta 

Sorocabana, Araraquarense, Noroeste). Fig.5. 

Podemos dividir a marcha de ocupação da atividade 

cafeeira em três fases: 

a) o primeiro avanço da expansão cafeeira, do ~ltimo 

quartel do século passado até a crise do "começo desse século, 

quando. se estruturou a produçao cafeeira. 

b) o 

valorização atê a 

face & crise da 

sustentaçao da 

segundo avanço sustentado pela pol1tica de 

crise de 1929, quando a atividade cafeeira, 

virada do sêculq e &s sucessivas medidas de 

economia cafeeira, consolidou-se, 

desenvolvendo-se a partir de. mudanças ao n1vel das relações de 

produção e, portanto, de acumulação. 

e) A expansao subsequente 4 crise de 29, correspondendo 

4 transição da economia de base agrária para economia 

industrial, quando finalizou-se a ocupação da fração estadual do 

território, apresentando uma atividade agrâria mais 

diversificada, articulada A uma economia urbano-industrial, onde 

o café j& nao era a atividade dominante, tendo encerrado 

per1odo na década de 50. 

esse 

Ao longo desses passos, que corresponderam â diversifi.-

cação e a organização do espaço agrário, estruturou-se a rede 
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urbana paulista. Tanto assim, que na primeira fase nas décadas de 
1 

1880 a 1890 aumentou em 60t o nümero de municlpios criados, 

passando de 100 para 161. OHTAKE (1982) 

A atividade cafeeira na região estudada, se desenvolveu 

justamente no primeiro passo da expansão cafeeira, quando 

surgiram alguns problemas que impossibilitaram o processo de 

acumulação baseado nessa atividade: a insuficiência da força de 

trabalho dispon1vel uma vez que o sistema escravista jà entrara 

em crise; e a necessidade de um meio de transporte eficiente, que 

não só desse rApido escoamento A produção nas permitisse a livre 

expansão da lavoura pelo território, superando as limitações 

impostas pelo transporte com animais. 

As medidas tomadas pelos cafeicultores para solucionar 

esses problemas, ou seja, a imigração subsidiada e a constituição 

de emprêsas nacionais e privadas de transporte ferroviário, 

promoveram o desenvolvimento e a consolidação da atividade 

cafeeira na região. Além disso, esses dois elementos constituiram 

os eixos fundamentais da estruturação da atividade cafeeira, com 

um efeito direto no desenvolvimento urbano: ao nivel Qeral, pela 

articulação entre os nücleos urbanos e a nivel local, em cada 

nücleo, pelo fato de aumentar a população e tornar necessários 

serviços para a sua reprodução social.OHTAKE (1982). 

Rio Claro ingressou na produção cafeeira, quando a 

crise de mão-de-obra escrava jA se fazia presente, a qual se 

acentuou com a proibição do trAf ico após a ratificação da Lei 

Queirós em 1850. 

Nesse mesmo ano, alguns fatos relacionados e 

significativos ocorrem: extinção do tráfico de escravos, a 
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promulgaçao de uma lei que previa o desenvolvimento de uma 

polltica de imigração de trabalhadores europeus, o sancionamento 
(11) 

da lei de terras e posteriormente a abolição da escravatu-

ra. 

Na falta de escravos, impunha-se uma polltica de 

imigração de trabalhadores europeus, que produzisse uma oferta de 

trabalhadores livres. Porêm, a ampla faixa de terrenos devolutos 

no pais, teoricamente sujeitos a simples ocupação por parte dos 

interessados, poderia se constituir num entrave, não sô a uma 

possivel libertação dos escravos, como a entrada de trabalhadores 

livres de origem estrangeira. 

Para MARTINS (1979:59-60), "a lei de terras de 1850 e a 

legislação subsequente codificaram os interesses combinados dos 

fazendeiros e comerciantes, instituindo as garantias legais e 

judiciais de continuidade de exploração da força de trabalho, 

mesmo que o cativeiro entrasse em colapso. Na eminência das 

transformações do regime escravagista; que poderiam comprometer a 

sujeição do trabalhador, criavam as condições que garantissem, ao 

menos a sujeição do trabalho". 

A criação de um instrumental legal e jurldico que 

viesse garantir o monopólio ·de uma classe sobre a terra, era 

importante pois garantiria o trabalho disponlvel dos 

trabalhadores europeus. 

A entrada de imigrarites no Brasil, era incentivada por 

uma politica de Estado, aparentemente comprometida com a 

preocupação de povoar o pais, mas na essência imbuida da tarefa 

de fornecer mão-de-obra que permitisse a referida substituição da 

força de trabalho. Tratava-se, como definiu Martins, de "mudar 
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para manter", ou seja, para preservar o padrao de realizaçao do 

capitalismo no Brasil, que se definia pela subordinaçao da 

produçao ao comércio, eram prementes as transformações nas 

relações de produçao, pois os investimentos com a mercadoria 

escravo tinham tornado-se onerosas. 

O senador Vergueiro, proprietArio de terras na regi~o e 

politico na provincia, antevendo o gradual declinio da força 

escrava se a proibiç~o do trAfico de negros se efetivasse, 

empreendeu na fazenda !bicaba, em Limeira a experiência de 

importar trabalhadores livres europeus para trabalhar na lavoura. 

Com financiamento do governo imperial, trouxe no ano de 1847, 432 

pessoas, da Prussia, Baviera e Holstein, justamente quando a sua 

plantação de café estava começando a produzir. DEAN (1977:95) 

Aos imigrantes foi estabelecido um contrato de 

serviços, no qual eles receberiam seus próprios lotes de pés 

adultos, e seriam responsAveis pelo corte, apanha e beneficiamen-

to, recebendo cotas em pagamento, correspondentes a uma 

porcentagem dos rendimentos da venda da safra, apôs deduçao dos 

custos de transporte, impostos e comissões. Vergueiro, denominava 

esse contrato de parceria, mas para os imigrantes havia 

diferenças das versões européias, pois as vendas n~o eram feitas 

por eles, mas sim pelos proprietArios da terra. o proprietArio 

ficava com uma outra parcela da produção, a titulo de pagamento 

da divida, com o transporte e a manutençao inicial dos 

trabalhadores. Os imigrantes moravam na própria fazenda, em 

casebres agrupados e distantes da casa-grande, denominados de 

''colônia". 

Em 1849, chegou mais uma parte dos imigrantes, 115 
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pessoas entre Alemães e Portuguêses, e os vizinhos de Vergueiro 

começaram a se interessar pela experiência, principalmente pós a 

Lei Queirós, que fez triplicar o preço do escravo no mercado 

interno. Vergueiro passou a servir de agente para os outros 

fazendeiros e estabeleceu uma nova colônia em sua fazenda 

Angélica, em Rio Claro. Em 1852, chegaram mais 600 imigrantes, 

bAsicamente da Turlngia, Pomerania e Holstein. No ano de 1857 

haviam 60 colônias no "oeste paulista", sendo 10 em Rio Claro, 

onde haviam mais de 1000 trabalhadores contratados cuidando da 

lavoura cafeeira. DEAN (1977) Ver Tabela 5, sobre colônias 
(12) 

instaladas em Rio Claro e Limeira. 

Esses imigrantes trazendo para as colônias os hAbitos 

de uma vila rural alemã, começaram a fornecer aos moradores de 

Rio Claro produtos até então inexistentes no mercado local como: 

leite, queijo, ovos, mel, verduras. Além disso, parte deles eram 

artesãos e não agricultores, revelando-se incapazes para lidar 

com a lavoura. Quinze familias destas, foram liberadas por 

Vergueiro para conduzir seus negócios em Rio Claro e Limeira. 

Como vimos, nesse periodo o governo imperial não 

subvencionou a vinda desses imigrantes, ficando por conta dos 

fazendeiros, que deveriam contratar os trabalhadores necessArios 

recrutando-os · nos paises de origem. Pagavam seu transporte e 

alimentação atê que o trabalhador e sua familia pudessem 

sobreviver por seus próprios meios. Antes disso, o imigrante 

deveria pagar ao fazendeiro a passagem e outros adiantamentos, 

isso fazia com que o trabalhador contraisse dividas com o 

fazendeiro . o controle dos débitos foi a forma encontrada pelo 

fazendeiro para sujeitar economicamente o imigrante colocando-o 
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TABELA 5 - RIO CLARO. COLONIAS DE TRABALHADORES CONTRATÃOUS EM RIO C:LARO E LlMt:lRA. 1847-1857. 

FAZENDA 

Ibicaba 

Selo Jerônimo 

Boa Vista 

Morro Azul 

Biri 

S~o Felipe 

Corumbata1 

Selo João do Morro Grande 

Tatu 

Cresciumal 

Sao José de Corumbata1 

Morro Grande 

Angélica 

cauvitinga 

Sert~o de Araraquara 

Santa Bárbara 

Bom Retiro 

Espandonga 

Palmira 

Itaüna 

: MUNICIPIO 1 PROPRIETARIO 

Limeira · Vergueiro &. Cia. 

Limeira F. A. de Souza Queiroz 

Rio Claro Benedito Antonio de Camargo 

Limeira Joaquim Franco de Camargo 

Rio Claro J. E. Pacheco Jord~o 

Limeira F. A. de Souza Queiroz 

Rio Claro M. R. de Carvalho Pinto 

Rio Claro • J. Ribeiro dos Santos Camarço 

Limeira C. J. da Silva Serra 

Limeira F. A. de Souza Queiroz 

Rio Claro Domingos José da Costa Alves 

Rio Claro A. Joaquina Nogueira Oliveira 

Rio Claro Vergueiro &. Cia. 

Rio Claro J. E. Pacheco Jord~o 

Rio Claro Domingos José da Costa Alves 

Limeira F. A. de Souza Queiroz 

Limeira Joaquim da Silva Diniz 

Limeira F. A. de souza Queiroz 

Limeira Louren~o Franco da Rocha 

Rio Claro Ignácio Xavier de Negreiros 

E 
1 

t 
t j .. 

FUNDAÇÃO l 

184.7 

1852 

1852 

1852 

1852 

1852 

1853 

1853 

1854. 

1854. 

1854. 

1854. 

1855 

1855 

1855 

1856 

1856 

1856 

1856 

1857 
---------------------------------------------------------------~----------------------

FONTE: (apud) Dean. W. Ri_Q Claro: um sistema brasileiro de orande lavoura (1820-1920). 1977. p.100. 
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em uma espécie de cativeiro, pois como esse ültimo era livre, 

poderia mudar caso n~o gostasse do trabalho. o controle dos 

dêbitos foi o meio encontrado pelos fazendeiros para garantir o 

retorno do capital investido para trazer os trabalhadores. 

Esse regime de trabalho conviveu na maior parte das 

fazendas com o regime de trabalho escravo. Porêm, devido aos 

contratos de trabalho (parceria), serem lesivos aos imigrantes, o 

que suscitou uma sêrie sucessiva de crises e conflitos entre 

fazendeiros e trabalhadores, propiciando a interrup~ão da 

experiência no periodo de 1856-1859. 

A partir de 1860, o trabalho livre foi cada vez mais 

empregado em Rio Claro, coexistindo com o trabalho escravo, que 

tambêm continuou crescendo atê quase a aboli~ão. Em 1872, segundo 

Dean (1977), haviam 2496 escravos ocupados integralmente no 

trabalho agricola, o que correspondia a 55,4% da mão-de-obra 

agricola total. Como podemos ver na Tabela 6. 



TABELA 6 - POPULAÇÃO ESCRAVA, 1822 - 88 

Ano 

1822 

1835 

1856 

1872 

1874 

1875 

1876 

Nümero de 
escravos 

289 

598 

1.426 

3.935 

4.182 

4.429 

4.467 

Porcentagem 
populaçao 

total 

32,1 

20,6 

26,2 

Ano 

1882 

1883 

1884 

1885 

1887 

1888 

Nümero de 
escravos 

4.852 

4.866 

4.980 

(jun) 4.709 

(Mar) 3.304 

(Mar) 1.663 
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Porcentagem 
populaçao 
total 

20,5 

14,7 

FONTES: 1822, 1835: APESP. Populaç~o Piracicaba. 1856: PESTANA, 
Paulo. o café em São Paulo, p.13. 1872: Recenseamento. 
1876: Brazil, Diretoria Geral de Estatistica, Relatório. 
1878, 1874 88: APESP . Escravos l, 2 e SP(P). Presidente 
da Provincia, Relatório, 1883 - 89. 
APUD: Warren Dean. 

Nesse periodo cerca de 2oi da população de Rio Claro 

era constituida por Alemães e Suiços, alguns dos quais jà tinham 

se tornado pequenos proprietàrios. Entre esses haviam ex-

diretores de colonias, alguns comerciantes e profissionais 

liberais. Até· 1878, os registros de vendas de Rio Claro mostram 

60 vendas de propriedades rurais a pessoas com sobrenome alemão. 

Segundo Dean, dentre os estrangeiros que haviam se tornado 

proprietàrios, não se encontravam ex-colonos de Rio Claro. Pelo 

menos seis proprietàrios pertenciam a diretores de colônias, 10 

delas eram de pessoas que acumularam suas poupanças depois de 

deixarem as fazendas e se instalarem nos negócios na cidade. A 
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Area que ocupavam era uma pequena proporção do total (500 

propriedades rurais no municlpio), permanecendo a posse da terra 

t~o concentrada quanto antes, pois haviam apenas 60 propriedades 

em nome de estrangeiros. 

Apôs o fracasso da experiência de 1857, apenas 

Portuguêses continuavam a chegar em pequeno nümero, a despeito 

disso, nessa época o contingente de trabalhadores livres era 

expressivo, pois haviam remanescentes dos primeiros posseiros e 

agregados trazidos pelos fazendeiros, escravos fugidos, libertos 

alforriados ali, ou em outros municipios e descendentes de 

imigrantes das colônias. A migração interna de 

livres de outras provincias constituía um fator 

trabalhadores 

constante de 

crescimento das fazendas, somando-se a esse conjunto os migrantes 

fugidos da seca nas provlncias do nordeste, que por volta de 

1877-1878 estimava-se que 3000 tinham se fixado no oeste 

paulista, dos quais 600 foram contratados por Vergueiro. DEAN 

(1977) 

Esse movimento populacional se fazia basicamente na 

zona rural, pois n~sse periodo, a cidade havia aumentado pouco 

sua àrea ocupada. Assim por volta de 1870 a cidade estendia-se 

" ... da rua 2 à rua 5 e da avenida 12 às avenidas 5 e 3 atê a rua 

9. Neste setor, a noroeste encontrava-se o largo da Santa cruz -

nãcleo inicial - e a sudoeste um pequeno nãcleo de casas cercava 

o largo da igreja Boa Morte, o qual consistia o limite da cidade 

( ... ). No setor sul, localizavam-se todos os prédios que 

abrigavam os serviços públicos: a c4mara municipal, a cadeia 

pública, o teatro, a casa do mercado, alêm da igreja matriz e o 

cemitério municipal". KELLER (1964:66). Nessa época tinha 
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importancia como via de circulaç&o externa á cidade as ruas de 

S&o Jo&o (atual avenida 6) e Santa Cruz (rua 8) , que constituiam 

saldas para São Carlos e Brotas ao norte e para Limeira e 

campinas ao sul. Fig. 3. 

A medida que se consolidava a situação de São Paulo, 

como principal produtor de café, o que se verifica por volta de 

1868, o aumento da produção passou a requerer melhores condições 

de transporte para o centro de comercialização. Assim inicia-se a 

construç&o de uma rede ferroviária ligando as zonas produtoras á 

capital da provincia e ao porto de Santos. 

Em 1876 a ferrovia chegou a Rio Claro. Dean avalia que 

por volta de 1860 Rio Claro constituisse o limite rendoso da 

produç&ó cafeeira, pois mais além, o custo do transporte 

absorveria parte excessiva do preço de venda. Além do custo, as 

tropas de mulas, ge~almente de arrieiros independentes e 

contratados, nem sempre eram suficientes para dar vazão à 

produç&o. As estradas até Santos correspondiam mais a trilhas, 

com no màximo dois metros de largura, não transitàveis por 

ve1culos de rodas. Era necessàrio atravessar côrregos em barcos 

com mulas carregando atê 150 quilos, sendo que a tropa levava por 

volta de dez dias para chegar a Santos. DEAN (1977). 

Um sistema viário precário ligava Rio Claro As cidades 

vizinhas. A manutenç&o das estradas era feita pelos escravos ou 

empregados dos fazendeiros, com materiais em parte pagos pela 

provincia. Segundo consta, os poucos recursos disponiveis pela 

administraç&o provincial eram todos dedicados A conservaç&o da 

estrada que ligava a regi&o ao porto de santos. 

Quando a Companhia inglesa que construira a estrada de 
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ferro Santos-Jundiai em fins de 1860, não se interessou em 

estendê-la até Campinas, um grupo de fazendeiros mobilizou-se 

para isto, comprou a opção da companhia e constituiu a Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro, assumindo o encargo da construção. 

Vinte e dois fazendeiros desse grupo tinham lavouras em Rio 

Claro, entre os quais, politicos importantes como Vergueiro e o 

Visconde de Rio Claro. Em 1874 a estrada chegou em Campinas; em 

1876 passou por Limeira, cordeirópolis, Santa Gertrudes e chegou 

em Rio Claro, onde ficou como ponta de trilho até 1884 (esse 

aspecto é muito importante, na medida que a ârea de influência de 

Rio Claro aumentou consideravelmente, como podemos verificar pela 

Fig. 6. Estendeu-se para leste, a partir da estação de 

Cordeirópolis até a margem do Rio Mogi-Guaçu, passando por Araras 

e Leme (1887) e Porto Ferreira (1880). DEAN (1977). 

Para MARTINS (1979:33) "o surto ferroviàrio a partir de 

1886, tem como elemento explicativo essencial a renda da terra 

diferencial acrescida pelo encurtamento das distancias. Os lucros 

da companhias ferroviarias procediam sobretudo da renda 

diferencial que elas incrementavam incluindo àreas inacessiveis 

dentro de um circuito de rentabilidade que tinham como 

referencial o porto de Santos". o encargo da construção da 

ferrovia por parte dos fazendeiros até Rio Claro, indica que os 

próprios fazendeiros da região estavam apropriando a renda 

diferencial. 

A Companhia Paulista foi constituida exclusivamente com 

capitais levantados na provlncia, por meio de ações, ou através 

dos capitais acumulados pelos grandes fazendeiros. Estes, via de 

regra, lançavam-se em empreendimentos urbanos diversos, além de 
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participarem da politica provincial e nacional. Dean relata o 

trajeto de três desses fazendeiros: o Bar~o de Piracicaba, o 

Visconde de Rio Claro e o Senador Nicolau Vergueiro, que s~o 

exemplos dos agentes que acumularam recursos com a atividade 

cafeeira e aplicaram em atividades bancArias, 

comerciais. DEAN (1979) 

industriais e 

o 

fundamental 

estrada de 

desenho que a rede f erroviAria assumiu foi 

na regiao. Criada a Companhia para dar sequência á 

ferro Santos-Jundiai, ao chegar em Campinas os 

fazendeiros se mobilizaram para levar a ferrovia para as 

proximidades de suas propriedades. Assim surgiram a Itauna, 

BraQantina, MoQiana e a Paulista. 

Das ferrovias, as mais importantes, a Mogiana e a 

Paulista, foram construidas exclusivamente por causa do café e 

estenderam-se na regiao de Campinas. Com isso, a rede urbana 

regional se estruturou segundo esses dois eixos, com centralidade 

em Campinas (Mogiana) e sao Paulo (C. Paulista). Fig. 7. 

Para a cidade de Rio Claro, a ferrovia proporcionou 

efeitos importantes que podem ser analisados em dois niveis: o 

primeiro, por ter reforçado sua posiçao na inserç&o da rede 

urbana regional, como ponto de coleta de produçao agricola, 

incrementando · sua funçao comercial; a segunda quest&o, 

determinante para o dinamismo da cidade, no dizer de CANO (1977), 

refere-se a cidade de Rio Claro por ela expressar o ultimo efeito 

positivo da ferrovia na atividade cafeeira pois, "como as 

ferrovias requerem um grande aparato em termos de construç~o e 

reparos mecanicos, é fácil compreender sua importancia nos 

primórdios de nossa industrializaçao, quando instalaram 
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importantes oficinas de reparo, construção e montagem, 

promovendo, inclusive, treinamento e habilitação de mão-de-obra". 

Uma dessas oficinas foi instalada pela companhia Paulista em Rio 

Claro em 1892, especializada em vagões (carga) e carros 

(passageiros). Estas oficinas dedicavam-se não só a reparos, mas 

também a produção. Até a década de 1950, quando instalou-s no 

Brasil a indüstria correspondente, os carros e vaQões eram 

produzidos em Rio Claro. Estima-se que o total dessas oficinas 

não deve ter chegado a dez no estado de São Paulo, e a 

importancia dela esta no fato de que em 1896 a Companhi\ Paulista 

era o maior empregador industrial de São Paulo, sendo este fator 

Rio Claro nesse determinante 

per iodo. 

A 

no desenvolvimento urbano de 

ferrovia possibilitou a transferência de uma 

atividade eminentemente rural (transporte do café por arrieiros 

utilizando mulas), para a cidade. Isto agilizou a criação de 

inümeros novos empregos, possibilitando, assim, o aparecimento de 

inümeros novos serviços, aumentando dessa forma a divisã6 do 

trabalho dentro da cidade. 

o dinamismo acarretado através da instalação da 

ferrovia na cidade de Rio Claro, pode ser constatado através das 

observações de · KELLER (1964:57), para qual, "as ultimas décadas 

do século dezenove e primeiras do século vinte caracterizaram-se 

por um grande crescimento da cidade, refletido na ampliação do 

seu espaço urbano, no - desenvolvimento do seu comércio com a 

instalação de numerosas lojas e armazéns, de casas compradoras de 

café e cereais, na criação de escolas, de sociedades, de · jornais 

e na implantação das primeiras indüstrias. Começa tambêm a cidade 
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a instalar seu equipamento de serviços püblicos: luz elétrica 

(1844), reservatório de agua (1895), esgotos (1902), para atender 

uma populaç4o que rapidamente crescia" Acresce-se a estas 

informações a instalaçao da Usina Elêtrica de Corumbatai, em 

1900. DEAN (1977). 

Este crescimento urbano tornou-se possivel Qraças à 

imensa capacidade da atividade cafeeira de mobilizar grande 

volume de populaçao para as àreas produtoras, o que, com a 

ferrovia, evidentemente se tornou mais fAcil. Na expansao 

cafeeira propriamente dita, o impacto da ferrovia em Rio Claro 

foi menor, sendo maior nas Areas mais novas, onde a ferrovia de 

fato viabilizou a expansao cafeeira e tambêm a ocupaç~o dessas 

Areas. Nas Areas mais antigas e prôximas a São Paulo, como 

dissemos, a ferrovia viabilizou a canalização de parte do 

excedente gerado pela abertura das novas Areas cafeeiras para as 

maos dos fazendeiros de Rio Claro e regi4o. 

A medida que as ferrovias avançaram para o oeste nem 

todas as terras mostravam-se adequadas A cafeicultura; a rede 

urbana formada na esteira do café crescentemente ampliava o 

mercado de consumo para produtos agro-pecuArios diversos e a 

eclos4o da primeira guerra mundial abriu uma demanda maior para 

esses produtos ·. Intensificou-se ent~o o uso agràrio nesse periodo 

da ocupaçao, aproveitando-se as terras baixas para a pecuAria, as 

terras adequadas para o café e desenvolvendo-se também outras 

lavouras, quer como meio de formaçao de cafezais, ou de 

pastagens, quer como objetivo em si mesmas. MOMBEIG (1952). Neste 

processo o tràfego de mercadorias nas ferrovias tambêm se 

diversificou e, a medida que estendia a sua rede passaram elas a 
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constituir um importante meio para o desenvolvimento da divis&o 

territorial do trabalho, não só dentro do estado de São Paulo, 

mas também fora dele. 

Então, do ponto de vista da estruturação do territôrio 

a rede ferroviAria reforçou a constituição de uma rede urbana, 

que jà se constituira anteriormente. se atentarmos para a data de 

criação dos municlpios que fazem parte da região estudada, 

veremos que muitas delas foram criadas ainda no per lodo 

açucareiro. A ferrovia propiciou a dinamizaç&o do processo de 

circulação de produtos e pessoas, que foi importantissimo para o 

desenvolvimento da atividade industrial posterior, bem como para 

o crescimento da cidade de Rio Claro. 

Um novo incremento populacional no municipio no final 

do século passado, deveu-se a segunda onda imigratória, que em 

Rio Claro coincide com o movimento geral de imigraç&o que se deu 

no Estado de São Paulo quando a escravidão efetivamente entrou em 

colapso. A Sociedade Promotora de Imigraç&o - entidade formada em 

1886 por um grupo de fazendeiros paulistas com o propósito de 

resolver o problema da m&o-de-obra na lavoura cafeeira - tinha 

entre seus fundadores nove fazendeiros de Rio Claro. Em 1895, 

consolidado o fluxo da imigraç&o, passou suas funções para o 

governo estadual e dissolveu-se. Sómente no ano de 1888, esta 

sociedade trouxe para o estado de São Paulo 86.127 imigrantes. 

DEAN (1977). 

o governo procurou resolver a questão da imigração, que 

fora conflituosa em sua primeira fase, através do desenvolvimento 

de programas de colonização oficial. Um deles refere-se á 

promoç&o de nücleos de colonização, nos quais o imigrante 
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obrigava-se a comprar o lote de terra, para pagar dentro de certo 

tempo determinado. Alêm disso, durante os primeiros anos ele 

seria subsidiado para manter a si próprio e a sua familia e 

deveriam produzir alimentos. O objetivo oficial desses nãcleos 

era fixar o imigrante em pequenas unidades com o propósito de 

disseminar as pequenas propriedades. Na essência a implantação 

dos nãcleos, relacionou-se com a necessidade de produção de 

alimentos e de manutenção de mão-de-obra para ser mobilizada pela 

grande lavoura por ocasião das colheitas de café. 

Simultaneamente, desenvolveu-se no interior da grande 

lavoura, relações de trabalho que ficaram conhecidas como 

colonato. Nesse regime de trabalho, o colono não era mais 

envolvido em planos de colonização do governo, mas a pessoa que 

trabalha para o fazendeiro e vive na colônia da fazenda. 

o colonato se diferenciou do tipo de contrato de 

trabalho estabelecido anteriormente, na primeira fase da 

imigração, por liberar o fazendeiro das despesas com a viagem, 

etc., que passaram a ser pagas pelo Estado, por meio da imigraç~o 

subvencionada. Como o Governo jA vinha mantendo uma politica de 

imigrac~o subvencionada para os nãcleos de colonização oficial, 

passou a subvencionar a f ormacao de forca de trabalho para a 

agricultura cafeeira a custa de todo o pais. Dessa forma, "o 

Estado reorientou as correntes imigratórias em direcao A grande 

lavoura, sem que, aparentemente, tivesse ocorrido uma grande 

transformação na sua politica imigratória. MARTINS (1979:126). 
(13) 

No regime do colonato, o colono e sua familia eram 

contratados por uma espécie de trabalho por tarefa, denominado 

empreitada. um determinado nfimero de cafeeiros era atribuído aos 
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cuidados da familia que se incumbiriam de zelar e manter limpo o 

cafezal. os fazendeiros visando atrair os imiQrantes decidiram 

conceder-lhes o direito de utilizar terras para as culturas de 

subsistência. o acordo incluía também moradia, Agua, lenha, pasto 

para um ou mais animais e, o colono recebia uma quantia em 

dinheiro correspondente ao número de cafeeiros sob seus cuidados, 

e em alguns casos, mais uma importancia variAvel relativa à 

produtividade do cafeeiro. MARTINS (1979). 

o cultivo do café no antigo oeste paulista, embora 

estivesse se efetivando sob o comando capitalista e através do 

trabalho livre, esses trabalhadores n~o eram assalariados, 

portanto não havia uma relação de produç&o especificamente 

capitalista, o que predominava nessa regi&o no periodo, era a 

convivência de diferentes formas de exploração do trabalho. 

Segundo Martins (1979:19), "o capitalismo, na sua expansão, nao 

só redefine antigas relações, subordinando-as á reproduç&o do 

capital, mas também engendra relações nao capitalistas igual e 
(14) 

contraditoriamente necessárias a esta reproduç&o." 

Além do colonato, . havia também trabalho contratado por 

empreita, ou seja, trabalhadores independentes que traziam turmas 

de trabalhadores, os quais recebiam por mês e não contavam com 

lotes de terra para a subsistência. Havia ainda jornaleiros, 

pagos por dia de trabalho e contratados principalmente na 

colheita. Nas grandes fazendas havia uma categoria de 

trabalhadores qualificados que recebiam salários mais altos: 

capatazes, carpinteiros, pedreiros, carreteiros, podadores 

operadores das mAquinas beneficiadoras e exterminadores de 

formigas. DEAN (1977). 
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A participaçao de Rio Claro na absorçao do contingente 

imigrado entre 1893 e 1921 pode ser vista na tabela 7. A tabela 

não apresenta o numero de imigrantes no per1odo anterior a 1883, 

que sabe, ter havido grande fluxo imigratôrio. Nesta mesma tabela 

podemos verificar a evoluçao da populaç&o do municlpio desde 1822 

atê 1920. Comparando-as veremos que entre 1893 e 1900 chegaram a 

Rio Claro 8634 imigrantes, responsâveis por 62,4t do incremento 

populacional de 1890 a 1900; entre 1901 a 1920 chegaram a Rio 

Claro 10630 imigrantes, que representaram 53,6l do incremento 

populacional no perlodo. Parte desses imigrantes foram instalados 

em nãcleos de colonização, como vimos anteriormente, patrocinados 

pelo Estado, entre os quais o âe Cascalho (instalado em 1884 e em , 

1893 tinha 520 pessoas, a maioria Italianas), e o de Jorge 

Tibiriça (fundado em 1905, que em 1911 tinha populaçao de 1017 

pessoas, composto de imigrantes alemães, italianos, polonêses e 

outros). Se na primeira etapa da imigraçao, Rio Claro, recebera 

imigrantes originários da regiao da Prussia, esta segunda etapa 

uma diversificação da origem dos mesmos, sendo o contingente de 

italianos bem expressivo. 

Rio Claro teve 12 nãcleos de colonizaçao instalados, 

que abrigavam 1800 familias no começo do · sêculo, sendo o mais bem 

aquinhoado com colônias patrocinadas do que qualquer outro 

municipio do estado. DEAN (1977:154). 

Em 1886, Rio Claro era o · maior produtor de cafê da 

provlncia, porém o apogeu da produçao cafeeira só ocorreu em 

1901, mas nessa data, Rio Claro j~ nao se incluia entre os dez 

municlpios principais produtores, sobrepujado pela abertura das 

zonas produtoras mais novas (Ribeirao Preto) e pela expans~o do 
\ 



TABELA 7 - RIO CLARO. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CAFEEIRA, DA POPULAÇÃO E DA CHEGADA 

DE IMIGRANTES. 1822-1929. 

PRODUÇÃO DE CAFE POPULAÇÃO (l) 
N'CJMERO DE 

ANOS 1---------------------------1----------------------------1 IMIGRANTES 
1 Nâmero de 1 Toneladas 1 Total 1 t de cresci-! 
1 Plantadores 1 Métricas 1 mento anual 1 CHEGADOS <

2
> 

1822 1. 514 

1835 2 0,5 . 2.906 6,5 

1851 294 

1852 470 

1853 756 

1854 25 1.671 

1855 1.466 

1857 44 (3) 1. 764 ( 3) 6.564 6,0 

1862 2.557 

1872 15.035 · 8,6 

1874 4.410 

1876 91 6.000 

1883 222 

1884 6.000 

1886 9.000 20.133 2,4 

1890 24.584 5,5 

1892 152 7.895 

1893 2.089 

1894 6.269 1.088 

1895 213 8.024 2.523 

18~7 9.300 2.209 

1898 9.815 488 



TABELA 7 - RIO CLARO. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CAFEEIRA, DA POPULAÇÃO E DA CHEGADA 

DE IMIGRANTES. 1822-1929 .. (continuação). 

PRODUÇAO DE CAFE POPULAÇÃO (l) 
N'CJMERO DE 

ANOS 1---------------------------1----------------------------1 IMIGRANTES 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1 Nâmero de 1 Toneladas 
1 Plantadores 1 Métricas 

11. 378 

10 .426 

14.824 

9.071 

394 13.172 

14.642 

12.356 

8.940 

9.135 

10.785 

10.980 

287 8.070 

Total 1 ide cresci-: 
1 mento anual 1 CHEGADOS <

2> 

38.426 5,6 237 

1.013 

812 

161 

88 

470 

811 

275 

319 

396 

413 

405 

581 

1.053 

770 

447 

333 

505 

202 

504 

58.262 2,6 1.072 



TABELA 7 - RIO CLARO. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CAFEEIRA, DA POPULAÇÃO E DA CHEGADA 

DE IMIGRANTES. 1822-1929. (continuação). 

1 NOMERO DE 
1 PRODUÇAO DE CAFE 1 POPULAÇÃO (l) 1 

ANOS 1---------------------------1----------------------------1 IMIGRANTES 
1 Numero de 1 Toneladas Total 1 t de cresci-! 
1 Plantadores 1 Métricas l mento anual 1 CHEGADOS <

2
> 

1921 211 

1929 507 4.050 

FONTE: Dean, W. Rio Claro: um sistema brasileiro de garnde lavoura (1820-1920). 
1977, pp.52 e 155 (Tabelas 2.5; 6.1 e 6.2). 
(1) o ano de 1857 inclui Brotas. Todas as datas incluem AnalAndia. 
(2) Os dados referem-se a chegadas á Hospedaria dos Imigrantes, apenas. 
(3) Os dados referem-se á média 1857-1859. 
Apud: OHTAKE 
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café além de Jaâ e Araraquara. O plantio do café continuou, além 

de 1929, porém diminuindo sucessivamente a partir de 1901. As 

sucessivas crises por que passou a atividade cafeeira, levou 

muitos proprietArios a diversificarem a produçao, produzindo 

cereais, algodao e intensificando a pecuária, como veremos mais 

adiante. 

Sinteticamente pode-se dizer que, Rio Claro expressa o 

inicio do processo de urbanizaçao articulado A atividade 

cafeeira, quando da primeira fase da expansao cafeeira, anterior 

á crise do inicio do século que resultou na instauraçao de uma 

politica de sustentaçao da economia cafeeira. Situada no limite 

de distancia do ponto que permitia um cultivo rentàvel, a cidade 

desenvolveu-se no momento em que a atividade cafeeira se 

estruturou no sentido de superar os obstáculos que se 

apresentaram nesse perlodo, para a expansao do café: força de 

trabalho e transporte. 

Como vimos, ao se estruturar a atividade cafeeira no 

século passado, o processo de urbanizaçao vinha a reboque da 

expansao cafeeira. O povoamento do campo pelo colonato foi prévio 

ao crescimento das cidades, e este ocorreu principalmente em 

funcao da necessidade de forca de trabalho no campo. o sistema de 

comercializacao do cafê , inicialmente muito simples e que nao 

requeriam atividades urbanas, a partir do desenvolvimento da 

atividade cafeeira (principalmente para multiplicar a acumulaç~o 

originária da cafeicultura), passou a ser uma atividade 

eminentemente urbana, pois, além dos serviços à populacao, os 

serviços á produçao tornaram-se fundamentais. 

A ferrovia, pode ser apontada como o Principal elemento 
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que atribuiu As cidades a função especifica de serviço A 

produçao. Segundo OHTAKE, " ... ao substituir a figura do tropeiro 

de mulas, que trazia consigo toda uma rede de relações sociais e 

econômicas, a ferrovia nao só modernizou e agilizou a circulaçao 

material da produçao, mas atribuiu A funçao transporte o caráter 

urbano." 

outro fator que promoveu o processo de urbanização da 

regiao, foi o desempenho do setor bancário, que no inicio do 

século XX, colocava fim na figura do comissário do café (que 

comercializava no próprio campo o produto), que proporcionou 

maior e melhor distribuição do crédito agricola, possibilitando, 

inclusive o financiamento de atividades industriais e comerciais. 

Dessa forma, dentre todos os outros fatores, a ferrovia 

e o sistema bancàrio, constituiram avanços no desempenho das 

forças produtivas capitalistas, implementando e agilizando o 

processo de circulação e consequentemente de acumulação, que 

resultou no desenvolvimento da industrialização. OHTAKE (1982). 

As idéias expostas atê aqui interessam, na medida que 

permitem entender o desenvolvimento territorial de Rio Claro, que 

se desenvolveu ligada à atividade agrària. o relato e anàlise de 

como se desenvolveu a atividade cafeeira nos possibilitara, em 

seguida entender a passagem para a economia industrial, que em 

Rio Claro, nasceu juntamente com esta atividade. 

PODER POLITICO E AS TRANSFORMAÇOES NAS RELAÇOES DE PRODUÇÃO 

Antes de continuarmos as considerações sobre o processo 

de industrializaçao em Rio Claro, analisaremos as mudanças 
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politicas do periodo que est&o interligadas mudanças 

econômicas. 

Enquanto a produção cafeeira comandava a economia, os 

protagonistas do poder pol1tico eram grupos oligArquicos 

estaduais, cujo poder assentava-se localmente no poder econômico, 

cuja base eram os grandes proprietArios 
(15) 

de terra, os 

coronêis O poder dos coronêis em uma economia agrària 

advinha da alta concentração de terra em seu poder. 

A pol1tica nacional consistia num processo de 

ajustamento e compromisso entre as oligarquias, do qual a 

politica dos governadores era expressao mais caracteristica, e em 

cujo processo as oligarquias tinham a principal voz, sendo assim, 

na primeira Repüplica o governo agia como intermediArio 

financeiro e comercial para a economia agro-exportadora frente 

aos interesses internacionais, sustentando a economia do café, ou 

seja, incentivando e protegendo essas atividades produtivas e os 

grandes proprietArios. Nem poderia ser diferente, porque na 

verdade, as instituições pol1ticas governamentais eram simples 

emanações dos poderes estaduais, que por sua vez eram dominados 

pelos produtores de cafê. IANNI (1971). 

No começo do sêculo XX, o cafê perfaz mais de 80t do 

valor global das exportações brasileiras, isto mostra a importan-

eia relativa da cafeicultura e evidencia, a vulnerabilidade da 

economia do pais diante de uma crise na produc;ao ou no mercado 

internacional. 

Segundo IANNI (1971), nesse inicio de sêculo, 

" ... formaram-se novos grupos sociais, com interesses distintos 

dos interesses da burguesia nacional (rural, comercial e 
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financeira) vinculada á cafeicultura. Em consequência da 

incipiente industrializaç&o havida nas décadas anteriores, do 

crescimento do terciário e da própria urbanizaç&o, surgiram novos 

grupos sociais, particularmente os primeiros grupos proletários e 

os princ1pios da burguesia industrial; além de expandir-se 

bastante a classe média. ( ... )Ao mesmo tempo, cresce o mercado 

interno e abrem-se novas perspectivas para o setor manufatureiro. 

A aboliç&o da escravatura e a intensa imigração de europeus, 

atuaram ao mesmo tempo como agentes e manifestações das 

transformações econômico-sociais e culturais". 

Um fato que demonstra "o progresso dessa nova economia 

em germinação é condicionado pela constituição e ampliaçao de um 

mercado interno, isto é, o desenvolvimento do fator consumo 

praticamente imponderAvel no conjunto do sistema anterior, que 

prevalece o elemento produção. concorre para isso ( ... ) o 

crescimento da produção e elevação do padrão de vida, exigências 

e necessidades." IANNI (1971: 18-19). 

A produção interna, tanto agrlcola como industrial, 

começa a fazer frente em proporção cada vez maior As solicitações 

do consumo. Isto, em parte, devido a ind~stria nacional ir 

progressivamente substituindo, com seus produtos, a importação 

anterior no que diz respeito a artigos de consumo imediato, de 

bens não durAveis (processo que intensificou-se a partir da 

Primeira Guerra Mundial). 

Com a urbanização/industrialização proporcionada pelo 

desenvolvimento da atividade cafeeira, acirram-se as tensões na 

sociedade brasileira, pois a formaçao e ascensão de uma burguesia 

industrial, que embora ligada a economia de exportação agrária, 
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pressiona as elites tradicionais, objetivando igualmente o 

controle do poder no ültimo perlodo da primeira fase da 

Repüblica. 

Ao assumirem o poder, apôs a revolução de 1930, os 

novos governantes intervêem nas relações econômicas gerais, 

embora sua atuação venha a ter profundos reflexos na cidade e o 

fazem redirecionando o excedente gerado pela economia cafeeira do 

setor agrlcola para o setor industrial nascente, priorizando a 

industrialização, embora ainda ligados à cafeicultura. 

Um dos atos mais significativos do novo direcionamento 

por parte do Estado visando a prioridade do processo de 

industrialização, refere-se à regulamentação da relação entre 

capital e trabalho, criando o salàrio mlnimo nas indüstrias e 

toda legislação trabalhista que a acompanha. Relação esta, que 

proporciona aos assalariados urbano um padrão de vida 

substancialmente mais alto que o dos trabalhadores rurais, e que 

contribuiu para atrair uma parcela crescente de trabalhadores 

rurais as cidades. Segundo Singer (1981) , a grande massa rural 

confinada à economia de subsistência, passa a constituir para a 

economia capitalista industrial um verdadeiro reservátôrio de 

mão-de-obra ou na expressão clássica de Mar,<, um exército 

industrial de reserva. 

Esses, dentre outros fatô~és, compoêm o quadro de 

mudanças pollticas e econOmicaá' a nlvel nacional e local, 

necessários para que entendamos o desenvolvimento da atividade 

industrial - a principio, paralela e relacionada à atividade 

cafeeira e depois quando assumiu a hegêmonia na produção, dentro 

da dinamica da expansão industrial paulista. 
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A CIDADE DE RIO CLARO NO INICIO DO SECULO 

o processo de urbanizaçao em Rio Claro, desenvolveu-se 

profundamente relacionado com a produçao cafeeira, que 

desenvolvera uma série de fatores (transporte, beneficiamento, 

financiamento), vinculadas A produção desta atividade. 

O centro urbano passou a se constituir em um atrativo, 

principalmente para o imigrante, que ao vir trabalhar com a 

atividade rural, gradualmente se transferiu para a cidade ou 

passou a constituir uma demanda potencial e efetiva de bens e 

serviços urbanos na medida em que parte da sua remuneração era 

feita em dinheiro. Al9uns imi9rantes jà foram diretamente para a 

cidade, o que mostra que nela já havia um certo espaço aberto 

para o desenvolvimento das atividades a que eles deram inicio, 

tais como, pequenos serviços, comércio, escolas especializadas, 

pequenas indüstrias, etc .. Segundo DEAN (1977), muitos artifices 

e comerciantes possuíam nomes estrangeiros (muitos deles 

possivelmente oriqinArios da zona rural), e participaram na 

formação da cidade, possibilitando inclusive a criacao da IQreja 

Luterana, ou igreja Evangêlica Alemã de Rio Claro (anterior a 

1875); a Sociedade Italiana de Ajuda Môtua (1891), que com o 

tempo transformou-se em entidade cultural, a Sociedade Italiana 

do Brasil, a sociedade de Arte DramAtica Dançante Humberto I 

(1901), a Escola Alema (1883) depois chamado Ginásio Koelle 

(importante atê hoje), vários jornais, casas de comércio, 

pequenas indüstrias, etc .. 

Alguns fazendeiros, passaram a desenvolver atividades 

comerciais e industriais, aplicando parte de seus ganhos na 
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atividade cafeeira, para as atividades industriais em formaçao 

(principdlmente nas companhias de estrada de ferro e indústrias 

ligadas á produçao cafeeira). Ao mesmo tempo desenvolveu-se uma 

burguesia industrial no munic1pio em intima relaç~o com a 

burguesia agrAria, que por esta época, jA n~o se constituia 

exclusivamente de senhores de café. 

Embora a crise oriunda da decadência da produç~o 

cafeeira no inicio do século se fizesse sentir, a produçao 

cafeeira promoveu implantaçao de condições gerais para a 

produçao, que promoveu um dinamismo próprio para a cidade. l 

poss1vel, que as atividades de núcleo urbano, tenham ajudado a 

amenizar os efeitos da crise cafeeira sobre o municipio . Segundo 

Dean (1977: 155-156). " o centro da cidade de Rio Claro 

industrializou-se notavelmente. Sua posic~o. primeiro como 

terminal ferroviário, depois como ponto de baldeaçao entre a 

Paulista e a linha da companhia de Rio Claro de bitola estreita, 

possibilitou a construç~o de depósitos de vagões de ambas as 

ferrovias. Uma usina hidrelétrica começou a funcionar 

regularmente ( ... ). A cidade era iluminada a lampadas de arco 

voltáico e possuia rede telefônica. Havia oficinas de construção 

de carruagens, selaria, serrarias, olarias, fornos de cal, uma 

fàbrica 

fundiç~o. 

vinagre, 

de sapatos, tipografias, oficinas mecanicas e de 

Estabelecimentos menores fabricavam massas, sab~o. 

colchões, chapéus de palha, charuto, foguetes e gelo. 

Uma grande cervejaria vendia 600.000 litros para todo o estado 

( ... ). A força de trabalho rural e um numeroso proletariado 

urbano, fornecia usuArios para um variado setor de serviços: 

repartições publicas, hospitais, um teatro, cinemas, etc .. Por 
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outro lado, a cidade comercializava o excedente dos gêneros 

produzidos pelos pequenos proprietarios, o mercado e o matadouro, 

vendiam produtos alimenticios enquanto os intermedi&rios · e 

comerciantes que possuiam maquinas de beneficiamento, trabalhavam 

com pequenas quantidades de cafê, milho, arroz, laticlnios e 

aguardente. A acumulaç~o de empresas comerciais gerou uma classe 

mêdia urbana bastante ampla, cujas ambições e padr~o de consumo 

diversificaram os empregos ainda mais". 

Algumas firmas estr"angeiras, ou seus representantes, 

passaram a se localizar na cidade, próximo às àreas produtoras, 

tais como o Banco de Crédito Hipotecário e Agricola (Francês), 

Schoroeder Gebruder, Hard Rand and Company, entre outras. 

Pelas considerações de KELLER (1964), aumentou a àrea 

"a cidade ampliara para 

a linha férrea e a estação 

Para nordeste as oficinas da 

urbana, acompanhando essas mudanças, 

leste atraida por novos elementos: 

construida na rua do mato Crua 1). 

Companhia Paulista constituiam outro atrativo. Nessa direçao ê 

que mais cresce a cidade nessa época atingindo o casario mais 

denso nas avenidas 14 e 16. Começam a surgir também as primeiras 

casas além trilhos, atrás da estaçao e do pátio de manobras, com 

o inicio da Vila Nova". 

Na · parte sul o crescimento foi mais limitado, 

verificando-se apenas um maior adensamento de casas nas 

proximidades do largo da Boa Morte e uma ampliaçao na parte 

sudoeste onde se localizam a Santa casa de Misericórdia (1886) e 

a Filarmônica Rioclarense (1879). A area mais densamente 

construida estendia-se ao sul até a avenida 13. 

Podemos observar que essa àrea circundava o centro da 
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cidade, próximo a estaç&o ferroviária, envolvendo a área da 

estaç&o de passageiros e as oficinas de consertos de trens e 

vagões. Mesmo as pequenas indústrias que surgiram por essa êpoca 

se instalaram nessa àrea, que corresponde no mapa, a atual zona 

central, Vila Aparecida, Bairro da Saúde e perto do Bairro da 

Santa Cruz. FIGURA 3. 

Atravês do 1ndice da popula~!o economicamente ativa, 

verificamos que das 11.523 pessoas, 64i atuavam em atividades 

agrlcolas, ou seja, embora a cidade estivesse apresentando um 

certo desenvolvimento, o campo detinha o comando da economia. o 

restante da populaç&o economicamente ativa dividia-se, 17i em 

atividades industriais e 17,4i em atividades de comêrcio e 

serviços. 

Està detalhado 

estabelecimentos fundados 

na tabela 8, 

na cidade atê o 

a relação 

final das 

dos 

duas 

primeiras décadas deste século. o conjunto vem confirmar o que 

dissemos, pois ê grande a ,presença de imigrantes alemaes e 

italianos entre os proprietàrios de pequenas oficinas ou 

estabelecimentos de produção artesanal. Podemos verificar atravês 

da mesma, diversidade de serviços e tipos de indústrias, a 

variedade de atividades na cidade nesse inicio do século. 

Na mesma tabela, por mostrar o ano de fundaç&o de 

algumas ind~strias em Rio Claro, nos reportam as considerações de 

Martins sobre a gênese da industrializaçao brasileira. o autor, 

ao analisar as diferentes interpretações sobre o papel 

desempenhado pela substituição de importações na industrialização 

conclui, que us mesmas têm em comum a idéia de um mercado interno 

estreitamente ligado as exportações. ou seja, "a economia de 



TABELA 8 - INDOSTRIAS INSTALADAS EM RIO CLARO ATE 1919. 

Ano da 

Fundação 
Ramo e nome da Empresa 

Nl'.!mero de 
1 operários 

em 1945 
--------------------------------------------------:----------

1870 

1886 

1892 

1895 

1900 

1901 

1903 

1904 

1905 

1906 

1910 

1912 

Calhas e artefatos de folha para cons
trução João Mileo 

Jornal - Irmãos Davi 

Extraçao de lenha - Cia Paulista* 
Desdobro de Madeira (serraria) - Cia 
Paulista 
Acessórios para VaQões - Cia Paulista 
Consertos e Fabricação de máquinas -
Bruno Meyer e Irmaos 
Pães e bolachas - Emilio Fischer 

Manteiga - Fazenda S. José, Lineu P. Mal 
chado 1 

Consertos de Calçados - Jõao Lastoria 
Ternos para homens - Felicio Russo e Fi 

lho 
Ternos para homens - Lourenço Gardenal 

Carroças, charretes e consertos -
nio Valter e Filho 

Anto-

Impressos, sacos de papel - Conrado L. 
Krettlis 

Consertos de calçados - Angelo Mucillo 

1 
1 
1 

Cervejas e bebidas - Cia Cervejaria Riol 
Claro l 

Pães e biscoitos - Angelo Lombardo 

Fotografia - Augusto Knudsen 

Afiador e conserto de guarda-chuva - Jol 
sê Fabris 

1 
Consertos, fabrico de barris e baldes -1 
José Caly Filho 

Colchões - José Caly Filho 
Balcões, armários e outros - Viõva Jõ-

lia Meyer 
Caixões fl'.!nebres - Vil'.!va Jl'.!lia Meyer 
Consertos e fabricação de reQadores e 
caixas - Alfonso Bifani 
pães - Clemens Thiele 

4 

10 

102 
1.468 

31 
2 

1 

4 

1 

6 

308 
1 

3 
1 

1 



TABELA 8 - IND~STRIAS INSTALADAS EM RIO CLARO ATE 1919. 
(continuação) . 

Ano da Nãmero de 
Ramo e nome da Empresa 1 operários 

Fundação em 1945 
--------------------------------------------------1----------

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1 l 
1 Consertos e fabricação de corroças -
1 Henrique Hoeflin 
1 consertos de calçados - Angelo Mietto 
1 
1 Consertos e fabrico de arados, carpideil 
1 ras e outros - Viãva Leopoldo Meyer 
1 
1 

1 
l 

Charretes e outros - Guilherme Leonardo 
Sobrinho 

Arreios e pertencentes - João B. Castro 

Consertos e fabricação de calçados - Al 
berto Mamprim 

Portas, batentes e outros - Augusto 
Schimidt Filho e Cia 
Desdobro de madeira - Augusto Schimidt 

Filho e Cia 
Caixilhos e portas de ferro - Augusto 
Schimidt Filho e Cia 

curtume - Timoni e Irmão 
Sandálias, chinelos, -selas e outros -
Timoni e irmão 
Ternos para homens - F. Cartolano e Cial 

1 

2 

5 
l 

16 

3 

3 

12 

27 
2 

FONTE: DEE. Catálogo das Indãstrias do Estado de São Paulo, 
1945. 
(*) A data não consta no catálogo, mas foi por nós atribulda, 
segundo indicações indiretas. Apud OHTAKE 
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exportação teri~ sido internamente responsável pelo aparecimento 

do mercado ou, dizendo de outro modo ainda, o mercado teria sido 

uma função das exportações. Entretanto, tendo em conta essa linha 

de reflexão, não fica absolutamente clara a origem da indüstria. 

Particularmente, nao se pode entender como a indüstria cresceu 

fora dos perlodos de crise do setor exportador. o importante a 

notar ê que, ~ara explicar a substituição nos perlodos do cafê, 

os autores referem-se ao fato de que a indãstria veio socorrer a 

economia, substituindo importações, mas ocorre que essa indãstria 

já existia". MARTINS (1979: 105-106) 

o autor reafirma, que a gênese da indàstria brasileira 

não deve ser buscada nas oscilações da economia de café, ou na 

alternancia de perlodos de crise e falta de crise. "Na verdade, o 

aparecimento da indústria estA vinculado a um complexo de 

relações e produtos que não pode ser reduzido ao binômio cafê

indàstria". 

Tanto assim, que os principais grupos econômicos que 

surgiram no ãltimo quarto do século XIX, praticamente nasceram 

para substituir a produção artesanal e doméstica ou a produção em 

pequena escala disseminados por um grande nãmero de pequenos 

estabelecimentos tanto na capital, quanto no interior. Aliás, a 

indústria em São Paulo nasceu distribuída por quase todos os 

municlpios da provlncia. S6 depois do "Encilhamento", ê que 

passou a concentrar-se na capital e nuns poucos munic1pios do 

interior, o que completou um processo iniciado com a ferrovia. 

Nasceram, portanto, para substituir a pequena produção 

intersticial e não para substituir importações. MARTINS (1979: 

157) 
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Através dessas considerações, a nosso ver fica claro 

que em sua gênese, a indôstria nao se desenvolveu apenas como uma 

alternativa de investimentos de capitais que mantivessem o padrão 

de acumulaçao por parte dos produtores de café, devido as crises 

clclicas da economia cafeeira, mas sim tem por origem a pequena 

ind~stria artesanal, organizada em grande parte pelos imigrantes. 

A nascente indüstria doméstica, caracterizou-se em Rio 

Claro, como produtora de bens de consumo não duràveis, com o uso 

de trabalho intensivo, e que teve uma dupla função: por um lado, 

suprir populações assalariadas com artigos de baixo-custo, e de 

outro absorver excedentes de mão-de-obra rural. 

Historicamente, as experiências demonstram que três 

estágios se divisam no processo de industrialização capitalista. 

De inicio, a indôstria se apresenta relativamente descentraliza

da: Hà como que uma hierarquia necessària no surgimento dos 

vàrios ramos industriais, ou seja, no modo capitalista de 

produção, as indôstrias de bens de consumo se desenvolvem antes 

das de bens de produção. Entre as indüstrias de bens de consumo 

os principais ramos a se desenvolverem, são o têxtil ou o de 

produtos alimenticios, que respondem mais de perto a necessidades 

bàsicas e requerem condições mlnimas para a sua implantação. No 

entanto, jà nesse perlodo inicial, começa a delinear-se a 

concentração territorial da indüstria. E que alguns setores e 

regiões agrlcolas se .adiantam na acumulação de capitais na 

atração de mão-de-obra e mesmo na utilização de trabalho 

assalariado, propiciando a formação de concentrações urbanas mais 

densas, de um mercado consumidor mais amplo e de uma infra-

estrutura viária e de serviços produtivos mais eficientes. 
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Favorecidas por essas condiçõ·es, as industrias que se constituem 

nessas àreas, crescem e se modernizam mais rapidamente, 

concentrando-se em algumas àreas metropolitanas. A partir do 

terceiro momento, porêm, as economias de aglomeração, se 

transmudam em deseconomias, e a indôstria tende a desconcentrar

se, relativamente, de seus polos iniciais. FUNDAP (s.d.: 11-12) 

E dentro deste movimento territorial percorrido pela 

industrialização no estado de São Paulo, que analisaremos a 

inserção de Rio Claro, a seguir. 

outro aspecto que 9ostariamos de frisar do ponto de 

vista da estruturaçao do território, é que os momentos históricos 

de uma dada formaç&o econômico-social, estao associados a uma 

objetiva e necessària expressao material, e assim sujeitas aos 

momentos anteriores materializados no espaço, capazes de 

interferir nos rumos posteriores. Assim nao foi por acaso que a 

concentraçao econômica (desenvolvida pela industria), localizou

se no estado de sao Paulo, mas sim as condições materiais prévias 

a determinaram. ou seja, a disponibilidade de um centro urbano 

portuàrio equipado para a exportação (Rio de Janeiro), estradas 

ligando o Vale do Para1ba às regiões das minas e do litoral, 

dentre outros fatores. 

A expansão da atividade cafeeira para o interior, não 

se fez desassociada dos suportes materiais presentes no 

território, o que pode ser constatado pelo papel que campinas 

teve como centro indutor na marcha pela ocupação desta atividade 

pelo interior do estado. Além disso, as transformações ocorridas 

durante o desenvolvimento desta atividade econômica (trabalho 

livre), possibilitou um novo padrao de acumulaç&o do capital e 
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portanto de mudanças nas formas particulares de desenvolvimento 

territorial que foi acompanhado posteriormente pela atividade 

industrial. 

A seguir analisaremos o processo de industrializaçao, 

principalmente no estado de sao Paulo, e a divisao territorial do 

trabalho, bem como a inserçao de Rio Claro dentro desse processo. 
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O PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO E DIVISÃO TERRITORIAL DO TRABALHO 

No modo capitalista de produçao a indâstria assume o 

papel dirigente da economia, subordinando, criando e redefinindo 

outras atividades, enfim tornando-se a cêlula bàsica do processo 

produtivo. o desenvolvimento da industrializaçao tende a 

transformar a atividade produtiva numa produção seriada de 

mâquinas e processos divididos e integrados, que para a sua 

reprodução precisa constantemente criar condições para se 

efetivar. Essas condições transparecem no território, atravês da 

construção de infra-estrutura, que tem na rede de circulação seu 

ponto mais importante. 

A questão da continuidade do processo produtivo ê a 

caracterlstica da produção capitalista determinada pela base 

têcnica, que implica em tomar o processo clclico em sua unidade, 

a partir da articulação entre produção e circulação. Essa 

caracterlstica tende a aumentar a concentração das condições 

gerais para a produção em frações do território, na medida em que 

aprofunda a dependência dessas frações englobando-as no processo 
(16) 

produtivo geral através da divisão territorial do trabalho. 

O capital tende a criar a sua base, que encerra o 

desenvolvimento universal das forças produtivas e da riqueza, 

assim como a universalidade das comunicações que cria o suporte 

mundi~l. 

O desenvolvimento da indüstria pressupõe não sómente a 

produção e consequente distribuição e venda das mercadorias, como 

também necessita das economias de aglomeração.: infra-estrutura de 

transporte, mão-de-obra, Proximidade de outras indâstrias 
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complementares, mercado diversificado. A produção . em grande 

escala pressupõe um Qrande nümero de empregados, a concentração 

da população e do próprio capital em parcelas concentradas 

territorialmente. Isto permite uma economia de Qastos de 

produção, uma das condições para que a emprêsa industrial aumente 

seu lucro. 

Segundo SINGER (1981) a aQlomeração urbana permite uma 

expansao imensa da divisão social do trabalho, desta forma a 

cidade assumirA o comando da organizaç~o e produção do territôrio 

para o capital. 

Portanto, "a cidade assume um papel fundamental nesse 

processo: de úm lado articulando e determinando a divisao social 

do trabalho através da articulação não só da rede urbana, mas 

também determinando o papel do campo no processo Qeral de 

produção." 

o desenvolvimento da ind~stria implica nao apenas em 

transformações na estrutura produtiva, mas em permanente 

reordenamento social no sentido de atualizar a divisão social do 

trabalho em relação ao desenvolvimento do padrão de acumula~ão do 

capital. 

Sendo assim, o processo de industrializaç~o. como 

aQente impulsionador desse processo, apresenta em três niveis: o 

da produçao propriamente dita, em que desdobramentos e rearranjos 

na estrutura industrial permitem alcançar patamares mais altos de 

acumulação; o da orQanização e distribuição territorial da 

indüstria, que tem impacto direto sobre o desenvolvimento urbano 

das Areas por ela alcançadas; e o das outras determinações gerais 

que o processo de industrialização atribui a toda sociedade, ao 
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impulsionar o desenvolvimento da divisao social do trabalho para 

alcançar niveis crescentes de acumulaçao. OTHAKE (1982) 

A industrializaçao capitalista, geralmente vem 

acompanhada de mudanças radicais na estruturaçao territorial da 

produç~o. Enquanto o pais permanecia a9rlcola, todo o território 

se estruturava em funçao das atividades vinculadas à agricultura 

ou à extraçao mineral. A medida que a indãstria se firma e se 

expande, passa a se converter no fator dinamizador da economia 

nacional, nesse processo emergem centros urbano-industriais, que 

passam a orientar a organização do territôrio. Tais centros, por 

um lado, se hierarquizam numa rede urbana onde passam a 

desempenhar atividades especificas, segundo os equipamentos que 

possui e os serviços que presta. o novo padrao de acumulaçao do 

capital, fundado na indüstria, coma jà dissemos, propicia uma 

nova divisao social-territorial do trabalho. 

Para efeito da anàlise da inserçao de Rio Claro dentro 

do processo de industrializaçao, faremos uma s1ntese do processo 

de industrializaçao no estado de sao Paulo: 

Atê meados do século XIX, o peso de sao Paulo na 

economia brasileira era modesto. E que ainda nao se havia firmado 

no estado nenhuma lavoura de exportaçao mais promissora. Apenas 

no curso de al~umas décadas, porém, o Estado e principalmente o 

munic!pio de sao Paulo seriam palcos de um processo de 

concentraçao econômica e demogràfica intensos que alterariam nao 

sô a estrutura econômico-social do estado, mas também seu papel 

no pais. 

Como jà foi dito, a origem dessas . transformações se 

situa, inicialmente, na expansao da lavoura cafeeira no oeste 
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paulista. l deste periodo o acréscimo de importancia econômica do 

estado. Ao contrario dos outros ciclos prim&rios-exportadores, 

iniciados no quadro de uma economia colonial-escravagista, ou 

mesmo do cafê fluminense, que se desenvolveu no contexto de uma 

economia nacional, porêm escravagista, a atividade cafeeira se 

constituiu num momento em que, devido a vàrios fatores, o regime 

de trabalho escravo passava a ser substituido por formas de 

trabalho livre. Nesse contexto, a lavoura cafeeira inaugurou uma 

etapa mais avançada no desenvolvimento do capitalismo no Brasil, 

ao favorecer a ampliação do mercado consumidor, a acumulação de 

capitais, a concentraçao de mão-de-obra livre e a criação de uma 

infra-estrutura econômica que intensificariam a formaçao e a 

expansão de indüstrias, atê o ponto de elas virem a suplantar a 

atividade anterior. 

No inicio do sêculo XX, a incipiente indüstria paulista 

alêm de se encontrar subordinada pelo capital cafeeiro, de 

natureza mercantil, era pouco expressiva no conjunto do pais. o 

Rfo de Janeiro era um centro industrial mais importante do que 

São Paulo. A nascente indüstria do Brasil se encontrava ainda 

descentralizada, predominando os ramos tradicionais, vinculados à 

base de recursos naturais e fabricaçao de artigos de baixa 

qualidade e consumo popular, como alimentos, tecidos, vestuários, 

bebidas, calçados, maquinário para beneficiamento de produtos 

agrlcolas, etc. 

Com o movimento de expansão e crises da lavoura 

cafeeira, a indüstria paulista iria crescer e diversificar-se 

rapidamente, e em 1920 passava a frente do Rio de Janeiro, entao 

capital federal. 
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Segundo CANO (1977), a indâstria paulista deu seu 

primeiro salto quantitativo entre 1907 e 1919, desta data até 

1929 além da expansao quantitativa dava também um salto 

qualitativo, introduzindo alguns segmentos de bens intermediários 

e de capital, já instalados para suprir um mercado a nivel 

nacional. os ramos têxtil, alimentar e vestuário eram, de longe, 

os mais significativos na indüstria paulista: eram responsáveis 

por 68,ai do valor bruto em 1907 e por 69,3i em 1919. ! nesta 

etapa também que a concentraç&o industrial no estado de S&o Paulo 

começa a tornar-se efetiva. Tendo a industrializaçao recebido seu 

grande impulso da produçao e comercializaçao cafeeira, é 

explicável por que ela se concentrou em sao Paulo. A medida que 

as indüstrias foram se localizando no estado, as próprias 

economias de aglomeraçao resultantes se encarregavam de 

realimentar a concentraçao espacial. Atravês dos censos 

industriais verificamos essa concentraçao através da participaçao 

do valor de transf ormaçao industrial do estado no total nacional 

que em 1919 era de 32,2t subindo para 40,7t em 1939. 

No entanto, esta irtdâstria nao era ainda o setor mais 

importante da economia nacional. Em sao Paulo o setor primário 

registrava amplo predominio sobre o setor secundário, embora este 

setor viesse desenvolvendo-se diversificando-se paralelamente á 

expansao cafeeira. OLIVEIRA (1975: 10), em suas considerações 

afirma 

inicio 

que 

de 

"a revoluç&o de 1930, marca o fim de um ciclo e o 

outro na economia brasileira: o fim da hegemonia 

agr~rio-exportadora e o inicio da predominancia da estrutura 

produtiva de base urbano-industrial. Ainda que essa predominancia 

nao se concretize em termos de participaçao da indâstria interna 
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sen&o em 1956, quando pela primeira vez a renda do setor 

industrial superarà a da agricultura". 

A partir de 1933, teve inicio um perlodo de transição 

que perdurou até 1955, quando entao se estruturou mais plenamente 

o padrao de acumulaç&o industrial. Nesta fase teve lugar um 

processo de industrialização em que a din~mica da acumulação 

passou a se assentar na expans&o industrial. 

Esse perlodo de industrialização se caracteriza por uma 

relativa dispersão da indõstria no estado de São Paulo. Na 

capital e em alguns centros próximos a ela desenvolveram-se um 

nõcleo inicial eincipiente de bens de produção e implantaram-se 

dispersas no interior do estado unidades produtivas de bens de 

consumo, mais precisamente os ramos têxtil e de produtos 

alimentlcios. Por contar com um mercado certo, esses ramos 

requerem menor intensidade de capital, menor qualificação da 

força de trabalho e estruturas organizacionais menos complexas, 

formando-se nas cidades comerciais ligadas às lavouras mais 

prósperas. 

Segundo uma pesquisa realizada pela FUNDAP algumas 

regiões se destacavam na produção industrial no estado de sao 

Paulo, incluindo 28 municlpios além da capital, que respondiam 

por 80t do emprego industrial, 53t só da capital, e os outros 

municlpios pelos 27t restantes. A regiao mais importante é 

representada pelo municlpio de São Paulo, a ele se articulando o 

municipio de Santo André; em etapas posteriores se incorporariam 

a essa região, embrião da Grande São Paulo, os futuros municlpios 

de São Bernardo, São Caetano, Diadema, Osasco e Guarulhos. Em 

seguida, acompanhando o eixo de penetração atualmente definido 
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pela Via Anhanguera, aparece a regiao composta por Jundiai e 

campinas, a ela se articulando - sobretudo a Campinas - os 

munic1pios de Americana, Santa Bàrbara do Oeste, Piracicaba, 

Limeira e Rio Claro. As outras àreas mais industrializadas do 

estado sao basicamente, um prolongamento ao norte e a nordeste da 

regiao de Jundia1 e campinas: o terceiro representado pelos 

municlpios de Ribeirão Preto e Franca, e o quarto, representado 

pelos munic1pios de sao Carlos e Araraquara, articulados a Baurü, 

a sudoeste, e a sao José do Rio Preto, a noroeste. A quinta 

regiao industrial acompanha a linha de penetraçao atualmente 

definida pela via Outra e compreende os municlpios de São José 

dos Campos a Taubaté, a eles se articulando, num primeiro 

momento, os nücleos de Jacarel e Guaratinguetà . A ultima região é 

definida pela presença de Sorocaba. ( . . . ) Essas regiões 

respondiam, em 1940, por aproximadamente 80l do pessoal ocupado 

na ind~stria do estado, sendo flagrante a predominancia da 

primeira delas 

aproximadamente 

que, 

do 

nessa data, jà era 

emprego industrial 

responsàvel 

de sao Paulo; 

por 

a 

preponderancia da capital, com 53l da ocupaçao industrial, é 

também evidente. 

A localizaçao das indüstrias nessas regiões tem sua 

explicaçao, no processo de acumulaçao do capital durante a 

expansão cafeeira. o segundo nücleo, o mais importante depois da 

capital e ao qual se articulam o terceiro e o quarto nücleos, foi 

o próprio centro de irradiaçao do café no oeste paulista. 

De fato, a industrializaç&o de Rio Claro se insere 

dentro desse processo, pois foi gestada a partir da dinamica da 

acumulaçao durante a expansao cafeeira, que nao só deu origem as 
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cidades, mas também produziu uma hierarquia entre elas, segundo a 

participaç3o que tiveram na dinamica do seu desenvolvimento. ou 

seja, tiveram maior vantagem na industrializaç3o, aquelas cidades 

que melhor se aparelharam devido a participaç3o que tiveram no 

periodo da expans3o cafeeira. 

RIO CLARO E O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO 

o crescimento industrial de Rio Claro, deu-se com maior 

peso entre 1935 e 1945, antes disso o crescimento nos diferentes 

setores, foi mais rarefeito, embora procuramos notar o embri3o da 

grande indâstria através das pequenas unidades artesanais no 

inicio do século. 

Atravês da tabela 9, que tem por fonte o catàlogo das 

indâstrias do estado de sao Paulo, referente a 1945, elaborado 

pelo Departamento de Estat1stica do Estado de sao Paulo, ao 

classificar indâstria por indãstria com a respectiva data de 

fundaçao, e por abranger nesta categoria um leque muito amplo de 

atividades, mostra a diversidade e o alcance do desenvolvimento 

industrial da cidade prévio A industrializaç3o pesada concentrada 

na metrópole, e permite que avaliemos as mudanças que se 

desenvolveram na cidade a partir do processo de industrializaç3o. 

o quadro geral indica um crescimento modesto e 

continuo, que se consolidou a partir da dêcada de 30, quando 

começou a se configurar um conjunto mais articulado de atividades 

urbanas. As unidades ligadas à construçao civil começaram a se 

desenvolver a partir de 1915 e foram progressivamente aumentando 

de nâmero, principalmente entre 1935 e 1945. os produtos 



TABELA 9 - RIO CLARO. INDOSTRIAS INSTALADAS ATE 1945 ( INCLUSIVE OFICINAS DE CONSERTOS E MONTAGEM DE USINAS DE 

BENEFICIAIWITO) 

IN1'11ERO DE INDOSTRIAS INSTALAllAS NO PERlODO 
CATEGORIA 1----------------------------------------~-

11870/ 11900/ 11910/ 11917/ 11920/ 11925/ 1 
1 1895 1 1906 1 1914 1 1919 1 1924 1 1929 1 

EJitraçlo •ineral - iqua 

EJitraçlo veqetal - lenha 

Materiais p/ indOstria da ali•entaçlo - mandioca e beneficiuiento de cate 

Materiais p/ indOstria de,sonatruç~. instalaçaes e aerviçoa urbanos 
c .. rraria• • carpintatl,i; éilf 1ijolo•1 telha•• manilha•, etc 

Materiais p/ indOatria de ve•tuario - beneficia.ento do alqodlo, fios de 
seda, curtiaento de couros, etc. 

Combuatlveia para indOatria • tranaportea - qaaoqfnio 

Embalaqena - cordas, barris 

Kotorea - oficinas de conserto 

!Uquinaa, aparelhos, instrumentos e aceas6rioa para indOatria 

!Uquinaa, aparelhos. instrumentos e aceaa6rios para aqricultura 

Conserto de 114quinaa para fina diversos - rel69ios, ferra.entas, etc 

l!l!ioa de transportes e seus acesa6rioa - traçlo ani•al, bicicletas, autos 
e vaQaea 

Artiqoa diversos de conall90 indireto - 9alvanoplaatia e outros 

Produtos ali .. ntares 

Conatruç6ea, instalaçaes (elttricas e •anitlrias) e aervicos urbanos 
(paviaentaçlo) 

VestuArio - diversos 

Arti90a de uso dollt•tico: colch6ea, .tlvei•, lu•tr••· morin9as, adorno• 

Artiqos de educaçlo, diverslo e propaqanda - oficinas 9rificas, brinque
dos e foto9rafia 

Combustlveis de uso dollt•tico - carvlo ve9etal 

Arti90s de li•peza e toucador - sabõe1, vassouras, produtos de bele~a 

Arti90a para preeervaçlo e trat .. ento da aaOde: pr6tese dentaria • 
para 6tica 

consertos e acesa6rioa de ridio1 

Peças e ferra1iena para arreios 

F6atoroa 

Arti90s funeririoa 

TOTAL 

FONTE: Departamento Estadual de E1tathtica (1945). , . 

arti90al 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

1 

1 

2 

8 

4 6 4 

l 

l 

1 

1 

2 

2 1 6 

4 6 3 

4 2 6 

2 

1 

9 10 10 15 2-t 



TABELA 9 - RIO CLARO. INDGSTRIAS INSTALADM ATE 1~5 ( INCLUSIVE OFICINAS DE CONSERTOS E MONTAGEM DE USINAS DE 

BENEFICIMENTO) (continuaçlo) 

CATEGORI1' 

Elltraçlo •ineral - lQUa 

Materiais p/ inddstri• da al l•ntaclo - mandioca e beneficiamento de caf6 -

Materiais p/ inddstria de construções, in1talacões e serviços urbano• 
(serrarias e carpintaria.; cal; tijolos; telhas e manilhas, etc 

. ,,. - . 
Materiais p/ inddstria dl!'Vê~uttfo'::"benefici ... nto do alQOdlo, fios de 
seda, curti•ento de couros, etc. 

Co•bustlveis para inddstria e transportes - oaBOofnio 

Ellbalaoens - cordas, barris 

Motores - oficinas de conserto 

!Uquinas, aparelhos, in1trumentos e acessOrios para inddstria 

KAqu inas, aparelhos, instrumentos e acesaOri os para aoricultura 

Conserto de mlquinas para fina diverso• - relOoioa, ferr .. entas, etc 

"9ios de -transportes e seu• acesll6rios - traclo animal ; bicicleta•. auto• 
e VaQÕH 

llrtioos diversos de consumo indireto - oalvanoplastia e outros 

Produto• ali .. ntares 

Construções, instalações (el6tricas ·e llàllitlria1) e serviços urbanos 
(pavi•ntaçlol 

Vestujrio - diversos 

llrtioos de uso domtstico: colc:h6es , .oveis, lustre•, morinoas, adornos 

llrtioos de educaçlo, dlvmr1lo e propaoanda - oficina• orlficaa, brinque
dos e fotooraf ia 

Collbusttvei• de uso do.tatlco - carvlo veoetal 

llrtioos de limpeza e toucador - sabõea, vassoura•, produtos de beleza 

llrtioos para preservaçlo e trat ... nto da .. (Ide : pr6te1e dentlria e 
para 6tica 

Consertos e ace1116rio• de rldio• 

Peças e ferraoens para arreios 

FOsforos 

llrtioos funerlrios 

TOT1'1. 

FONTE : Departamento Eatadual de Eatatl1tica 11945) . 

artioo• 

IN . DE INDCSTRIAS 1 TOT1'1. EM 1945 
1-----------------------------------
11930/ 11935/ 11940/ IIndd-l<>pera-
1 1895 1 1906 1 1914 ltrias 1 rios 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

11 

2 

5 

2 

2 

l 

31 

5 

l 

2 

35 

19 

3 

2 

l 

l 

1 
1 

- 1 
4 1 

1 
l 1 

1 
1 

22 1 
1 
1 

7 1 

l 

2 

2 

3 

17 

61 

36 

6 

5 

8 

5 

2 

3 

l 

6 

3 

76 

12 

1 

3 

2 

6 

12 

28 

6 

118 

11 

77 

23 

11 

8 

l 

3 

* 

* 

* 

16 
1 
1 2 
1 
1 
1 689 
1 
1 
11 .107 
1 
1 4 
1 
1 8 
1 
1 
1 
1 39 
1 
1 26 
1 
1 63 
1 
L 
l l. 521 
1 
1 21 
1 

465 

65 

223 

56 

41 

13 

10 

7 

2 

28 

37 1 lll 1 14~ 1 428 14.407 

(*) O total inclui lndd1triaa para aa quai• nlo con1ta o ano da fundaclo. 
1'PUD OBTME 



TABELA 10 - RIO CLARO. PRINCIPAIS INDcrSTRIAS, 1945. 

---------------;~~;;;~----------------~------;~~-~;-~;~~~~~~;-----1--~~~.~~--~-;~~;;~-~;-~-~~~~~~~-----
I · . - 1 1 
1 ! FUNDÀÇAO 1 OPERARIOS 1 APLICADO 

-------------------------------------------------------------------1-----i~-----------------------------
. l ' 1 

Companhia Paulista E. F. acessórios para vaQões 18<l2 1.468 9.701.703 

Companhia Paulista E. F. desdobro de madeira 

Companhia cervejaria Rio Claro ~ervejas e bebidas diversas 

S.A. Indüstrias Reunidas F. Matarazzo torção de fios 

E. F. Saad &. Cia fios de seda 
1 

1892 

1905 

1939 

1944 
1 

102 

308 

808 

170 

776.896 

4.182.824 

500.000 

2.747.070 

------------------------------------------------~------------------+------------------------------------
TOTAL 1 1 2.856 1 17.908.493 

' ' 

-----------------------------------------------------~-------------~-------------------~----------------

FONTE: Departamento Estadual de Estatistica. Catàlooo das Indtlstria1do Estado de São Paulo. 1945. 
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alimentlcios, que têm a sua origem no século passado, começaram a 

se multiplicar a partir de 1925, concentrando-se no periodo de 

1940-45. A produçao de artigos de uso doméstico, instalada entre 

1910 e 14 se desenvolveu entre 1925-30 e novamente entre 1940-45. 

A indüstria de vestuArio que vinha constante desde 1900, a partir 

de 1935 tem um aumento considerAvel. JA as mAquinas e ferramentas 

apresentaram um crescimento modesto, mas constante. Instalaram-se 

entre 1930-34 uma unidade de prótese dentAria e uma de artigos 

óticos (que foram os unicos serviços especializados apresentado 

no cat4logo). Ao que tudo indica os serviços mais especializados 

eram obtidos em outros mercados. Duas unidades da indüstria 

têxtil, instalaram-se em Rio Claro por volta de 1940. o quadro 

permite que constatemos um bom crescimento urbano no perlodo. 

A maior parte das indüstrias desse perlodo eram de 

transformaçao agricola (o que configura uma nitida divisao entre 

campo e cidade), principalmente alimentlcios e unidades de 

fiaçao. 

Em 1945, Rio Claro possuia 428 indüstrias, 

oper4rios. Destas, cinco estabelecimentos detinham 

capital aplicado na indüstria da cidade e empregavam 

com 4,407 

49,7i do 

64,ai dos 

operàrios. Sômente a companhia Paulista, era responsàvel por 

35,6i do emprego industrial e por 29,li do capital aplicado na 

indüstria, segundo a tabela 10. OHTAKE (1932:196) 

A importancia da Companhia Paulista de Estrada de 

Ferro, pode ser verificada através da tabela 11, onde verificamos 

a evoluç~o do nãmero de funcionàrios da mesma, sem dãvida essa 

indüstria foi a mais importante do per1odo para o desenvolvimento 

da cidade, chegando a defini-la como "cidade ferroviàriaff. 
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Dentre outras 423 industrias, 186 nao empregavam nenhum 

funcionArio, esse dado vem confirmar o que dissemos sobre a 

gênese da grande indüstria (MARTINS: 1979), que originou-se da 

pequena indüstria familiar artesanal. um nümero t~o elevado 

dessas indüstrias, nos dà idéia do dinamismo econômico do 

municipio. 

TABELA 11 - RIO CLARO. NVMERO DE FUNCIONARIOS NA OFICINA DA 

COMPANHIA PAULISTA E. F. 1926 - 1945 

Ano 1 Numero de FuncionArios (*) 

1926 1.150 

1930 980 

1935 1.080 

1940 1.600 

1945 2.050 . 

FONTE: FEPASA, através da Oficina de Rio Claro. 

(*) Inclui funcionàrios administrativos e operacionais. 

Os 1.551 operàrios restantes distribuiam-se entre 237 

empresas, distribuldas nos seguintes ramos: aquelas com 31 a 63 

operàrios, referiam-se, em sua maioria As unidades ligadas A 

construção civil: 4 indüstrias de telhas, ladrilhos e tijolos, 1 

de cal, l de tacos para assoalho, 1 de fios de seda, 1 de 

consertos e fabricaçao de mAquinas e l de calçados para crianças. 

Nas unidades que empregavam entre 20 e 29 operários distribuiam-

se em 4 de telhas e tijolos, 4 de calçados e outros artigos de 
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couro, 1 de beneficiamento de algodao e 1 de fósforos. Tabela 12. 

! importante lembrar que nas décadas de 30 e 40, o 

estado de sao Paulo, de modo geral, foi levado a se reajustar ás 

novas condições históricas, ou seja, externamente a crise de 29 e 

seus efeitos sobre a divisão internacional do trabalho, 

internamente, a reestruturação do Estado nacional, fortemente 

centralizado pôs 37, e o delineamento de uma nova pol1tica de 

desenvolvimento econômico, (investimentos na construçao de 

rodovias, hidrelêtricas, etc.), alêm da reordenaçao da divisao 

territorial do trabalho com base na predominancia do estado de 

sao Paulo. A nlvel local, a economia foi-se ajustando a essas 

novas condicionantes históricas. 

Atravês dos dados, verificamos que Rio Claro 

beneficiou-se do surto industrial a partir da dêcada de 40. O 

setor cervejeiro desenvolveu-se com a agregaçao da Companhia 

Cervejaria de Rio Claro a um complexo empresarial diversificado e 

de amplitude estadual as empresas Scarpa. surQiram outras 

indústrias de cervejas e refrigerantes. Instalou-se a unidade 

têxtil das Industrias Matarazzo na cidade, e outras industrias de 

tecelagem de menor porte . 

o tipo de industria que se desenvolve em Rio Claro 

nesse perlodo-, prescindia de uma articulação maior com outros 

ramos industriais, mas principalmente da proximidade de matêria

prima e de mercado consumidor. Dessa forma a agricultura passou, 

consequentemente a se ajustar as mudanças econômicas. 

A produçao cafeeira da regiao começou a entrar em 

decadência aproximadamente no final do sêculo passado, acelerando 

o ritmo a partir da dêcada de 20 e assim continuamente. Com a 



TABELA 12 - RIO CLARO. INDOSTRIAS COM MENOS DE 100 

OPERARIOS, 1945. 

CATEGORIA NOMERO TOTAL DE l SOBRE O TOTAL 
DE 1 OPERARIOS NA 1 DE OPERARIOS DA 

EMPRESAS 1 CATEGORIA 1 CIDADE 

Empregavam menos de 5 operários 154 331 7,5 

Empregavam entre 5 e 9 operários 35 216 4,9 

Empregavam entre 10 e 19 operários 29 385 8,7 

Empregavam entre 20 e 29 operários 10 246 5,6 

Empregavam entre 31 e 63 operários 9 373 8,5 

TOTAL 237 1.551 

FONTE: Departamento Estadual de Estatistica. CatAlo90 das Industrias do Estado de 
S~o Paulo. 1945 
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crise de 29, esse processo foi acirrado, e os fazendeiros das 

zonas decadentes foram levados a vender terras ou a 

diversificarem a produção. 

Através dos dados da tabela 13, podemos verificar que 

nesse periodo inicia-se uma reorQanização da atividade agr!cola 

TABELA 13 - AREA CULTIVADA, EM HECTARES, DOS PRINCIPAIS PRODUTOS 

AGRICOLAS DE RIO CLARO. 

PRODUTOS 1920 1 1935 1 1938 1 1950 1960 1962 1970 

Algod~o 312 6.103 6.201 471 332 696 609 
1 

Arroz 1.792 1.317 2.553 3.266 3.865 2.500 1 1.719 
1 

Cana 153 1.401 392 4.192 2.800 1 3.869 
1 

Feij~o 1.471 914 751 545 618 1.178 1 304 
1 

Milho 4.419 4.879 6.690 3.882 5.066 2.333 1 3.712 
1 

Café 14.831 5.642 4,700 1.273 1.296 980 1 427 
1 

Pês de café 11.864.790 4.697 945.331 800.000 1 315.679 
pês 1 pês 1 pês 

FONTE: Censos AgropecuArios do IBGE. 
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TABELA 14 - PRODUÇÃO AGR!COLA DE RIO CLARO 

EM TONELADAS 

Produtos! 1920 1 1935 1 1938 1950 1960 1962 1964 1970 

Algod4o 3.118 3.924 4.006 630 2.280 794 

Arroz 2.294 1.228 2.444 

228 

3.350 

222 

3.507 4.200 2.400 1. 998 

Cana 6.103 1.532 14.912 210.988 150.000 150.000 180.000 

Feij4o 1.235 459 402 300 249 951 300 188 

Milho 8.218 5.138 7.677 5.718 5. 301 3.600 1.800 

262 

7.439 

Café 4.681 2.451 2.622 1. 239 1.152 786 

FONTE: Censos AgropecuArios do IBGE. 

no municlpio. Em 1920, as terras cultivadas representavam 25t da 

área total, sendo que na distribuição territorial de atividade 

agrlcola predominavam ainda grandes Areas de pastagens naturais, 

áreas cobertas de matas e Areas não utilizadas, compondo os 751 

restantes, o café ainda dominava as terras cultivadas, ocupando 

67t da área total (14.831 ha). Embora a produção cafeeira tenha 

entrado em decllnio a partir do final do século passado, atê 

meados da década de 40 ocupava uma Area relativamente grande na 

organiza~ão da terra agrlcola e constituia o principal cultivo 

permanente no municlpio. Em seguida vinha o cultivo de 

"Lavoura Branca", milho e arroz, que apresentam um crescimento 

continuo nesse perlodo. Provavelmente esse aumento deva-se à 

divisão da grande propriedade cafeeira, que foi comprada por ex-

colonos; que ao se transformarem em pequenos produtores, passaram 

a ter por principal atividade a produção de alimentos. 
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Verificamos que a cultura do algod&o atingiu o auge da produç&o 

entre 1935 e 1940, periodo este, correspondente a instalaç&o de 2 

indüstrias de fiaç&o, que faziam parte das cinco maiores 

indüstrias de Rio Claro atê 1945. 

A dêcada de 40 e 50 foi marcada pelo inicio de 

transformações nas atividades rurais da regi~o e do estado, 

resultantes de alterações substanciais no aproveitamento da terra 

agr1cola e da intensa ocupaç~o do oeste paulista. No munic1pio de 

Rio Claro, as mudanças foram desencadeadas por um lado, pela 

erradicação dos velhos cafezais, restringindo a àrea desse 

cultivo às terras de maior fertilidade, e pela intensificação da 

produção de alimentos. Alêm disso, aumentou no per1odo, o rebanho 

bovino destinado ao abate e a produção leiteira. Atravês da 

figura 8, podemos observar que as pastagens sempre tiveram um 

papel muito importante na organização das terras agr1colas do 

municipio. com a diminuiç&o da produç&o cafeeira, esse cultivo 

foi substituído pela pecuaria, algod&o e pelas culturas 

temporarias de alimentos. Por outro lado, essas modificações 

foram acompanhadas de mudanças nas relações sociais de produç&o 

com a desarticulação do colonato, o aparecimento do trabalhador 

volante e aumento do trabalho assalariado, ocasionando uma grande 

migração campo-cidade. 

Atravês dos dados da tabela 15 referente ao movimento 

populacional a partir de 1934, verificamos que entre 34 e 40 o 

movimento da populaç&o indica uma migração campo-cidade. Enquanto 

a populaç&o rural da area minima comparãvel decresceu em nümeros 

absolutos mais de 10.000 habitantes em seis anos, o que 

corresponde a uma taxa de - 5,7t ao ano; a população urbana 
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Observando o ritmo de crescimento da população da 

cidade de Rio Claro, através da taxa de crescimento anual da 

população tabela 16, tanto para a Area mlnima comparAvel, como 

para Rio Claro (municlpio), os dados nos mostram que numa 

primeira fase, nos anos 30 e 40, hA um crescimento acelerado; 

numa segunda fase, que abrange e década 4.0-50, hei uma 

desaceleraçao relativa do crescimento, se comparado ao do estado, 

quando a taxa . de crescimento .diminui para 3%. 



TABELA 15 - RIO CLARO. AREA MINIMA COMPARAVEL - EVOLUCÃO DA POPULAÇÃO URBANA - RURAL - 1934 - 1980. 

MUNICIPIOS 1934. 1940 1950 
e respectivos 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------~--

anos de acão URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL . TOTAL . URBANA RURAL TOTAL 

Rio Clàro 
(194.~) 

Itirapina 
(1935) 

Corumbatal 
(194.8) 

Sta.Gertrudes 
( 1948) 

Ipeüna 
(1904) 

TOTAL AMC 

19.557 

- 1 
1 

: 

19.557 : 

36.149 55.706 26.571 20.716 

3.954 4.731 

36.149 1 55.706 : 30.525 : 25.447 : 

47.287 35.549 11.524... 47.073 

8.685 2.948 4..361 7.309 

1.090 2.600 3.690 

1.775 3.079 4.. 854. 

55.972 1 41.362 : 21. 659 1 63.021 

EST.SAO PAULO 1 2.364..157 : 4..069.170 : 6.4.33.327 1 3.168.111 1 4.012.205 1 7.180.316 1 4..804..211 1 4.330.212 1 9.134.423 



TABELA 15 - RIO CLARO. AREA MINIMA COMPARAVEL - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA - RURAL - 1934 - 1980. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIOS 1934 1940 1950 

e respectivos :---------------------------------------~---~-----------------------------------------------------------------
anos de ação URBANA RURAL TOTAL URBANA 1 RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Claro 
( 1945) 

Itirapina 
(1935) 

corumbatai 
(1948) 

Sta.Gertrudes 
(1948) 

Ipetlna 
(1904) 

TOTAL AMC 

19.557 36.149 

19.557 : 36.149 1 

55.706 26.571 20.716 

3.954 4.731 

55.706 : 30.525 1 25.447 1 

47.287 35.549 11. 524 47.073 

8.685 2.948 4.361 7.309 

1.090 2.600 3.690 

1.775 3.079 4.854. 

55.972 1 41. 362 1 21. 659 1 63.021 

EST.SÃO PAULO 1 2.364.157 1 4.069.170 1 6.433.327 1 3.168.111 1 4.012.205 1 7.180.316 1 4.804.211 1 4.330.212 1 9.134.423 



TABELA 16 - RIO CLARO. (AREA M!NIMA COMPARAVEL). TAXA GEOMrTRICA DE CRESCIMENTO ANU. 

POPULACAO TOTAL URBANA E RURAL . 1934 - 1980. 

POPULAÇÃO AREA M!NIMA COMPARAVEL 1934-40 1940-50 1950-60 1960-70 1970-81 

E TOTAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

AMC de Rio Claro -5,68 -1,60 -0,25 -2,76 -2,65 
Rural 

Estado de São Paulo -0,23 o, 77 1,09 -3,09 -2,12 

FONTE: Censos Demográficos. IBGE. 
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A superaçao da crise cafeeira e a reorganizaçao da 

produção agricola, juntamente com a consolidação da indüstria 

proporcionaram esse grande movimento populacional. Nesse periodo. 

que como vimos foi caracterizado pelo aumento da população 

urbana, atesta as crescentes transformações nas atividades 

agricolas, provocando o deslocamento da população rural para a 

cidade, podendo dessa forma, explicar o dinamismo da cidade. 

Na tabela 17, podemos observar o crescimento em ntimeros 

absolutos da população urbana e rural de Rio Claro, onde hà uma 

correlação direta entre salda da popula~ão de campo e aumento da 

população urbana no periodo entre 34 e 40, porém de 40 a 50 o 

dado nos mostra que o crescimento da população urbana não pode 

ser atribuido A migraçao campo e cidade. Nesse periodo, embora a 

cidade de Rio Claro mostrasse desenvolvimento tanto nos setores 

de atividade industrial e de comêrcio e serviços, outras àreas do 

estado mostravam-se mais atraentes para esses fluxos migratórios. 

Possivelmente as novas Areas de ocupação agricola ou Areas de 

industrialização mais potentes, tais como campinas ou São Paulo. 

Em relaçao a população rural, Rio Claro adiantou-se ao 

estado no esvaziamento do campo, pois na dêcada de 30 e 40 a 
(17) 

regiao já reciclava a sua agricultura Na tabela 17, 

visualizamos ·atravês da taxa de crescimento da populaç~o rural, 

que de 1934 a 1950 Rio Claro apresentou taxas negativas maiores 

do que a verificada para o estado. Nos anos 60 essa relação muda 

correspondendo ao exodo da população rural do estado, porém esses 

dados trataremos na segunda parte do trabalho. 
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TABELA 17 - RIO CLARO (AREA MINIMA COMPARAVEL). POPULAÇÃO URBANA 

E RURAL: CRESCIMENTO EM NcrMEROS ABSOLUTOS.1934-1980. 

Acréscimo da Decréscimo da Participação 
População População 

Per lodo Urbana Rural de (B) em (A) 
(A) (B) 

------------------------------------------------------------
1934 - 1940 10.968 -10.702 98 

1940 - 1950 10.837 - 3.788 35 

1950 - 1960 14.919 529 3 

1960 - 1970 23.699 - 5.153 22 

1970 - 1980 39.450 - 3.643 9 

FONTE: Censos Demogràficos (IBGE). 

Se esse per1odo foi caracterizado por um aumento da 

população urbana do munic1pio, tambêm a população economicamente 

ativa modificou-se. Segundo o Censo Demogràfico, no ano de 1940, 

a PEA era composta por 15.916. pessoas, 481 das quais ocupadas em 

atividades agropecuàrias, 19,61 no setor industrial e 321 no de 

' comércio e serviços. Em 1950, passa a ser de 17.180 pessoas, 

sendo 251 no setor agropecuàrio, 28,41 no industrial e 46,61 no 

de comércio e ·serviços. Tomando-se como referência a distribuição 

da PEA, o setor que mais cresceu foi o de comércio e serviços, 

acompanhado de perto pelo industrial. Situaçao diversa do começo 

do século onde 64,41 da populaçao economicamente ativa estava no 

setor agropecuário o que veio confirmar a indüstria como agente 

dinamizador da economia no municipio. 

Como vimos, as crises econômicas que culminaram com a 
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crise de 1929, transformou a base econômica da reQiao, que 

substituiu, em parte, a cafeicultura por produtos fornecedores de 

matêria-prima para as indãstrias, propiciando assim, o 

desenvolvimento da industrializaç~o bem como dos serviços ligados 

a ela. 

A 

espec1f icas 

instalaç~o 

industrializaç~o em Rio Claro, fruto de condições 

ligadas à atividade cafeeira, que propiciou a 

da ferrovia e a presença de imigrantes na região, 

apresentava em 1945, um quadro progressista, num per1odo em que a 

indüstria que se desenvolvia no estado era relativamente 

descentralizada territorialmente. Nesse contexto, a imensa 

oficina da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, atribuia a Rio 

Claro um caràter peculiar de cidade ferroviària (tal a 

import!ncia dela) , com um numeroso continQente de força de 

trabalho. Tanto assim, que em 1945, Rio Claro era o oitavo 

municlpio com maior nümero de operArios do estado de sao Paulo, 

como podemos verificar na tabela 18, só ficando atrAs de Santos, 

Piracicaba Taubaté, Sorocaba, Jundia1 e Santo André. E mesmo 

assim, possuia mais indüstrias que Taubaté, Sorocaba e Jundia1, 

demonstrando o dinamismo do processo de industrializaçao em Rio 

Claro. 

Sintetizando pode-se dizer que a caracterlstica bàsica 

da indüstria de Rio Claro em 1950 é dada pela existência de cinco 

grandes empresas onde se concentrava o capital e o emprego. Isto 

conferiu à cidade uma posiçao de destaque em relaçao a maioria da 

cidade do estado de São Paulo nesse per1odo como ficou 

demonstrado na tabela 18. 

Os outros estabelecimentos, que variavam de 63 a 20 



TABELA 18 - ESTADO DE SÃO PAULO. MUNICIPIOS COM MAIOR NOMERO 

Santo André 

Jundiai 

Sorocaba 

Taubaté 

Piracicaba 

Santos 

Rio Claro 

Interior do 
Estado 

DE OPERARIOS QUE RIO CLARO. 1945. 

NOMERO DE 
INDOSTRIAS 

519 

384 

261 

182 

575 

796 

428 

20.367 

NOMERO DE 
OPERARIOS 

26.222 

8.897 

8.660 

6.899 

5.356 

4.509 

4.407 

168.525 

OPERARIOS / 
INDOSTRIAS 

50,5 

23,2 

33,2 

37,9 

9,3 

5,7 

10,3 

8,3 

FONTE: Departamento Estadual de Estatistica. CatAlo90 das 
Indüstrias do Estado de São Paulo. 1945. 
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operários, eram, em sua maioria, ou do ramo da construçao civil 

ou pequenas unidades produtoras de bens de consumo nao- duráveis 

representados pelas 186 unidades produtivas baseada no trabalho 

familiar, dao a dimensao do dinamismo econômico da cidade. 

Verificamos que dentre as 5 indôstrias mais 

importantes, três datam de fins do século passado e começo 

deste: os dois da Companhia Paulista e a fábrica de cerveja; 

tendo por origem a herança da atividade cafeeira. Os outros dois, 

ambos têxteis, instalados por volta de 1940, sao exemplos tipicos 

da primeira fase do processo de industrializaçao. Inclusive o 

maior deles corresponde a uma das emprêsas mais representativas 

desta fase da indüstria paulista - as indüstrias Matarazzo. 

Enfim Rio Claro, teve um desenvolvimento industrial 

pioneiro que atê o final da década de 40, conferiu a cidade um 

papel relevante no estado de sao Paulo. 

Esse 

concretamente 

dinamismo econômico pode ser observado 

através da análise da expansao urbana da cidade, 

pois novas áreas foram incorporadas ao perimetro urbano, 

desenvolvendo-se inclusive o setor além trilhos, como a Cidade 

Nova em 1917 e a parte vizinha a linha férrea - Vila Alema - por 

volta de 1920. 

Na década de 30, pequenas àreas do espaço urbano se 

juntam ao norte da cidade, tais como: . Vila Martins e Vila 

Operaria. A sudoeste a Vila Paulista, entre os trilhos da 

ferrovia e o vale do Ribeirao Claro. A expansao urbana ocorre em 

setores descontinuos no espaço, permanecendo nesses limites atê 

1950. KELLER (1964: 157) 

Ao observarmos a figura 3, verificamos que os limites 
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da cidade se localizavam em bairros com nomes que evidenciavam a 

localizaçao de imigrantes como ê o caso da Vila Alema, e a 

localizaçao de operàrios, tais como a Vila Operària e Vila 

Paulista (bairro de ferroviArios), acompanhando, dessa forma, o 

dinamismo impulsionado p~la indãstria, ficando, dessa forma 

evidenciada a importancia do setor industrial no desenvolvimento 

do crescimento urbano. 

Concluindo esta parte, atê aqui, desenvolvemos idéias 

no sentido de apresentar um quadro histórico - econômico, 

politico e social - sem o qual nao poderiamos refletir sobre o 

crescimento urbano de Rio Claro enquanto a expans~o territorial. 

A seguir daremos continuidade a essas questões, abordando-as no 

periodo entre 1950 e 1980. A separaçao dessa forma, permitirA que 

tracemos um perfil mais especifico da cidade, para que possamos 

analisar o processo de construçao da cidade (expresso na forma 

que a mesma adquire), dentro do processo mais amplo de acumulaç~o 

do capital. 
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NOTAS DO CAPITULO I 

(1) - o conceito de território será tratado em nossa dissertação, 

tendo por referência os trabalhos de Calibi e Indovina 

(1973) e Quaini (1983). 

(2) - DEAN (1977}, CANO (197), DINIZ (1933}, FERRAZ (1922}, 

PENTEADO (1977}, KELLER (1964), MARTINS (1979}, BILAC 

(1978), OHTAKE (1982), QUEIROZ (1982), OLIVEIRA (1984), 

dentre outros, nos quais se apoiam as idéias que iremos 

desenvolver. 

(3) - A palavra reoi~o està entre aspas, pois serà entendida 

aqui de acordo com o estudo da Fundaçao IBGE, que define o 

sistema simplificado de divisões territorias e de nücleos 

urbanos hierarquizados no território nacional. Rio Claro, 
a 

fez parte da 5- Região Administrativa de São Paulo - a 

regi~o de campinas - que encabeça uma das oito sub-reoiões 

que a compo~m - sendo que Rio Claro é uma delas. 

Fundaç~o IBGE Divisão do Brasil em regiões funcionais. Rio 

de Janeiro, 1972. 

(4) - sesmarias eram partes das capitanias hereditArias, doadas 

pelos donatários a pessoas que se propunham cultivá-las com 

o direito de alienação, arrendamento, cessão e transmiss!o 

por herança. Até o ano da independência vigorou o reoime de 

sesmarias na distribuição de terras e era o ünico titulo de 

propriedade reconhecido até a lei de terras de 1850. 

(5) - A politica de colonização tinha por ponto central a 

distribuição de terras para produção de mercadorias, pois 
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dai advinham as cobiçadas riquezas de exportação. 

(6) - Na bibliografia consultada nao foi posslvel comprovar 

porque essa área foi a escolhida, provavelmente a 

correlaçao de forças politicas seja o fator preponderante. 

(7) - Isto implicava no reconhecimento oficial do nücleo 

emergente, e o povoado teria um cura (padre) , para 

atendimento de ôbitos, livros para batismos, casamentos, 

etc. ou seja, eram recursos religiosos que serviam de 

suporte para a estrutura civil. 

(8) - A elevaçao a Freguesia representava uma pequena emancipaç~o 

pol1tica, pois o povoado teria seu prôprio juiz de paz e 

estabeleceria os limites da circunscriçao da Freguesia, 

porém ainda estaria submetido a cidade de constituição 

juridicamente. 

(9) - Essa sociedade funcionava tanto para a administraçao do 

povoado, como atuava como juiz de paz, cuidando de 

pendências entre as pessoas. Teve sua primeira reuniao em 6 

de outubro, as quais foram diminuindo a partir de 1833, atê 

a ültima em janeiro de 1839. 

(10)- A elevaçao a Vila, possibilitou que o povoado tivesse sua 

camara Municipal com vereadores eleitos. Acamara cuidaria 

da arrecadaçao dos impostos que seriam reinvestidos na 

administraçao do povoado. 

o 
(11)- Tratamos da lei n- 601 de 1850 e seu regulamento, o decreto 

o 
n- 1318 de 30 de janeiro de 1854. Esta lei sancionara, 
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dentro de certas condições, todas as formas de aquisiç~o de 

terras existentes até entao: por concessao governamental 

(sesmarias), por ocupações (posses) e por compra. Todas as 

demais terras, er.am consideradas devolutas. Esta lei 

transformava a terra em mercadoria, a que só poderia ter 

acesso através da compra. 

(12)- o camponês livre ê antes de tudo um imigrante. Esses 

europeus que para o Brasil vieram, vislumbravam a 

possibilidade 

que jà n~o 

de reproduzir o mesmo trabalho com a 

era mais poss1vel na regiao de 

terra, 

origem 

(principalmente na região da Prüssia), devido aos graves 

conflitos entre senhores feudais e componeses e à mudança 

na relaÇao de produçao, com a destruiçao do feudalismo. 

(13)- MARTINS (1979: 61), distingue o colono que para o Brasil 

veio daquele que foi para o EUA. "Nos lugares de imigraçao, 

na Europa, colono era a denominaçao de quem ia colonizar as 

regiões novas nos Estados Unidos ou AustrAlia . No Brasil, 

entretanto, colono passou a ser sinônimo de empregado". 

Este era o colono sem terra, expropriado no pais de origem, 

que vinha com a esperança de aqui continuar a atividade com 

a terra~ junto com sua familia, porêm se deparava com o 

obstaculo representado pelo grande proprietArio. 

(14)- A condiçao para que uma relaçao de produçao se determine 

como relaçao de produçao capitalista, é a de que o salArio 

recebido pelo trabalhador seja em dinheiro para que os 

meios de vida necessàri~s A produção e reprodução da força 

de trabalho sejam adquiridos pela mediação do mercado. 
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(15)- O coronelismo, assim se denominou devido â influência e o 

poder que o coronel, ou proprietârio de terra, exercia, 

sobre o eleitorado local. o funcionamento das eleições era 

feito de maneira que prevalecesse a vontade do coronel, e 

para tanto, o voto de cabresto (voto de lealdade do camponêf 

no candidato do coronel), o voto a descoberto, as atas 

falsas, etc., eram utilizados. 

(16)- carlos (1986), analisa a reproduçao do capital numa 

perspectiva espacial. 

(17)- o movimento imi9rat6rio campo-cidade resulta de fatores de 

mudanças estruturais na economia rural. o aumento das âreas 

de pasta9ens e a diminuição da produç~o cafeeira, pode ser 

apontado como um dos aspectos dessa imiqraç~o. pois a 

pecuâria necessita de menor força de trabalho do que a 

atividade cafeeira. 
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CRESCIMENTO TERRITORIAL URBANO 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E CRESCIMENTO URBANO 1950 - 1980 

Estabelecemos um corte histórico entre 1950 e 1980, 

pois pretendemos localizar · nesse periodo a anàlise sobre a 

atuação de vàrios a9entes frente ao processo de construção da 

cidade, por outro lado, esse periodo representa o inicio de uma 

nova fase no processo de industrialização, que principalmente a 

partir de 1956 sofreu transformações estruturais. Assim, esse 

capitulo pretende mostrar como a cidade desenvolveu-se sob as 

novas determinações advindas do processo de industrialização, 

juntamente com a anàlise da especificidade do processo de 

construção da cidade sob o capitalismo. 

Em linhas. gerais, segundo OLIVEIRA (1982: 47) " ... o 

periodo dos anos 50 sobretudo a partir do periodo Kubitschek, 

instala de golpe no Brasil o capitalismo monopolista. E isto por 

razões muito importantes: em primeiro lugar, devido à própria 

contradição que se estabelece entre a industrialização chamada 

periférica e a conduta dos estados centrais dos pai ses 

capitalistas. l sabido, por exemplo, que desde a ditadura Var9as, 

passando pela segunda presidência Var9as e o periodo Kubitschek, 

a conduta assimétrica em relação aos projetos de industrialização 

na periferia. Em outras palavras, toda a bri9a de Juscelino com o 

Fundo Monetàrio Internacional não era outra coisa senão o 

bloqueio das vias de financiamento internacional para patrocinar 

a industrialização periférica. Por esta razão ( ... ), o Estado 

brasileiro, n~o por inspiração doutrinària nem ideol69ica, ê 
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forçado pelas próprias necessidades de reprodução ampliada do 

capital a penetrar em espaços produtivos que antes não estavam 

sob seu controle e nem sob seu comando. Assiste-se ai ao 

crescimento disso que se est4 chamando o setor produtivo estatal. 

O Estado brasileiro é levado por essas necessidades ( ... ), para 

potenciar a própria acumulação industrial a penetrar em espaços 

produtivos que antes lhe estavam vedados". 

Para continuar se reproduzindo e expandindo, a 

indüstria nacional que entre 1933 a 1938 experimentou taxas de 

crescimento real da ordem de llt ao ano, precisava de 

se no exterior de bens de produção. Com a eclosão 

Guerra Mundial essa possibilidade foi cortada. o 

abastecer

da Seounda 

Estado na 

primeira metade dos anos cinquenta, que corresponde a presidência 

varoas, passou a investir no setor de bens de produção (a 

burguesia nacional nao podia tomar a si esse encaroo, devido ao 

fato de j4 ter de absorver padrões tecnolôoicos superiores A 

própria capacidade de acumulação privada de cada orupo nacional), 

que poderia fundar as bases para uma expansão industrial mais 

equilibrada entre os três departamentos bAsicos: o produtor de 

bens de produção, o produtor de bens de consumo não durAveis, e o 

produtor de bens de consumo dur4veis. l nesse periodo que se 

concretizam os empreendimentos estatais, Petrobrás, Companhia 

Siderüroica Nacional entre outros, ou seja, este setor se expande 

tendo em vista o estado das forças produtivas dos paises 

imperialistas submetidos a recessão e a economia de ouerra. 

OLIVEIRA (1984). 

Apôs a Seounda Guerra Mundial, há uma redefinição da 

divis~o internacional do trabalho que ampliou o caminho para a 
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industrialização da periferia implementada por dois fatõres: a 

consolidação e expansão dos palses socialistas, o que restrinQe o 

espaço do capitalismo internacional, do ponto de vista de espaços 

para a exportação de mercadorias e de abastecimento de bens 

prim4rios para a economia dos paises centrais e ao encarecimento 

do preço da força de trabalho e da produção de certas mercadorias 

nos paises centrais, o que induz esses paises a um movimento de 

industrialização no sentido da periferia. OLIVEIRA (1982). 

A adoção de uma nova estratéQia de desenvolvimento 

·industrial a partir de 1956, baseada no plano de metas do governo 

Kubitschek, visando a implantação dos ramos de bens de consumo 

dur&veis com a participação crescente de empresas estran9eiras no 

setor industrial, propiciou que o desenvolvimento do processo de 

industrialização fosse distorcido. Desenvolvendo-se um ramo 

produtor de bens de consumo dur4veis antes de se dispor de lQI' 

ramo de bens produtivos suficientemente amplo e diversificado, 

manteve esses paises numa incômoda e extrema dependência da 

importação de bens intermedi~rios e de capital, o que resultou 

num reforço a tendência ~ concentração da renda pessoal e 

regional da indóstria de transformação. Ocorreu, assim, uma 

interação, com efeitos cumulativos, entre a concentração da renda 

e a concentração industrial. A concentração da renda, do mercado 

consumidor e da infra-estrutura econômica e social condicionou a 

instalação das unidades industriais mais dinamicas em al9uns 

centros urbanos. 

As empresas internacionais localizaram-se predominan

temente no estado de São Paulo, pois ai se encontrava o 

principal mercado consumidor, concentração de mão-de-obra 
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qualificada e nao qualificada, facilidades para a obtenção de 

matérias-primas, componentes e serviços industriais (âQua e 

energia). O estado, além ·disso era servido pelo maior porto e 

pelas melhores rodovias e ferrovias do pais, ou seja, possuia 

todas as condições necessArias para a produçao. 

A capital do Estado, em fins da década de 50, jà 

apresentava sinais de conQestionamento urbano e econômico, Qerado 

pela concentração industrial, que se refletiam na especulação 

imobiliaria, no encarecimento dos terrenos, e na saturação da 

infra-estrutura; como as novas indôstrias, modernas e de Qrande 

porte, careciam, para a sua implantação ou expansão, de terrenos 

amplos e baratos, embora próximos da capital e com facilidades de 
' 

acesso, a escolha acabaria recaindo nos municlpios do ABC, em 

Guarulhos e Osasco. A indôstria automobillstica, em particular, 

se concentrou nos municlpios do ABC por se encontrarem num ponto 

intermedi&rio entre a capital e o porto de Santos, o que 

facilitava as importações e escoamento da produção, e por 

contarem com um parque industrial metalôroico, fornecedor 

potencial de peças e componentes. 

A localização das indástrias distanciava-se, assim, das 

influências iniciais da expansão cafeeira para ser influenciada, 

cada vez mais ; pela din3mica da própria expansão industrial. O 

estabelecimento da indástria automobillstica, comandada pelas 

grandes montadoras estrangeiras, constitui um exemplo. Atralda 

pelo mercado j& existente, ela induziria, por outro lado, a 

discutlvel substituição das ferrovias pelas rodovias com base do 

sistema de transportes. com isso, as rodovias passaram a ser os 

grandes eixos indutores de localização industrial. Até 1940 as 
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indóstrias se localizavam próximas às linhas de estrada de ferro 

e sua evolução no território era por elas induzida. O transporte 

rodoviàrio transferiu da ferrovia o papel de agente organizador 

da expansão metropolitana. A Via Anchieta, inaugurada em 1947 e 

duplicada em 1959 e a Via outra inaugurada em 1951, favoreceram a 

industrialização de São Bernardo e Guarulhos; Via Anhanguera 

inaugurada em 1948 e duplicada em 1953, teve efeito maior sobre a 

industrialização de Jundiai, Campinas e região próxima. FIBGE 

(1977) Figura 2. 

Assim, do novo padrão de crescimento industrial 

decorreu uma nova organização do território, datando dai a 

formação da região metropolitana de São Paulo, que teve como 

ponto de partida a conurbação de Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano entre si e com a capital, a que se sucederia 

um processo de metropolização mais ampla, até a grande São Paulo 

assumir os contornos atuais. FUNDAP (s.d.). 

Assim, esta nova fase do processo de industrialização 

consolidou a divisão territorial que jà se delineara desde o 

inicio da industrialização e que se acentuara a partir dos anos 

40. A nlvel nacional, constituiu um desdobramento e um reforço à 

concentração da indôstria no estado de São Paulo. Através dos 

dados da participação do valor da transformação industrial do 

estado no total nacional, verificamos essa afirmação, pois a 

mesma ascendeu de 48,8t em 1949 para 55,5t em 1959 e 58,2t em 

1970. A nlvel estadual, concentrou-se na região da capital do 

estado, constituindo uma região metropolitana em torno d~la. 

OHTAKE (1982). 

A participação da grande São Paulo na formação do valor 
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de transformação industrial do estado, nos dA uma idéia da 

concentração industrial: em 1940 foi de 62,3t, em 1960 73,8l e 

1970 75,3t, segundo os respectivos Censos Econômicos. 

o movimento de concentração industrial na 

metropolitana, refletiu-se negativamente para a industrialização 

de Rio Claro, que apresentou crescimento inferior a média do 

estado de São Paulo no periodo entre fins da década de 40 até 

fins dos anos 60. Esse movimento, també~ perdeu posição em sua 

participação na produção industrial do estado: em 1940 Rio Claro 

produzia 0,72l do total do valor adicionado na indãstria paulista 

caindo em 70 a sua participação para 0,19t. O mesmo ocorreu em 

menor proporção quanto ao emprego industrial: a partiçipação de 

Rio Claro no estado reduziu-se á metade, caindo de 0,66Í para 

0,3ll. 

Na década de 1970, _porém, acelerou-se o movimento: a 

taxa de crescimento anual do valor de transformação industrial 

saltou de 4l entre 60 e 70 para 27,St entre 70 e 75, perlodo em 

que a taxa do estado foi de 16,lt ao ano. Em cinco anos o valor 

adicionado na indãstria mais que triplicou e, apesar do notAvel 

crescimento do pessoal ocupado na indüstria, que saltou de 3.963 

para 8.777 em 1980, a razão entre o valor de transformação 

industrial e · pessoal ocupado passou de 66 para 126. Isto fez 

reverter a tendência que se verificava na indãstria paulista, que 

em 1975 ultrapassou os nlveis que detinha em 1959. (l) 

O desenvolvimento da indüstria de Rio Claro, dessa 

forma, se apresenta em três fases: a primeira atê os anos 40 

quando apresentou um desenvolvimento pioneiro dentre os 

municipios do estado na atividade industrial; a segunda, quando 
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houve uma estabilização do crescimento nitidamente visto nas 

décadas de 50 e 60; e a terceira a partir do final da década de 

60, quando inicia-se uma desconcentração da indústria localizada 

na capital para a região de Campinas e Rio Claro. 

Os efeitos sobre Rio Claro do novo patamar da indústria 

concentrada na metrópole, que correspondeu a segunda fase da 

indústria Rioclarense, podem ser verificadas através dos dados 

censit4rios referentes a década de 50. (Tabela 19) Registrou-se 

nessa década um decréscimo de lSt no pessoal ocupado, que 

diminuiu de 3.607 para 3.074 pessoas, paralelamente á uma queda 

na taxa de crescimento da indústria paulista; se entre 39 e 49 o 

valor de transformação industrial crescera a uma taxa igual A 

metade de crescimento do estado, entre 49 e 59 sua taxa de 

crescimento sequer alcançou a metade da taxa estadual. 

A década de 60 registrou uma retomada do crescimento, 

porém, com um ritmo mais modesto. O crescimento do valor de 

produção industrial não conseguiu alcançar o ritmo dos anos 40 e 

o pessoal ocupado, embora crescesse a uma taxa de 5,3t ao ano, 

apenas conseguiu em 1970 suplantar em 356 o número de empregos 

registrados 20 anos antes, em 1949. Em 1970 registrou-se a mais 

baixa participação de Rio Claro na indústria do estado em todo o 

perlodo, o que não foi mais do que o resultado da evolução da 

indústria da cidade nas três décadas anteriores: quanto ao 

pessoal ocupado, os dados indicam um decréscimo comparado com a 

taxa do estado quanto ao valor da transformação i~dustrial, a 

cada década Rio Claro cresceu, proporcionalmente, cerca de um 

terço do que cresceu o estado, ou seja, enquanto a indústr,ia 

paulista produziu em 1970, 12,2 vêzes o que produzia em 1939, a 



TABELA 19 - RIO CLARO. EVOLUCAO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL. 1939 - 1975 

ANO 

PESSOALl 

OCUPADO l 

1 . 
1 

VALOR DA CRESCIMENTO PERCEN-l TAXA GEOM!TRICA DE 
~EROl VALOR DA PRODUCAO l PO l VTil 

DE TRANSFORMACAO INDUSTRIAL l ( 5) l TUAL NA DE CADA CRESCIMENTO ANUAL 
ESTA -1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELE -l A PREÇOS l A PRECOS l A PRECOS A PRECOS NO PO ~O VP VTI PO VP VTI 
CIMEN-1 CORRENTES(3) lDE 1950 (4) lCORRENTES(3) DE 1950 (4) ES 

TOS (EM MIL l (EM MIL l (EM MIL (EM MIL TA 
CRUZEIROS) l CRUZEIROS) 1 CRUZEIROS) CRUZEIROS) DO . 1 

1 

PARTI-l 
CIPA -' 

CAO 
NO 
PO 
DO 

ESTA
DO i 

PARTI
CIPA -

CAO 
NO 
VTI 
DO 

ESTA
DO i 

--------------------------------------------------------------------------------- --------- --·--- ------ -------------------- ----------------------
1939 
1940 (1) 2.178 155 41.208 154.106 21,696 81.137 14 37 1 0,66 0,72 1 

1949 (2) 3.607 222 206.434 214. 216 121.175 125. 778 16 35 65,6 39,l 55,l 5,8 1 3,3 4.5 0,62 0,47 

1959 3.074 316 1.581,875 293.696 913,848 ' 169.668 10 55 . -14,8 37,0 34,9 -1,6 3,2 3,0 0,37 0,30 

1970 3.963 358 117. 235 517.063 59.4.48 262.194 11 66 28,9 76,l 54,5 2,3 5,3 4,0 0,31 0,19 
1 

º' 
1975 7.016 415 11.138. 213 1. 911.214 525.335 882.109 17 ll26 1 77,0 l269 ,6 :236 ,4 12 . l 29,9 27,5 o. 38 0,30 1 

--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------
FONTE: FIBGE. Censos Industriais de 1940, 1950, 1970 e 1975 . 

(1) Pessoal ocupado e nOmero de estabelecimentos referem-se a 1940 (12 de setembro): valor da produção. e valor da 
transformação industrial referem-se a 1939. 

(2) Pessoal ocupado e nOmero de estabelecimentos referem-se a 12 de janeiro de· 1950: para efeito de cAlculo das 
taxas de crescimento anual, .consideramo-los referentes a 1949, uma vez que os Censos POSteriores têm como 
referência 31 de dezembro de 1959, de 1970 e de 1975 . 

(3) Para os anos de 1939, 1949 e 1959 os valores foram divididos por 1000 tendo em vista equipara-los A 
desvalorização do cruzeiro ocorrida em 1965. 

(4) Deflator utilizado: Indice de Preços Industriais da Fundação GetOlio VarQas, coluna 30 da Conjuntura 
Econômica. Para 1939 foi utilizado o deflator impllcito do PIB calculado por HAddad, C.L.S. •The Qrowth of 
brazilian real output, 1900-1947• Ph.D. dissertation, University of Chica9o, 1974, indicado em Malan, 1977, 
p. 516. 

(5) Valor da transformaç~o industrial em valores constantes de 1950 (em cruzeiros). 
FONTE: OHTAKE. 
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indüstria Rioclarense produziu o equivalente a 3,2 vezes a sua 

produção de 1939. 

Através da tabela 20, podemos verificar a evolução do 

emprego industrial por ramo de atividade de 1950 e 1967. <2 > Entre 

1950 e 1960, o emprego industrial permaneceu constante, com uma 

pequena diminuição devida principalmente, à uma queda pronunciada 

na indüstria têxtil, onde também diminuiu o nõmero de indõstrias, 

e 4 diminuição do emprego nos ramos de madeira e mineirais não

met41 icos (que possivelmente tenham se modernizado). Surgiram 

dois ramos novos: mecanica e material elétrico. Ramos ligados ao 

crescimento urbano, como mobiliário e produtos alimentares, 

cresceram bastante no perlodo todo, em emprego, valor da produção 

e nümero de estabelecimentos. A indõstria têxti .l retomou o 

crescimento, mas ainda em nlveis baixos. Ao longo das duas 

décadas, o emprego na indõstria de bens de consumo oscilou e 

voltou praticamente ao nlvel de 1950, na de bens de 

intermedi4rios quase dobrou, enquanto na de bens de capital caiu. 

Entre 60 e 67 houve um aumento na empregada 

principalmente nos ramos de qulmica e metalurgia, e uma queda no 

setor da mecanica, que diminuiu dois estabelecimentos e na 

produção de vestuàrio. O valor da produção, praticamente dobrou 

no ramos dos bens de consumo, quintuplicou no de bens 

intermediàrios e regrediu no de bens de capital. OHTAKE (1982: 

208) 

A indõstria não se apresentou de forma homogênea no 

perlodo, oscilando o emprego, o valor da produção e o nõmero de 

estabelecimentos nos v4rios ramos. Porém, o quadro nos permite 

verificar o desenvolvimento do setor de produção de bens 



TABELA 20 - RIO CLARO. EVOLUÇAO D,\ I~STRIA SEGUNDO OS RAMOS D,\ PROOUCAO. 1950 - 1967. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PESSOAL OCUPADO VALOR D.\ PROOUCAO <U NtlMERO 

1 1 (EM CRUZEIROS) 1 ESTABELECI 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------

RAMOS 1 1 1 1 1950. 1 1960 1 1967 1 1 
1 1950 1 1960 1 1967 1-----------------------------------------------------------1 1 
1 1 1 1 A Preços 1 A Preços 1 A Preços 1 A Preços 1 A Preços 1 1950 1 1960 
1 1 1 1 Correntes 1 Correntes 1 de 1950 1 Correntes 1 de 1950 1 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 

Madeira 143 1 72 1 49 4.071 16.136 2.429 554.621 4. 481 4 13 
1 1 

"<>bili.trio 54 1 102 1 194 1.072 23.930 3.602 1.254.001 10.132 7 35 
1 1 

Couros e Peles 37 1 66 1 27 3.621 45.287 6.817 184.512 1.491 3 5 
1 1 

Tbtil 952 1 441 1 612 48.821 165.768 24.951 5.129.470 41.446 11 7 
1 1 

Vestuc\rio, Calçados 421 1 361 1 257 15. 371 82.389 12.401 1.914.866 15.472 9 22 
l 1 

Produtos Alimentares 206 1 357 1 465 12.921 257.018 38.687 10.277.101 83.039 19 75 
1 1 

Bebidas 433 1 496 1 441 34.853 569.320 85.694 9.748.181 78. 765 8 6 
1 1 

Editorial e Grc\fica 58 1 81 1 68 1.901 19 . 259 2.899 359.735 2.907 7 10 
1 1 

Oivers.os 23 1 27 1 25 413 6.164 928 175.085 1.415 2 7 
1 1 

---------------------------------------------------------------------------------- ------------ -------------------------
Extraçlo de Minerais - 1 - 1 1 1 1 1 1.113 9 1 - 1 

1 1 1 1 1 1 1 
Minerais nlo •etllicos 622 1 507 1 529 1 18.889 1 105.646 1 15.902 2.769.934 22.381 1 46 1 92 

1 1 1 1 1 1 1 
Papel e papelao 5 1 - 1 81 1 439 1 1 703.466 5.684 1 1 1 

1 1 1 1 1 I · 1 
Qu1•ica (2) 39 1 265 1 466 1 3.207 1 201. 376 1 30. 311 10.412.487 84.133 1 2 1 12 

1 1 1 1 1 1 1 
Produtos de Hat~rias 1 1 1 1 1 1 1 
PUsticas - 1 - 1 4 1 1 1 24.946 202 1 - 1 

1 1 1 1 1 1 1 
HetalGroica 99 1 63 1 287 1 2.379 1 19.195 1 2.889 1. 383.834 11.181 1 10 1 9 

1 1 · 1 1 1 1 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hec&nic• - 1 140 37 43 .696 1 6.577 199.822 1.615 - 1 9 

1 1 1 
Material eatrico - 1 10 12 3.472 1 . 523 30.320 245 - 1 3 

1 1 1 
Material de TransPOrte 31 1 51 48 1.984 . 22.604 1 3.402 235.173 1.900 2 1 10 

1 1 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 1 3.123 1 3.065 1 3.603 1 149.942 1 1.581.260 1 238.012 1 (5.358.667 1 366.498 1 131 1 315 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: Departamento Estadual de Estat1stica (atual Fundaçlo SEADE). 

(1) os valores correntes de 1950 e 1960 !ora11 divididos por mil par• co•patibilizl-los com a desv•lorizaçlo do 
ocorrida e• 1945. 

(2) E• 1960 e 1967 inclui u• estabeleci•ento de produtos faraaceuticos e aedicinais e um de produtos e perfumaria 
e velas, corresPOndendo a 0,11 e 0,St,dos res"pecU.vos valores de produçlo. · 

APUO: OHTAKE (1982: 207). 

1 
1 
1 
1 

1 
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intermedi~rios, · embora a indüstria estivesse a~oiada na indüstria 

de bens de consumo e a queda no ramo de bens de capital, que 

desde o inicio fora pequeno. 

Segundo Bilac " ... a maioria das indüstrias locais, 

constituiam pequenas unidades de mao-de-obra intensiva, de nlvel 

de capitalização proporcionalmente mais baixo, expresso em 

pequena produtividade. Em outras palavras, predominavam na cidade 

unidades daqueles setores industriais que a natureza do produtos 

permite a utilização intensiva de mão-de-obra de baixo custo e 

pequena qualificação como alternativa â utilização de tecnologia 

mais complexa". 

Estas considerações podem ser constatadas na tabela 21, 

onde verificamos que o setor tradicional abranoe os ramos de 

produção caracterizados pela grande utilização de força de 

trabalho, e os outros. ramos a intensidade de capital. <3> Nos 

ramos dinamicos da produção sobressai a ipdüstria qulmiéá; a 

maioria dos ramos tradicionais sao compostos pela indãstria de 

bebidas e tecelaoens; e o ramo dinamico-tradicional onde 

predominavam a ceramica e o extrativismo de cal e calcârio. 

TABELA 21 - CLASSIFICAÇÃO DAS INDUS'TRIAS DE RIO CLARO - 1960 

SEGUNDO A CESP 

SETORES 1 UNIDADES INDUSTRIAIS 1 

Tradicionais 135 42,7 

Dinamico-tradicionais 137 43,4 

Dinamicos 44 13,9 

TOTAL 316 100,0 

Fontes dados brutos: Censo Industrial 1960 
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Na primeira fase do desenvolvimento industrial de Rio 

Claro pudemos verificar que a indãstria foi uma atividade que 

dinamizou o crescimento urbano, consolidando o desempenho de 

funções tipicamente urbanas, na se9unda fase a que nos referimos, 

a indôstria atribuiu um pequeno dinamismo a cidade, pois 

diminuíram o empre90 industrial e a importancia da cidade na 

estrutura industrial do estado, diante desse quadro cabe 

analisarmos mais detalhadamente os dados. No periodo entre 50 e 

70, apesar de o empre90 industrial crescer de apenas 9,9t a 

população da cidade, mesmo com o desmembramento de Ipe~na, 

cresceu 96t. ou seja, enquanto a população da cidade cresceu a 

uma taxa anual de 3,4t entre 50 e 60, e de 3,St entre 60 e 70, o 

emprego industrial cresceu respectivamente, -l,6t e 2,3t ao ano. 

Comparando esses dados aos de crescimento urbano e industrial do 

estado de sao Paulo no periodo, verifi~amos que o estancamento do 

emprego industrial na cidade certamente repercutiu no ritmo de 

crescimento da população. Os anos 50 e 60 correspondem ao periodo 

em que a taxa de crescimento da populaçao urbana de Rio Claro 

· mais se afastou da taxa de crescimento estadual. Mesmo assim a 

cidade passou de 35.500 habitantes em 1950, para 49.500 em 1960, 

e para 69.700 em 1970 (tabela 15). Se não foi a indãstria que 

promoveu o dinamismo da cidade, o que sustentou o crescimento do 

periodo? Através da tabela 22, sobre a população economicamente 

ativa por ramo de atividade nas ultimas décadas, verificamos que 

alé~ da diminuição da PEA no setor industrial, o setor 

agropecu~rio ê o que menos absorveu mão-de-obra, em consonancia 

com as transformações nas relações de produção e reor9anização do 

campo, que como vimos, se iniciaram em fins da década de 40 em 



TABELA 22 - RIO CLARO. CARIA "1MIMA eot!PMIAVEL>. POPULACAO ECONOIUCNIENTE ATIVA ClO ANOS E MAIS) POR 1IN«> DE ATMDADE. 19(0 - 1950 - 1960 - 1970 - 1980. 

SETOI COIOCIAL E SEIYICOS 
MEAS SETOI AGIOPECUAllO SETOI IllJISTllAI.. P[A TOTAL 

TOTM. CGIGCIO DE llEICADOIIAS TIMSPOITE 

1'4f l95t l96f l97t l98t l94t l95t l96t ii7t l98t l94t l95t 196' l97t t98t m• 1'51 1'71 . lflt lt:lt 1961 1971 l98t m• l95t 1961 l971 ' l'8t ., 

' 

110 o.AIO 7.182 : 4.461 3.921 : 3.148 • 3.359 : 2.935 4.684 : 4.328 : 7.14t 1 13.324 : 5.199 7.964 U.513 1 H.492 l 23.225 l."5 : 1.293 1 2.119 : 5.32t 1 2.113 : 2.952 : 3.228 2 ... 15.fü : tl.ltt 1 19.762 : 25.58f 44.U7 

1 .. ,. 
COllJIATAl m ff7 : 68t 518 : 71 1 97 1 97 1 326 1 l~ 146 1 155 234 31 : 'l1 1 37 : 31 1 l6 l6 : l.221 1 l.15' : '32 i.M2 

1 
1 

SANTA &EITllllS . l.173 918 : 925 861 : 661 : 539 : 831 1 1.939 : 182 363 1 639 69t 44 1 MI 112 : - 26 lff 66 1.916 1 1.1121 2.394 3.543 

IPtnM . 631 5t3 1 22 1 132 : 46 • 121 ' 1 l4 : 16 15 698 75& 

TOTM. MC 41 - 91 7.882 : 6.518 : 5.746 : 5.383 : 5.241 : 2.935 : 5.415 : 4.964: 8.889 : 15.721 5.199 : 8.311 : 12.t22 : 15.332 : 24.271 ' l."5 : l.368 : 2.939 : 5.563 : 2.lt3 : 3."9: 3.369 1 2.m : 159169 : 2t.244 : 22.732 : 29.614 : 49.GI ' 

ESTADO DE SAo PMl.O : 1.551.813 : 1.4'3.368 : 1.457.732 : 1.3tt.83t 1 1.l75.ff2 : 428.471 : lfl.325 1 l.153.311 : 2.tt7.684 1 3. 998.442 : 643.249 : 1.134.155 : 1.'88.552 : 3.167.321 : 5.162.567 : t89.m: 248.3'3 : 6ZI .175 1 1.1'2.525 : 129.524 . 197.269 : 351.Mt 1 486.319 : 623.54' : 3.429.346 : 4.517.594 : 6.372.842 ·at.411.726 

FONTE: FIBGE. Censos Dell09raticoa ,de 19-tO. 1950 • . 1960, 1970 e 1980. 
(1) O censo de 1960 nlo apresenta a PEA deaaoreoada do setor. 
(2) o censo de 1980, enoloba na area alniu coaparavel de Rio Claro, novas cidades: Avuu de Slo Pedro, Analandia, Brotas, Conmbatal, Ipetina, 

Itirapina, Rio Claro, Sta. tlari& da Serra, Slo Pedro e Torrinha. Para fins de c:oaparaçlo, nlo incluiaos u novas cidades. 
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Rio Claro. 

Por outro lado, verificamos, atrav~s da tabela 23, que o 

percentual da PEA, por setor de atividade, que mais aumentou no 

perlodo foi o comercial e serviços. O industrial que cresceu do 

inicio do século até 1940 e entre 1950 e 1960 caiu, retomando o 

crescimento a partir de 70. o setor de comércio e serviços, 

aumentou pro9ressivamente em proporção atê o final da década de 

50, mantendo a proporção na década de 60 e 70. 

TABELA 23 - RIO CLARO (AREA MINIMA COMPARAVEL) . DISTRIBUIÇÃO 

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA POR 

SETOR DE ATIVIDADE. 1940 - 1980 

ANO 1 AGROPECUARIA 1 INDUSTRIAL 1 COMERCIO E PEA 
TOTAL 1 1 1 SERVIÇOS 

------------------------------------------- ·---------------
1940 49,6 18,4 32,0 100 

1950 32,2 26,7 41,l ' 100 

1960 25,3 21,8 52,9 100 

1970 18,2 30,0 51,8 100 

1980 10,5 31,7 49,0 100 

FONTE: FIBGE. Censos Demo9r~ficos de 1940, 1950, 1960, 1970 e 

1980. 

o que se conclui é que na década de 50, com esta9nação 

no emprego industrial, a m~o-de-obra concentrou-se num outro 

setor, que apresentava um maior crescimento - o de comércio e 

serviços. E importante lembrar que a importancia do terci.àrio 

nesse perlodo deve-se, de um lado, ao pico da curva de empre90 

oferecido pela Companhia Paulista< 4 > e de outro, a confi9uração 
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mais plena de liderança na oferta de comércio e serviços de Rio 

Claro sobre as cidades vizinhas. 

Ao serem definidas as Regiões administrativas no Estado 

de S~o Paulo, em 1967, R~o Claro jâ conquistara uma posição que 

lhe garantiu um lugar de centro sub-regional na 5~ regi~o 

administrativa. Através do quadro 1, verificamos como ficou 

dividida a hierarquia funcional urbana do estado de São Paulo, 

segundo estudos do IBGE. Tendo em sua &rea de influência os 

municipios: Itirapina, Ipeãna, Santa Gertrudes, Corumbatai e 

Anal4ndia. 

Assim, o crescime~to de Rio Claro se explica nesse 

perlodo, em Qrande parte, pela consolidação de sua função 

prestadora de serviços &s cidades vizinhas, à qual se somou de 

inicio a ainda crescente oferta de empre9os da 

Paulista. 

Companhia 

Keller, em 1960 j& se referia a essa função de 

prestadora de serviços para as cidades vizinhas em diversos 

setores: no setor médico-hospitalar, através de seus hospitais e 

clinicas especializadas; no setor cultural, por suas escolas de 

ensino médio e ensino superior, no setor bancàrio (na década de 

60 a cidade com 10 agências bancàrias e 3 a9ências da caixa 

econO~ca); no setor administrativo, por intermédio de diversos 

ór9ãos de serviço publico ai instalados, tais como: Dele9acia 

Regional de Ensin~. casa da Lavoura, Delegacia Regional da 

Fazenda, Delegacia Regional das Caixas Econômicas, Departamento 

de Estradas de Rodagem, Delegacia Seccional de Imposto de Renda, 

dentre outros serviços embora o comércio fosse mais limitado nesse 

perlodo devido a proximidade de Qrandes centros urbanos como São 



QUADRO 1 - HIERARQUIA FUNCIONAL URBANA DA REGIÃO DE CAMPINAS. 

CENTROS 1 
------------------------------------------------------------! 

1 1 1 1 MUNICIPIOS 
1 2° nlvel 3° nlvel 1 4° nlvel 
!-------------------------------------------------! 

1° nlvel 1 2a 1 2b 3a 1 3b 1 4a 1 4b 1 

sao Paulo 

campi
nas 
(SP) 
1797 

. Cosmôpol is (SP) 

.Elias Fausto (S 

.Indaiatuba (SP) 
......... Jaguariôna (SP) 

........ Monte Mor (SP) 
........ Paullnia (SP) 
......... Valihhos (SP) 
......... Vinhedo (SP) 

Nova Odessa (SP) 
. Americana Sta ~4rbara D'Oeste 

(SP) 1924 Sumar~ (SP) 
(SP) 

casa Itobi (SP) 
Branca . Sta cruz das Palmeiras 

(SP) 1841 Tambaô (SP) 

Jacutinga 
(MG) Albertina (MG) 

Bueno Brandao (MG) 
.ouro Fino Inconfidentes (MG) 

(MG) Monte Siao (MG) 

Lindôia (SP) 

(SP) 

Monte Ale9re do Sul (SP) 
Morungaba (SP) 

Amparo 
(SP) 1857 

Limeira 
(SP) 1842 

Mogi
Mirim 
(SP) 1769 

Pedreira (SP) 
Serra 
Negra Aguas de Lindôia (SP) 

(SP) 1859 Lindôia (SP) 

.Araras (SP) 

.Artur Nogueira (SP) 
.. Cor.deirôpolis (SP) 
.IracemApolis (SP) 

.Artur Nogueira (SP) 
conchal (SP) 
Itapira (SP) 
Mogi-Guaç:u (SP) 
::n; o Ani:onio oa ·l:'oBBe lSf,.J 

........ Descalvado (SP) 
.. Sta cruz da Conceição (SP) 
.Sta Cruz das Palmeiras (SP) 

Pirc~ssu

nunga (SP) 
1865 

Leme -
(SP) 1895 

Porto 

Sta Cruz da Conceição 

Ferreira Descalvado (SP) 

(SP} 

(SP) 1896 Sta Rita do Passa Quatro (SP) 

São José 
do Rio 
Pardo 
(SP) 1885 

.. . ...... Caconde (SP) 

......... Divinolandia (SP) 

......... sao Sebastião da Grama 

......... Tapiratiba (SP) 

.... . .............. Bom Jesus da Penha (MG) 

................ ... Guaranésia (MG) 

............ . ...... São Pedro da União CMG) 

(SP) 

............. Guaxupé 
(MG) Cabo Verde (MG) 

.......... Muzambi- Jaruaia (MG) 
nho (MG) Monte Belo .(MG) 

Nova Resende CMG) 

............. Rio Claro 
CSP) 184.5 

........ . .. . ....... Analandia (SP) 

................... Corumbatai (SP 

.. . . .. ............. Ipe\'.lna (SP) 

................... Itirapina (SP) 

. . .......... . ...... santa Gertrudes 

............. sao João 
da Boa 
Vista 
(SP) 1859 

................... Aguai (SP) 

................... Aouas da Prata (SP) 

.. . ...... ... ....... Varoem Grande 40 Sul (SP) 

......... Albertina CMG) 
Pinhal ......... Andradas (MG) 

Piracica
. ... ba (SP) 

1821 

(SP) 1877 ......... Jacutinga (MG) 
......... Sto Antonio do Jardim (SP) 

............................. Anhembi (SP) (Sorocaba) 

.......................... ... Conchas (SP) (Sorocaba) 

............................. IracemApol is (SP) 

............................. Sta BArbara D' Oeste (SP) 

Elias Fausto (SP) 
Mombuca (SP) 

.................... Capivari Monte Mor (SP) 
(SP) 1832 Rafard (SP) 

Rio das Pedras (SP) 

Aouas de São Pedro 
................. .. São Pedro Charqueada (SP) 

(SP) 1881 Sta Maria da Serra 

Tietê(SP) 

(SP) 

(SP) 

... ................. (Soroca- Laranjal Paulista (SP) (Sorocaba) 

FONTE: 

ba) 184.2 
............................. Botelhos (MG) 
............................. Cabo Verde (MG) 
....... . ..................... Serranja (MG) 

Poços de . . . ........ . . ..... .. Andradas Ibitiura de Minas (MG) 
.... Caldas (MG) 

(MG/ 
......... . .......... Caldas Ipil'.lna CMG) 

(MG) Sta Rita de Caldas (MG) 

................... campestre Bandeira do Sul (MG) 
(MG) Divisa Nova CMG) 

Para hierarquia funcional urbana: FIBGE. Divisão do Brasil ~ re9iões funcionais urbanas. 
1972. 

Para data de criação dos municipios: Departamento Estadual de Estatistica. 
judiciAria ~Administrativa do Estado de São Paulo. 1939. 

Divisão 



Paulo e Campinas, a cidade possuia 

estabelecimentos, geralmente empreendidos pelo 

sua familia; 

comercial de 

e empregando poucas pessoas, 

60, Rio Claro possuia 542 

comerciais ocupando ao todo 1.007 pessoas. 
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muitos pequenos 

proprietàrio e 

segundo o Censo 

estabelecimentos 

E o setor comércio e serviços que, nas décadas de 50 e 

60, absorveu a maioria da PEA e sustentou o crescimento da 

cidade. Verificamos na tabela 24, que as atividades de comércio e 

transportes na década de 70 foram as mais representativas, porêm 

é consideràvel a participação da PEA no setor de prestação de 

serviços. A maioria das atividades incluidas nesse item pode ser 

classificada como serviços de consumo individual, e o elevado 

percentual nessa atividade se deve ao emprego doméstico 

remunerado e a prestação de serviços pessoais em domicilio. Isto 

é, empregadas domésticas, faxineiras, jardineiros, zeladores, 

bcem como de manicures, cabeleleiras, costureiras, que sem 

estabelecimentos próprios atendem nas suas casas ou na casa de 

seus fregueses. 
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TABELA 24 - POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DE RIO CLARO - 1970. 

SETOR 

POR SETOR DE ATIVIDADE 

N 1 MASC 1 
1 t 1 

N 1 FEMININA 1 TOTAL 
1 t 1 N 

Agropecuària 1 2867 1 14,8 1 281 1 4,5 3148 

Industrial 

SERVIÇOS 

PRODUÇÃO (2) 

SERVIÇOS (3) 

CONSUMO 

COLETIVO 

PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS (4) 

OUTRAS (5) 

SUBTOTAL 
SERVIÇOS 

6804 1 35,2 1 ll36 1 

5490 28,4 557 

1501 7,8 1471 

1489 7,7 2578 

1171 6,1 235 

9651 1 49,9 1 4841 1 
1 1 1 

18,2 

8,9 

23,5 

41, 2 

3,8 

77,4 

7840 

6047 

2972 

4067 

1406 

14392 

·12, 3 

31, o 

23,6 

11,6 

16,0 

5,5 

56,7 

TOTAL 1 19322 1 75,5 1 6258 1 24,5 24580 1 100,0 

Fonte dos dados brutos: Censo DemoQràfico de 1970. 

(1) inclui tanto os assalariados industriais quanto os 
trabalhadores autônomos (pedreiros, carpinteiros, etc). 

(2) inclui as atividades do comércio e as atividades de 
transportes e comunicacões. , 

(3) inclui as atividades sociais e as de administracão põblica. 
(4) inclui o emprego doméstico, higiene pessoal, serviços de 

reparacão, alimentação, conservação de edificios, diversões 
e outras mal definidas. 

(5) inclui Defesa Nacional, Comércio de Imóveis e Valores 
Mobiliários. Profissões liberais e as atividades não 
compreendidas nos demais setores. 

As décadas de 50 e 60, podem ser consideradas de 

transição para a economia local, pois entre os anos de 64 e 66, 
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for implementado um elenco de reformas institucionais que alterou 

a politica econômica e levou a uma reorganização territorial da 

indüstria. 

Segundo Oliveira (1984: 92) " ... a economia brasileira 

experimenta a mais prolongada recessão de sua história recente: 

1962 1967. Em meio, no auge da crise, a mudança de regime. O 

regime de Ação Econômica do governo Castelo 

orientação de Roberto Campos, leva a crise 

Branco, sob 

às âltimas 

consequências: pratica uma politica de recessão calculada, cujo 

sentido, é o de preparar as bases institucionais para um processo 

de concentração do capital que vinha se dando caoticamente. Não 

se muda o padrão de acumulação, sustentado na expansão do setor 

de consumo durâvel, pelo contrArio, é no novo periodo que essa 

predominancia vai aparecer de forma cabal". 

Algumas medidas tomadas nesse periodo são importantes 

no contexto desse trabalho, principalmente pela repercussão ao 

nlvel do processo de urbanização: a contenção salarial, a criação 

de um sistema finânceiro especializado, o que inclui o 

desenvolvimento do crédito ao consumo de bens durAveis e a 

criação do Banco Nacional de Habitação e do sistema financeiro 

habitacional. Com relação aos efeitos sobre a organização 

industrial intensificou-se a centralização do capital 

(oligopólios), que levou a desnacionalização com concentração em 

alguns setores. OLIVEIRA (1984: 93) 

Com relação A reorganização territorial da indâstria 

nesse perlodo transbordou da metrópole dando origem a uma larga 

região industrializada, organizada pelos eixos viârios, que 

partem da capital e atingem os antigos centros industriais: 



Sorocaba, Campinas, sao José dos Campos e Santos e 

respectivas regiões de influência. 
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suas 

Como dissemos, a estratê9ia econômica se9uida pelos 

governos federais, pôs abril de 64, não si9nificou uma alteração 

no padrao de acumulação introduzido em 1956, mas o seu 

aos 

da 

aprofundamento. Recorreu-se, ainda mais extensamente, 

capitais externos. Estimulou-se ainda mais a expansão 

indüstria produtora de bens de consumo duràveis. Cuidou-se 

principalmente de incentivar a modernização capitalista da 

agricultura e de promover o incremento e a diversificação das 

exportações, de forma a tentar 9arantir divisas adicionais para 

remunerar os capitais externos e custear importações de matêrias

primas e bens de capital, que se tornariam maiores com a retomada 

do crescimento industrial e a participação crescente de emprêsas 

estrangeiras no setor industrial. A indôstria entrou, assim, a 

partir de 1968 e sobretudo depois de 1970, quando a capacidade 

produtiva ociosa . se esgotou, em nova fase expansiva, com o 

crescimento e a diversificação de produtos da indâstria de bens 

de consumo dur&veis, com a modernização tecnol69ica de vàrios 

sub-ramos da indüstria de bens de consumo não-duràveis e com o 

incremento na produção interna de bens intermediàrios e de 

capital. 

Esse periodo que ficou conhecido como o do "mila9re 

econômico brasileiro" (67 - 73), possibilitou a retomada de 

crescimento, reforçando o processo de reor9anização territorial 

da atividade industrial. 

Com a expansão da indôstria nesse periodo, não apenas a 

capital paulista ingressou numa fase de deseconomias de 
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aglomeração (conoestionamento da rede viâria, telefones, serviços 

de áQua e enerQia, poluição, força de trabalho mais 

reivindicatória, etc.), mas também passaram a ser observados nos 

municlpios do ABC, Osasco e Guarulhos, os mesmos sintomas de 

congestionamento análoQos aos que se haviam manifestado no 

municipio de São Paulo. Dessa forma, tomaram vulto dois 

movimentos: o primeiro, consistiu em ocupar novas regiões da 

grande São Paulo, como Mauâ, Ribeirão Pires, Cajamar entre 

outros; o outro, consistiu em intensificar a penetração nos eixos 

históricos de industrialização arrolados anteriormente. A reQião 

de Campinas, que é aquela onde localiza-se Rio Claro, recebeu 

importantes estabelecimentos dos ramos de material de transporte, 

elétrico e de comunicações, metalurQia e mec4nica. A 

desconcentração das indüstrias aliada a enorme expansão da 

construção civil associaram-se num intenso crescimento do 

interior. Tais ind~strias trocaram as deseconomias da metrópole 

apoiadas de um lado em um centro urbano bem articulado ao sistema 

vi&rio, de outro lado, pelas Qrandes obras civis, tanto no setor 

energético como no de transportes, que criaram condições 

competitivas e necessárias para a instalação industrial fora da 

metrópole. Além disso, é nesse periodo que se desenvolve a 

produção de habitações em massa e se inicia a reciclaQem do 

sistema rodoviário paulista. 

De 1970 a 1977, há uma diminuição na participação da 

grande São Paulo no valor da transformação industrial do estado, 

substituida pelas quatro regiões as quais já nos referimos, porêm 

foi a região de Campinas a que mais absorveu a desconcentração 

ocorrida. A pesquisa da FUNDAP, na qual nos baseamos para 
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analisar o processo de industrialização no estado de São Paulo. 

jâ assinalava. em fins da década de 70, o conQestionamento 

industrial e urbano, verificado na cidade de Campinas e apontava 

a tendência da expansão industrial se processar em sua periferia 

e nos municlpios vizinhos. 

A desconcentração da indãstria da metrópole atinQe Rio 

Claro no inicio da década de 70, quando tembém a industrialização 

começa a tomar um novo impulso. Através da tabela 25, podemos 

avaliar a evolução da indãstria, por ramo de produção. Sendo de 

fonte diferente< 5 >, não podemos compará-la à tabela 2, mesmo 

assim os dados permitem que visualizemos a maior participação da 

indústria no crescimento da cidade. 

No conjunto, observa-se que os ramos de bens de consumo 

como: têxteis, produtos alimentares, minerais não-metálicos e 

vestuârio e calçados, tenderam a perder posição, sobretudo a 

partir de 70, face ao desenvolvimento dos ramos industriais 

dinamicos na cidade, ou a modernização de ramos jà instalados, 

como por exemplo bebidas. A ind~stria têxtil, que na década de 40 

figurava como principal ramo, com 30,5l do pessoal ocupado e 

32,5l do valor da produção, nesse perlodo teve sua participação 

reduzida para, respectivamente. 7,4l e 6,9l deixando de figurar, 

quanto ao val~r da produção, entre os cinco principais ramos da 

indãstria de Rio Claro. Por outro lado, qulmica e material de 

transportes, que em 1950 detinham entre ll e 2l tanto de pessoal 

ocupado como do valor da produção, em 1975 tinha conquistado 

posição entre os cinco ramos mais importantes do municipio, porêm 

tendo crescido em valor de produção em 80l, diminuiu a oferta de 

empregos, o que indica que esse setor foi modernizado. Material 



TABELA 25 - RIO CLARO. EVOLUCAO ~ INIMISTRIA, SEGUNDO OS RAMOS DE PRODUCAO. 1970 - 1975. 

PESSOAL VALOR DA PRODUCAO 1 HOMERO DE ES-
1 OCUPADO 1 (EM CRUZEIROS) 1 TABELECil1ENTOS 
1--------------------------------------------------------------------------------

RMOS 1 1 1 1970 1 1975 1 1 
1 1 1-----------------------------------------------1 1 
1 1970 1 1975 1 A Preço1 1 A Preço1 1 A Preço1 1 A Preços 1 1970 1 1975 
1 1 1 correntes 1 de 1950 1 correntes 1 de 1950 1 1 
1 1 1 <•i 1 cru-1 (em cru- 1 (•il cru- 1 (em cru- 1 1 
1 1 1 zeiro1) 1 zeiros) 1 zeiros) 1 zeiros) 1 1 

Madeira 

11obili4rio 

Couros, peles e prod. 
si•ilares 

Textil 

Vestu4rio, Calçado• 

Produtos Alimentares 

Bebidas 

Editorial e Gr4fica 

Diverso• 

Extração de Minerai• 1 
1 

"inerais nlo 11etàlico1 1 
1 

Papel e papello 1 
1 

Borracha 1 
1 

Oul•ica (2) 1 
~ 

Produtos de 11ateria1 1 
Plhticas 

11etalOr11ica 

Mecanica 1 
1 

11aterial eletrico e ·1 
de Co•unicações · 1 

1 
Material de TransPorte 1 

1 

1 
171 1 308 

1 
145 1 175 

1 
1 

17 1 X 
f 

569 1 523 
1 

344 1 302 
1 

583 1 942 
1 

584 1 886 
1 

85 1 114 
1 

34 1 199 
1 

22 1 
1 

570 1 
1 

161 1 
1 

937 1 
1 

- 1 
1 

Jt 1 
1 

436 1 
1 
1 

- 1 
1 

151 1 
1 

- 1 
1 

- 1 
1 

356 1 
1 

229 

236 

50 344 1 
1 
1 

30 46 1 
1 

84 l.162 1 
1 

3.483 

2.716 

291 

14.245 

5.037 

27.812 

18.614 

1.188 

535 

474 

5.794 

Jt 

28.981 

2.802 

878 

428 

1.729 

15.362 

11. 979 

1.283 

62.827 

22.216 

122.664 

82.097 

5.240 

2.360 

2.091 

25.554 

127.820 

12.358 

1.888 

7.627 

37 .889 

17.275 

X 

44.995 

16.357 

175.064 

427.608 

7 .119 

10.085 

18.944 

105.127 

137.398 

18.189 

20.098 

25.818 

1.919 

60.653 

63.621 

29.007· 

75.553 

27 .465 

293.956 

718.012 

11.954 

16.934 

31.809 

176.522 

Jt 

230. 710 

30.542 

33.747 

43.352 

3.222 

101.845 

25 

11 

33 

71 

10 

11 

10 

23 

19 

1 

5 

31 

71 

11 

12 

26 

9 1 17 
1 

83 1 109 
1 

2 1 2 
1 

2 1 
1 

15 1 15 
1 
1 

- 1 10 
1 

30 1 25 
1 

13 

9 

7 

19 

7 

12 

TOTAL 1 3.963 1 7.016 1 117.235 1 517.063 1 1.138.213 11.911.214 1 358 1 415 

FONTE: FIBGE. Censos Industriais de 1.970 e 1.975. 
(1) Inclui PerfU11aria, Sabõe1 e Velai e Pordutos Far•aceuticos e Veterinàrio1 no nO.ero de 

e1tabeleci11ento1 (1 e• 1970 e 2 e• 1975), cujos outros dados nlo estio discri•in.do1 no 
censo. · 

Nota: A notaçlo x indica que o dado nlo e discri•inado na fonte. 
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de transporte cresceu sua participaçao na cidade tanto em pessoal 

ocupado quanto em valor de produção (instalou-se na cidade a 

Gurgel S.A. Indústria e Comércio de Veiculos). O ramo da bebida 

manteve sempre uma posição de destaque na ind~stria de Rio Claro 

e embora evoluindo irregularmente no periodo, expandiu-se nessa 

última década. A Companhia Cervejaria Caracu, foi inteorada à 

Skol, dando origem~ emprêsa Cervejarias Reunidas Skol Caracu 

S.A. nessa década. A indústria têxtil, apesar de ter se 

modernizado nos anos 70, cresceu mais lentamente do que os novos 

ramos instalados na cidade e perdeu seu posto e valor de 

produção. Em 1975, a prefeitura informava possuir o municipio 

cerca de 500 unidades cadastradas, 70t das quais com menos de 50 

empregados, elevando-se para 1700 empresas cadastradas em 1985, 

confirmando, assim, o desenvolvimento industrial da cidade. Além 

disso, a tabela 27 permite que verifiquemos o aumento de 

indãstrias lioadas ao setor de bens intermediários. As indãstrias 

mais importantes em 1975 e 1985 podem ser vistas nas tabelas 26 e 

27. 

Esses dados i 1 ustram çl aramente a passaQem q~-- ~-~9'YDQa 

fase da indústria de Rio Claro, dos anos 50 e 60, P.ª.J;·~-----~1.!!.ª 

terceira, que se define nos anos 70, quando mudou a tendência da 

evolução industrial do municipio, juntamente com a rearticulação 

territorial da indústria paulista. 

A inserção de Rio Claro dentro do movimento da 

industrialização do interior do estado, pode ser verificada 

através da tabela 28, onde observamos que de vinte e oito 

municipios cuja indústria apresentou em 1976, mais de um bilhão 

de cruzeiros de valor adicionado industrial, onze são da reoião 



TABELA 26 - RIO CLARO. INDcrSTRIAS MAIS IMPORTANTES. 1975. 

EMPRESA 

Cervej. Reunidas Skol-caracu S/A 

Ocf ibras 

Quimanil 

Ciplacentro 

3 Fazendas 

Uniroyal do Brasil S/A 

Prema Tintas 

Indüstria Matarazzo do ParanA 

Usina Santana 

Fábrica de Balas São João S/A 

TOTAL 

RAMO 
1 PESSOAL 
1 OCUPADO 
1 (1975) 

Bebidas 

Fibras de Vidro 

Qulmica 

Produtos PlAsticos 

Bebidas 

Qulmica 

Qulmica 

Têxtil (fios de seda) 1 
1 

Produtos alimentares 
(acucar e alcool) 

Produtos alimentares 

778 

260 

384 

350 

385 

55 

250 

450 

150 

230 

3.292 

FONTE: Prefeitura Municipal de Rio Claro. 



TABELA 27 - RIO CLARO. INDOSTRIAS MAIS IMPORTANTES. 1985. 

EMPRESA RAMO 
1 PESSOAL 
1 OCUPADO 
1 (1985) 

Fiberglas Fibras Ltda. Fibras de vidro 642 

I.C.I. Brasil S/A Química 299 

Uniroyal do Brasil S/A Química 747 

Indu. Reun. de Bebidas Tatuzinho-
3 Fazendas S/A Bebidas 429 

Tubos e conexões Tigre S/A Produtos plAsticos 442 

Cervejarias Reun. Skol-Caracu S/A Bebidas 

Fabrica de Balas São João S/A Produtos alimentares 

Cia Nacional de Estamparia Ltda. Têxtil (fios de seda) 

Gurgel S/A Ind.Com.de Velculos Mecanica 

Coors Cer3mica Técnica Brasil S/A Ceramica 
1 

Pennwalt S/A 1 
1 

Ludival Móveis Ltda. 1 Móveis 
1 

Crios Resinas Sintéticas S/A Qulmica 

Tiore Fibra Industrial S/A Produtos plAsticos 

Comapa Ind de papel Ltda. Papel 

Cervejaria Skol Bebidas 

Nhell Ind de papel S/A Papel 

Fischer Indõstria Mecanica Ltda. Mecanica 

TOTAL 

FONTE: Prefeitura Municipal de Rio Claro. 

800 

518 

873 

143 

139 

92 

381 

278 

135 

170 

650 

211 



TABELA 28 - ESTADO DE SÃO PAULO. INDOSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO. 

MUNICIPIOS COM MAIS DE UM BILHÃO DE CRUZEIROS DE 

VALOR ADICIONADO INDUSTRIAL. 1976. 

MUNICIPIO 

S. José dos Campos 

Cuba tão 

Campinas 

Jundial 

Americana 

Piracicaba 

Sorocaba 

Sumaré 

Limeira 

Mogi-Guaçu 

Valinhos 

Jacarei 

Silo Carlos 

Paullnia 

Taubaté 

Campo Limpo 

Araras 

Ribeirão Preto 

Araraquara 

Salto 

VALOR 
ADICIONADO 

10.825.262 

10.717.253 

9.675.410 

7.693.412 

4.652.495 

4.095.121 

3.793,974 

3.593.901 

2.976.626 

2.535.790 

2.515.238 

2. 395 .488 

2.062.830 

2.001.067 

1.888.306 

1.730.868 

1.623.289 

1. 567. 508 

1. 487. 626 

1.373.318 

1 
I· 
1 
1 
1 
1 
1 

VAL. IND. 
DOS TRES 1 

RAMOS 1 
PRINCIPAIS! 

% 1 

72,85 

98,83 

48,08 

48,17 

90,50 

71,51 

65,92 

73,20 

71,56 

95,54. 

91,68 

75,32 

65,32 

89,18 

81, 52 

97,62 

83,12 

45,70 

87,51 

75,97 

VAL. IND. 
DOS TRES 

RAMOS 
PRINCIPAIS 

% 

37,12 

56,28 

25,36 

20,93 

63,67 

46,12 

29,69 

42,37 

24,52 

38,40 

42,79 

33,85 

35,88 

79,62 

70,01 

86,86 

60,48 

16,01 

71, 36 

47,37 



TABELA 28 - ESTADO DE SÃO PAULO. INDOSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO. 

MUNIC!PIOS COM MAIS DE UM BILHÃO DE CRUZEIROS DE 

VALOR ADICIONADO INDUSTRIAL. 1976. (continuação). 

MUNICIPIO 

Sta. Bárbara D'Oestel 
1 

Franca 1 
1 

Cruzeiro 1 
1 

Mairinque 1 
1 

Votorantim 1 
1 

Ca~apava 1 
1 

Santos 

Rio Claro 

TOTAL 

VALOR 
ADICIONADO 

1.335.24.7 

1.310.4.98 

1.291.102 

1.277.207 

1. 218. 886 

1.150. 880 

1.209.777 

1.029.102 

88.84.7.481 

VAL. IND. 
DOS TRES 1 

RAMOS 1 
PRINCIPAIS! 

% 1 

93,4.2 

89,38 

88,91 

98,32 

97,96 

91,4.5 

79 , 54. 

61,87 

FONTE: Secretaria da Fazenda - Cadastro ICM 
APUD FUNDAP 

VAL. IND. 
DOS TRES 

RAMOS 
PRINCIPAIS 

% 

63,73 

57,05 

70,54. 

75,81 

55,90 

35,81 

60,72 

27,28 
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de Campinas, entre os quais Rio Claro (todas no eixo da Via 

Anhanguera ou próximos â ela) . 

Por outro lado, esses dados revelam que nessa 

distribuição territorial da indüstria, Rio Claro ocupou um papel 

mais modesto, se compararmos esses dados aos da década de 40 

quando Rio Claro, era o oitavo em emprego industrial do estado de 

São Paulo. No periodo de crescimento industrial moderado, Rio 

Claro perdeu posição para outros municipios da sua reQião. 

Através de um estudo regional, elaborado pela CESP , verificamos 

que a sub-região de Rio Claro na década de 60, teve um 

crescimento industrial pequeno quando comparado a outras sub

regiões. Para a reoião considerada em seu conjunto, os setores 

industriais tradicionais continuavam sendo a maior fonte de 

emprego e de valor. Hâ contudo uma certa especialização na 

região: Limeira concentra os setores dinamicos, Araras os 

tradicionais e Mo9i-Guaçu os setores dinamicos-tradicionais. A 

participa~ão de Rio Claro nos três setores demonstrava um indice 

abaixo da média regional, seja em termos de produção, seja em 

termos de mão-de-obra. (tabela 29). 
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TABELA 29 - PARTICIPAÇÃO SUB-REGIONAL POR SETORES INDUSTRIAIS 

MÃO-DE-OBRA OCUPADA E VALOR DA PRODUÇÃO EM l 

REGIÃO DE RIO CLARO 

1 MAO-DE-OBRA OCUPADA 1 TOTAL 1 VALOR DA PRODUÇÃO 1 TOTAL 
!-------------------------------------------------------------------------------

SUB-REGIOES 1 TRAD 1 DIN 1 DIN.T 1 N 1 l 1 TRAD 1 DIN 1 DIN.T N 1 
1 l 1 l 1 l 1 1 1 l 1 l 1 l 1 
1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 

--------------------- ---------------------------------- ----------------------- -----------

LIMEIRA 25 55 19 9060 29,7 27 44 27 9809 

ARARAS 35 16 16 7290 24,0 41 24 10 10625 

MOGl-GUAÇU 16 12 46 7776 25,6 18 15 55 8564 
1 

S.B.J. VISTA! 9 5 7 2243 1 7,4 6 4 3 1718 
1 1 

RIO CLARO 1 15 12 12 4032 1 13,3 8 13 5 2591 
1 1 

TOTAL N 12.768 6.992 10.640 30.400 2.100 5.000 7.334 33.334 

42,0 23,0 35,0 

Fonte dos dados: CESP 1975. 
OBS: Produção em Cr$ 1.000,00 

100,0 63,0 15,0 22,0 

Uma das explica~ões para a perda de posição de Rio 

Claro na regiao, refere-se ao declinio constante do emprego na 

Companhia Paulista, que após atingir seu Apice em 1955, passou a 

diminuir o nõmero· de empregados sucessivamente. A perda de 

importancia dessa atividade, se deve politica de 

desenvolvimento rodoviário implementado a partir de meados da 

década de 50. (tabela 30') 

A década de 50 inicia um movimento de redução na 

importancia da ferrovia, que ocorreu paralelamente ao aumento de 

importancia da atividade industrial. 
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TABELA 30 RIO CLARO. EVOLUÇÃO DO EMPREGO NA OFICINA DA 

COMPANHIA PAULISTA E. F. 1950 - 1980. 

ANO NcrMERO DE FUNCIONARIOS (*) 

1950 2.200 

1955 2.550 

1960 1.950 

1965 1.850 

1970 1.330 

1975 950 

1980 605 

FONTE: FEPASA, através da Oficina de Rio Claro. 
(*) Inclui funcion4rios administrativos e operacionais. 

Se9undo Bilac (1867), a instalação da CESP no municipio 

na década de 60, vem indicar que o reduzido potencial elétrico 

tenha limitado a atração de capitais, pois as unidades 

industriais que se instalaram no municipio anteriormente a essa 

medida, o fizeram devido a proximidade de matérias-primas. A 

partir da instalação da ener9ia elétrica houve um incentivo à 

instalação de· novas emprêsas, não mais dos ramos tradicionais, 

que caracterizaram a industrialização até então, nas subsidiárias 

de 9rupos financeiros internacionais, ligadas aos ramos mais 

dinamicos. No entanto, nada leva a crer que, a boa capacidade 

ener9ética por si s6 levasse á instalação dessas indústrias 

modernas, mas sim a descentralização da indústria paulista, fruto 

da própria dinamica do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, 
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é que foi um determinante mais forte para essa localização, ou 

seja, a partir do momento que tornou-se necess4rio, do ponto de 

vista do capital, descentralizar a indãstria de São Paulo, 

instalou-se uma regional na CESP no municlpio, para aumentar a 

capacidade energética da região. 

Sem dôvida que, algumas medidas tomadas pelo poder 

legislativo local ao conceder uma série de vantagens para a 

localização de indôstrias no municlpio foram considerados 

atrativos que pesaram na decisão para a localização de algumas 

dessas emprêsas em Rio Claro tais como: energia elétrica - hã uma 

subestação que transforma energia e a fornece exclusivamente ao 

Distrito Industrial; à9ua - cuja atual produção pode atender 

200.000 pessoas (quase o dobro da população urbana); esgoto; rede 

vi4ria - plano viãrio construido em 1978; que juntamente com os 

incentivos implementados pela prefeitura, como doações de 

terrenos, isenção de impostos, etc. 

Outro fator que possivelmente possibilitou o 

desenvolvimento das outras cidades da região de Rio Claro antes 

dela mesma, refere-se a localização dos nãcleos urbanos no 

sistema rodoviãrio. A especificidade e a evolução histórica de 

cada municipio e a forma como se inseriram nessa região teriam de 

ser analisados individualmente, mas visualmente verificamos que 

Rio Claro, estã no extremo da ãrea de influência de Campinas na 

Anhanguera. Campinas é hoje um segundo centro comercial e de 

serviços do estado. Jundial desfruta de condições particulares, 

dada a sua localização estratégica entre São Paulo e Campinas, 

Piracicaba transformou-se num grande centro industrial ligado ã 

agro-indôstria canavieira, especializando-se na produção de 
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implementes mec3nicos para essa indüstria; Limeira, produtora e 

industrializadora de citrus, dispôs de condições mais vantajosas 

em relação a Rio Claro, que devem ter influido no seu maior 

desenvolvimento industrial, devido a sua localização estratégica, 

por situar-se antes da bifurcação da 

Luis. (Figura 2). 

Anhan9uera/Washin9ton 

A tendência da cidade ê desenvolver a função 

industrial, principalmente devido a instalação de indüstrias 

modernas e de grande capital mais recentemente, tabela 26 (1985), 

reforçando o desenvolvimento do setor comercial e de serviços 

pela necessidade de desdobrá-lo em outros tipos de serviços. Além 

de empregados especializados (nlvel médio superior), essas 

empresas requerem serviços tanto para a própria operação da 

empresa, como para suprir as necessidades de consumo de seus 

funcionários, ou seja de sua reprodução geral. 

Além disso, por ter conquistado o papel de centro sub

regional no inicio da década de 60, esse processo vem sendo 

reforçado juntamente com a descentralização da administração 

pãblica, que passa a instalar suas unidades nesses centros sub

regionais, o que ajuda a reforçar ainda mais o setor comercial e 

de serviços. 

outro fator, ao nosso ver, imprescindlvel para a 

compreensao do crescimento da cidade, refere-se ás mudanças da 

atividade agrária. 

A divisao social do trabalho determinada pelo processo 

de industrialização expressa-se subordinando o setor agrário A 

produção urbana . Em Rio Claro, as repercussões do processo de 

industrialização sobre o setor a9r&rio .assumiu traços mais 
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nltidos a partir do final da seQunda fase de industrialização, 

mais precisamente a partir de · l964. 

o processo de industrialização da atividade agricola 

passou a ser estimulada por uma polltica nacional, que mediante o 

estabelecimento do crédito a9ricola e a reQulamentação do 

trabalho rural, dentre outros fatores, ampliaram o conjunto de 

transformações no campo, dentre elas, a concentração fundiãria e 

as mudanças nas relações de trabalho com a consequente liberação 

de trabalhadores rurais que se transferem para a cidade. 

o aspecto que mais interessa para fins de nosso 

trabalho, diz respeito a reorQanização da atividade e ãs 

transformações nas relações de produção, que implicaram em uma 

diminuição do trabalhador permanente e de outras formas de 

relação de produção, como a parceria ou meiação, para o aumento 

do trabalhador assalariado.. tempor4rio o bóia-fria. Isto 

implicou na transferência da moradia do trabalhador, que embora 

continuasse trabalhando no campo (sazonalmente) , passou a se 

reproduzir na cidade, incrementando dessa forma o crescimento 

urbano. Se observarmos os dados da tabela 15, sobre evolução da 

população urbana e rural do municlpio, verificaremos que em 1980, 

apenas 6t da população vive no campo, ao contrãrio de 1940, 

quando essa porcentagem era de 65t da população(6 ). 

A reorganização da atividade aQricola no municipio a 

partir de 60, incrementou a concentração fundiãria, pois, de um 

lado, houve um processo de ampliação da àrea de pastaQens, 

frequentemente substituindo a produção de culturas de alimentos. 

De outro lado, um aumento consideràvel de àreas com produtos 

ligados a industrialização/mecanização da aQricultura e ã 
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exportação, tais como: citrus e a cana-de açúcar. 

Em Rio Claro, em meados da década de 70, a cana-de

açãcar, passou a ·ser produzida em Qrandes extensões, tanto nas 

grandes quanto nas pequenas propriedades. Entretanto, a regra 

geral passou a ser a industrialização em outras cidades da 

regiao, tais como: Piracicaba, Araras e Iracemápolis, ficando Rio 

Claro na posição de fornecedora de matéria-prima para as usinas 

localizadas naquelas cidades. 

Salientamos anteriormente que o conjunto de 

transformações no campo, trouxeram diversas consequências, pois 

de um lado, liberaram mao-de-obra rural que se transferiu para a 

cidade e, nao encontrando nelas trabalho, miQrou para outras 

regiões. De outro lado transferiu a moradia do trabalhador rural 

para a cidade, promovendo transformações no mercado de trabalho 

urbano, que passou a oferecer emprego rural e urbano. Assim, n!o 

havendo trabalho no campo, engajou-se, quando possivel, em alQum 

trabalho na cidade. 

Diante dessa imigração de mercado de trabalho, as áreas 

economicamente mais din3micas do estado passaram a constituir 

polos de atuação para a miQração, pois de um modo ou de outro 

ofereceram trabalho. 

Dessa forma, Rio Claro passou a absorver migrantes de 

outras regiões do estado de São Paulo, e de outros estados como: 

Nordeste e Minas Gerais. Taschner (1975), indicou, como proporção 

do crescimento de Rio Claro devido a migração, 9t na década 50/60 

e 29t em 60/70. Segundo a sinôpse do levantamento sócio-econômico 

do municipio de Rio Claro, em 1983, esse indice cheQa a quase 

SOt, pois 53,St da população residente na cidade nasce no próprio 
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municipio, o restante miQrou para a cidade vindos de diversas 

regiões, 76t do estado de São Paulo, 24t de Minas Gerais, 

seguidos pelo Parana, ceara e Bahia. Esse dado vem demonstrar, 

que de fato o incremento populacional na década de 80, ocorreu 

devido a absorção de miQrantes vindos de outras reQiões. 

Sintetizando nossa exposição sobre a evolu~ão econômica recente 

de Rio Claro, podemos apontar duas questões: a modifica~ão no 

modo de inserção de Rio Claro na divisão territorial do trabalho 

no Estado na perspectiva do desenvolvimento industrial, e a 

repercussão do desenvolvimento industrial no crescimento da 

cidade. 

Vimos que Rio Claro foi, no Estado de São Paulo, uma 

das cidades pioneiras no trabalho industrial, graças a sua 

peculiar industrialização e que, a partir dos anos 50 começou a 

regredir nesse papel, o que ocorreu até fins dos anos 60. 

Enquanto na ind~stria paulista prodominavam os ramos tradicionais 

e enquanto o transporte ferrovi4rio manteve sua importancia, Rio 

Claro desempenhou um papel significativo na divisão territorial 

do trabalho no Estado, participando em setores dinamicos de sua 

atividade. 

Ao se concentrar em torno da capital do Estado de sao 

Paulo, o setor moderno da indõstria, o que levou ao declinio do 

transporte ·ferrovi4rio, Rio Claro perdeu importancia na divisao 

territorial do trabalho, no Estado. 

Com o desenvolvimento da atividade industrial baseada 

na concentração do Qrande capital, inicia-se uma expansão da 

industrialização na reQião de Campinas, assim Rio Claro se insere 

nesse processo desempenhando um papel mais significativo dentro 
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do processo de divisao territorial do trabalho no Estado, 

refletindo em um maior dinamismo econômico da cidade 

Até aqui desenvolvemos idéias no sentido de apresentar 

um quadro histórico, sem o qual não poderiamos refletir sobre o 

·crescimento urbano de Rio Claro, enquanto expansão territorial. A 

seoulr analisaremos como se deu o crescimento da cidade, através 

da reconstitui~ão histórica dos eixos tomados por esse processo 

de expansão territorial. 
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O CRESCIMENTO DA CIDADE 

A cidade é, muito mais do que o campo, uma fração do 

território em constante transformação, sobretudo pelo . ritmo 

acelerado que tem crescido, e os nlveis de concentração 

populacional que tem atingido. Esse processo de crescimento 

traduz-se em constantes alterações na estrutura interna da 

cidade, tanto porque o uso do ·solo se modifica no decorrer do seu 

crescimento, quanto pelo fato de que novos atributos locacionais 

são distribuidos pela cidade durante esse processo de constante 

reestruturação/reconstrução. 

o processo de desenvolvimento da cidade (entendido de 

forma ampla), interfere si9nificativamente nesse processo de 

transformação, ou seja, as atividades econômicas que desenvolveu, 

assim como as que desenvolve, as atividades desenvolvidas na área 

rural de seu entorno, bem como a estrutura fundiária deste, 

constituem fatores que nos permitem entender o seu processo de 

crescimento. 

A forma atual da cidade de Rio Claro, relativa a 

estruturação do uso do solo urbano, corresponde Aquela descr.ita 

por Singer (1979), quando relata que" ... cada cidade brasileira 

tem, 9eralmente, um centro principal no qual se localizam 6r9ãos 

da administração pâblica, a i9reja Matriz, os tribunais, o 

distrito financeiro, o comércio varejista, cinemas, teatros, etc. 

o centro principal possui um alto grau todos os serviços urbanos 

e ao seu redor se localizam as zonas residenciais da população 

mais rica. Os serviços urbanos se irradiam do centro â periferia, 

tornando-se mais escassos A medida que a distancia do centro 

aumenta. Além disso, o conjunto da população e das empresas 
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utilizam, em alguma medida, os serviços apenas no centro 

princip~l, de modo que a distancia em que se encontram do 

referido centro determina seus gastos de transporte e tempo cada 

vez que se deslocam atê ele". 

Na medida . em que a cidade vai cre~cendo, centros 

secund4rios de serviços vão surgindo em bairros, que formam novas 

areas melhor localizadas. o crescimento da cidade, implica, 

entao, em uma reestruturação das Areas anteriormente ocupadas. 

Assim, o centro municipal tende a se expandir A medida que 

aumenta a população que ele serve e assim por diante. SINGER 

(1979) 

A estruturação das atividades de produção e circulação 

tem sua lógica, que consiste em grande nãmero delas, na tendência 

a se aglomerarem, seja para tirar proveito de sua completaridade, 

ou seja para facilitar a tomada de decisões por parte dos 

clientes, que desejam escolher entre um maior nümero de ofertas. 

Esta necessidade de expansao de determinados tipos de empresas de 

forma contigua na cidade, favorece uma disputa entre os diversos 

usos, e consequentemente, uma constante reestruturação da mesma. 

Isso ocorre porque a cidade é o locus da produção e 

circulação de mercadorias, portanto o uso do solo para viabilizar 

a produção, é o suporte-fisico sobre o qual o capital-dinheiro se 

transformara em mercadoria. Por ser o locus da produção, a 

cidade é uma imensa concentração de pessoas exercendo as mais 

diversas atividades, e, portanto, tem no uso do solo a condiç!o 

fundamental para a reprodução da vida, jà que em algum lugar hà 

que se habitar/morar. 

Dessa forma, do ponto de vista da viabilização do 
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de produção de mercadorias, a cidade materializa-se 

condição 9eral da produção - locus da produção onde se 

mais valia, e da circulação, onde a mais valia ê 

Do ponto de vista do morador, enquanto consumidor, a 

cidade é meio de consumo coletivo (bens e serviços), ou seja a 

possibilidade de reprodução da vida. E o locus da habitação e 

tudo o que implica o ato de habitar: escolas, hospitais, 

transporte,à9ua, es9ôto, atividades culturais, etc. 

o modo como estas atividades se materializarão na 

cidade dependerá de vários fatores. Assim, no caso da atividade 

produtiva, a diminuição dos custos de produção será a meta a ser 

se9uida; no caso da atividade comercial o acesso ao mercado; no 

caso da circulação, as vias rápidas que tendem a eliminar o 

processo de desvalorização do capital, diminuindo cada vez mais o 

tempo do seu percurso no que se refere aos serviços, 

determinados tipos tender~o a localizar-se em áreas próximas aos 

centros de negócios, outros nas radiais, outras em zonas 

especificas. Finalmente o uso residencial será determinado pelo 

papel que cada individuo ocupará no processo de produção geral da 

sociedade e, consequentemente, de acordo com o lugar na 

distribuição da renda 9erada. CARLOS (1986) 

Observando a figura 9, sobre a implantação dos 

loteamentos, verificamos que a cidade se inicia em um ponto e a 

partir dai se espalha, como uma mancha de óleo, tal crescimento 

se dá, atravês da incorporação de novos espaços e da 

transformação e reestruturação das velhas áreas. 

Essas mudanças ocorrem ininterruptamente em longos 



.. ,. .. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
MAPA DA CIDADE DE 

RIO CLARO 

LEGENDA 

A.NO OE IKPUJITJ ÇÂü 

• AH'TIS D!: . ~ JO 

• 193 \ - 11- ~ 

• 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

194'1 - lg. ., 

1948 - 19 l 

1952 - 19 

1956 - a ·• 

1960 - 19 

19154 - 19"'& 

1969 - 19 '2 

1973 - 19 ·5 

1977 - 19 ~2 

1983 

AUS t HC lA ·~ r:"<" "lA !S 

SOBRE A C J'" :I .. 

--- O! VI::: ! .f .. 'J ~qc• 

--- 1 

FIG . 9 

RIO CLARO 

IMPLANTACAO DOS LOTEAMENTOS 

CXSTRITO INDUSTRIAL 



142 

per lodos, por vezes com maior intensidade, outras menos, 

acompanhando o desenvolvimento das atividades econômicas. Ao 

assistirmos um filme sobre a cidade, em comemoração ao centenàrio 

de emancipação politica (1927), verificamos que é imposs1vel 

reconhecer o centro da cidade, que foi totalmente reconstruido. 

Muitos casarões do periodo cafeeiro que visualizamos no filme não 

mais existem. 

A f iQura 3 ao nos mostrar a expansão da cidade através 

da area edificada, permite visualizarmos, que após a mudança do 

nõcleo orioinal as maroens do Riacho da Servidão, para a nova 

localização, a cidade se expandiu para todas as direções até o 

inicio deste século. (S) 

Embora a cidade não possua obstàculos para o seu 

crescimento, tais como relevos acidentados, grandes rios etc., um 

primeiro obstaculo se impôs para o livre crescimento da cidade em 

todas as direções - a linha férrea, e as oficinas da Companhia 

Paulista de Estrada de Ferro. (Sa) Até 1930, com excessão de parte 

da Cidade Nova os limites da cidade acompanharam a linha férra e 

parte da 4rea central onde, ainda hoje localizam-se o comércio, 

bancos, órQãos administrativos, etc. 

A tendência do crescimento da cidade, foi mar9ear a 

linha férrea · tanto no sentido norte, quanto sul, com o 

crescimento voltado para o oeste, com a incorporação das àreas do 

bairro Santa cruz, Boa Morte e São Benedito. Bairro da Saàde · na 

direção sul, onde localizou-se no século passado a Santa Casa de 

Misericórdia, bairro que vem atualmente se especializando no 

atendimento médico, com a localização de vàrios consultórios 

médicos especializados e laboratórios para anàlise. Na direção 
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norte, a Vila Aparecida próxima a linha férrea. Portanto, a 

cidade teve seu crescimento atê esse periodo circunscrito ao 

desenho da linha férrea. 

Nas duas décadas seQuintes 30 e 40, novas àreas são 

incorporadas ao perlmetro urbano, verificamos que essas àreas 

crescem em continuidade aos eixos definidos atê 1930. Ao norte o 

Bairro Santana e . Vila Operária, em direção ao sul o Bairro 

Consolação. Em continuidade a linha delimitada pela estrada de 

ferro (sudeste) os loteamentos Cidade Jardim e Vila santo 

Antonio, na direção oposta, mas ainda localizado no eixo da linha 

da estrada de ferro (oeste) a Vila Saibreiro. (Figura 9) 

Nesse perlodo, Qrandes àreas além trilhos são 

incorporadas á cidade, tais como: continuação da Vila Nova, Vila 

Indaiá, Vila Alemã, Vila Martins, parte da Vila São José e Vila 

Cristina. 

t importante salientar que, embora essa àrea seja 

loteada, isso n~o que dizer que elas estejam circunscritas ao 

limte do perlmetro urbano estabelecido por lei, ao contrário, na 

maioria dos . casos, os loteamentos s&o implantados fora desse 

limite, como podemos observar através das FiQuras 9 e 10. 

Visualizamos que os eixos de crescimento da cidade 

seguem a orientação das antiQas estradas rurais incorporadas ao 

perlmetro 

estrada 

Carlos, 

noroeste 

urbano e transformadas em ruas: na direção norte a 

de Ajapl, noroeste JacutinQa, Batovi e a salda para São 

ao sul a estrada para Santa Gertrudes, na direção 

a estrada para o Bairro dos Lopes e Araras. (mapa do 

Municlpio de Rio Claro). 

A cidade no seu conjunto, nesse perlodo apresenta um 
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alongamento norte - sul, sobre o qual se estabelecera a rodovia 

sao Carlos - Campinas (Washinoton Luis) . As indüstrias nesse 

perlodo localizam-se nas imediações da estação da Companhia 

Paulista, devido a import3ncia dessa via para o escoamento da 

produção econômica local. Igualmente, se localizaram nas 

proximidades das indústrias, os bairros operários. Como já nos 

referimos anteriormente, apenas pelos nomes desses bairros 

visualizamos essas localizações: Vila Operária, Vila Paulista, . 

Vila Alemã. 

Até fins de 40, a cidade aumentou consideravelmente, em 

comparação a ârea da cidade até 1930. Através da tabela 31 

verificamos que a 4rea urbana entre 1946 e 1953, teve 

acréscimo considerâvel, ou seja 2.750.000m2 foram incorporados 

4reas da cidade. 

um 

a 

Em 7 anos a cidade . aumentou 73% em comparação a Areas 

do municlpio nos 44 anos anteriores. 

Verif itamos anteriormente (Figura 5) , que o crescimento 

da população total do municlpio quase não se alterou no perlodo, 

aumentando a participação da população urbana sobre a r~ral, o 

que pode explicar em parte o crescimento da cidade. 

Nesse periodo, a economia da cidade apresentou um 

grande dinamismo, determinado pelo desenvolvimento industrial 

pioneiro, 

cafeeira. 

gerado a partir do desenvolvimento da atividade 

Em contrapartida, a queda de importancia do setor 

a9ropecuârio, em consequência das mudanças verificadas no setor 

propiciaram o deslocamento da população rural para a cidade, 

possibilitando assim, o aumento da população economicamente ativa 

engajada nos setores industrial, de comércio e de serviços. 
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Assim, embora o aumento da população total tenha sido pequeno, as 

mudanças econômicas no municipio, ao propiciarem o 

desenvolvimento de atividades urbanas, explicam o dinamismo e 

crescimento da cidade. 

TABELA 31 - CRESCIMENTO DO ESPAÇO URBANO OE RIO CLARO 

NOCLEO INICIAL 
1827 

1828 - 1835 
(7 anos) 

1836 - 1870 
(34. anos) 

1871 - 1881 
(10 anos) 

1882 - 1886 
(4. anos) 

1887 - 1900 
(13 anos) 

1901 - 194.5 
(4.4. anos) 

1946 - 1953 
(7 anos) 

1954 - 1964. 
(10 anos) 

1965 - 1976 
(11 anos) 

Acréscimo 
de 

quarteirões 

1 

8 

35 

7 

26 

71 

244. 

296 

227 

564. 

Acréscimo 
em 
Are a 

2 1 
10.000 m 1 

1 

2 1 
80.000 m 1 

2 1 
370.000 m 1 

1 

2 1 
70.000 m 1 

1 

2 1 
250.000 m 1 

1 

2 1 
660.000 m 1 

1 

2 1 
2.320.000 m 1 

2 1 
2.750.000 m 1 

2 1 
2.210.000 m 1 

1 

2 1 
5.120.000 m 1 

1 

APUD TROPPMAIR 

Total de Indice cres- 1 Indice de 
1 cimento:quar-1 crescimento 

quarteirões l teirões / anol Area m2 / ano 

1 

9 

4.4 

51 

77 

148 

392 

688 

915 

1.479 

1 

1.1 

1 

0,7 

6,5 

5 '4. 

5,5 

42,2 

22,7 

51 

10.000 m2 

11.428 m
2 

10.911 m2 

7.000 m2 

2 62.500 m 

50.769 m2 

52. 727 m2 

392.857 m2 

221.000 m2 

4.65.555 11
2 
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Na elaboração dessa tabela foi considerada a àrea 
edificada incorporada à cidade, mesmo que com baixa 
densidade. Por esse motivo, nem sempre a data do 
loteamento coincide com o periodo de ocupação que pode 
ter ocorrido em anos posteriores. 
O autor não indica na obra o grau de edificação nos 
quarteirões que considera incorporados à Area da 
cidade. 

Verificamos que se até 1930, hà uma certa 

correspondência entre o crescimento da população urbana e o 

crescimento da cidade, isso não mais ocorre nas décadas 

posteriores. 

o desenvolvimento de ind~stria de grande porte 

(cervejaria} , bem como a implantação de Qrandes unidades têxteis 

coincidem com a abertura de novos loteamentos , o que confirma uma 

correlação entre desenvolvimento industrial e aumento da 

população urbana. 

No processo de expansão territorial, a cidade absorve 

progressivamente áreas rurais. Esta incorporação se dà através da 

compra de terras, cujo uso era anteriormente agrãrio, jà 

refletindo a condição de "mercadoria"(Sb) que assume o solo no 

capitalismo. 

A intensidade da ocupação das àreas rurais relaciona-se 

com o aumento das atividades produtivas na cidade (indüstria, 

comércio e serviços) e pelo aumento da demanda habitacional 

gerada pela concentração populacional, que exigirão novos espaços 

para se expandirem. Porém, o aumento da Area urbana relaciona-se 

também com a conjuntura econômica desfavorável à produção 

agrlcola. Em Rio Claro, a perda de importancia das atividades 

agrlcolas, proporcionada pela crise de 29, incentivou muitos 

proprietarios rurais a venderem suas terras por um preço menor, o 
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que possibilitou a transformação das mesmas em solo urbano. 

A partir da década de 40, começa a ser impressa nesta 

fração do território, de modo sistemAtico e progressivo, uma 

ordem flsica correspondente A organiza~ão econômica da soc~edade 

capitalista em formação. ou seja, a própria dinamica do 

desenvolvimento capitalista no Brasil, vai criando novas e mais 

atuantes formas de investimento do capital, e o mercado 

imobiliário passa a ser um deles. 

A politica do Estado Novo, incentivou esse processo, 

pois imprimiu uma nova fase na estrutura de crédito, renovando as 

Caixas Econômicas, que aumentaram significamente o volume de 

financiamento de casas próprias com juros baixos, incentivando a 

difusão da propriedade privada entre a população de extrato de 

rendimento médio e a classe trabalhadora. BONDUKI (1982) 

Também é desse perlodo a Lei do Inquilinato, que 

congelou os aluguéis aos nlveis de 1941, até 1964, gerando um 

desestimulo a produção de casas de aluguéis. A consequente 

carência de moradia devido a esse fator, gerou como resposta do 

governo a criação da Fundação da Casa Popular. Em Rio Claro, o 

Bairro do Estádio (década de 50) teve seus terrenos doados para a 

classe trabalhadora pela Prefeitura Municipal, para que a mesma 

construisse suas casas, dentro do programa da Fundação da Casa 

Popular. Assim, como tal programa não atingiu os objetivos 

propostos (casa populares para a classe trabalhadora), também não 

foi implementado em Rio Claro. Não conseguindo construir suas 

casas, os trabalhadores foram obrigados a vender seus terrenos. 

Hoje em dia, essa Area possui construções de alto padrão . 

Esse processo, no seu conjunto, propiciou que fossem 
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iniciados investimentos em orandes loteamentos urbanos, tanto 

assim, que no final da década de 40 novos loteamentos são 

implantados: Vila Indaia, Cidade Jardim, partes do Bairro 

Santana, parte da Vila santa Terezinha, parte da Vila Operaria e 

parte 'da Consolação, aumentando assim a malha urbana. 

Entre 1950 e inicio de 1960, em continuação ao processo 

iniciado na década de 40, hA um aumento da Area loteada. A 

Companhia Paulista de Estrada de Ferro promoveu dois loteamentos 

com o objetivo de vendê-los a seus funcionàrios: Vila Paulista 

(1956) e Bairro Bela Vista (1957), propiciando assim, o aumento 

da Area ocupada na direção leste, além trilhos. Além disso, novas 

areas são incorporadas em continuidade Aquelas jà aprovadas na 

década de 40. <9 > O Bairro do Estádio, (já citado), o Jardim 

Donangela, Jardim Quitandinha e Jardim Anhanguera e municipio, na 

direção sul, são desse periodo. Na direção oeste é anexado A 

cidade o Jardim Mirassol, Jardim sao Paulo e Jardim Bela Vista. 

Iniciando a ocupação das áreas além da rodovia Washington Luis, o 

Jardim Novo Rio Claro, Jardim centenário e Jardim Maria Cristina. 

Ao norte Jardim Portugal, Alto Santana e Jardim Olinda e parte do 

Parque untversitário. · Em descontinuidade as Areas jà incorporadas 

surgem ao norte o Jardim Hipódromo e na direção noroeste o Parque 

Industrial. 

Keller (1964:67), ao se referir ao crescimento da 

cidade nesse periodo, salienta que" ... o crescimento da cidade 

em direção ao norte serà dificultado devido a localização dos 

trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro que tem nesse 

trecho um traçado grosseiramente leste-oeste". Ainda seoundo a 

autora, " ... alguns fatores limitam a expansao urbana na direção 



151 

sul e sudeste devido a localização do Campo de Aviação e do Horto 

Florestal da C.P.E.F." Porém a "dificuldade" a que se refere a 

autora, com relação a ocupação das Areas além trilhos jA 

começaram a ser superadas ainda na década de 50. O Bairro da Bela 

Vista e Vila Paulista faziam parte do Horto Florestal e mesmo 

assim foram loteados. Hoje em dia, jA existem discussões (desde 

1978), sobre a possibilidade de remoção do Campo de Aviação da 

atual localização para uma Area mais distante, com a 

justificativa que o mesmo oferece perigos A população residente 

em sua imediação. Como dissemos anteriormente, a cidade estA em 

constante transformação, que se traduzem em modificações na sua 

estrutura interna e que n~o ~e explicam através de dificuldades, 

mas sim através da própria 169ica do desenvolvimento capitalista 

na cidade. 

o avanço da apropriação capitalista do solo urbano 

levou a uma "valorização"(lO), em termos de mercado, de toda e 

qualquer forma de uso do solo urbano. Todos precisam pagar por 

seu uso. O preço do solo para cada uso, passa a ser definido, 

dentre outros fatores que trataremos mais na frente, pela 

acessibilidade ao nôcleo, qu seja, As diversas facilidades 

urban1sticas. Se9undo HARVEY (1980) a localização de uma 

atividade econômica ou de uma habitação dentro da cidade li9am-se 

aspectos com acessibilidade e externalidade. o primeiro, o autor 

entende como o copjunto de facilidades ou dificuldades de acesso 

a " ... oportunidade de empre9os, recursos e serviços de bem 

estar ... ". Já as externalidades, podemos definir como "o conjunto 

de efeitos resultantes da alocação de atividades, serviços ou 

instituições, que afetam determinada localização, trazendo 
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beneflcios ou incômodos, sem que possamos decidir sobre isso, ou 

por eles estejamos pagando diretamente"(!!). HARVEY (1980) 

As externalidades, assim como as facilidades de acesso 

originam-se da alocação de bens püblicos ou privados. Sem duvida 

nenhuma, o Estado, tem influência sobre a localização dos custos 

e beneflcios externos, pois ao mesmo cabe legislar, planejar e 

atuar sobre o uso do solo urbano. <12 > 

Assim a alocação de determinados bens e serviços podem 

provocar até a "desvalorização" dos terrenos, conforme os 

beneflcios ou não alocados naquela Area. Por vezes, apenas planos 

nos quais se incluem alocações que trarão vantagens desencadeiam 

mecanismos que promovem a "valorização" dos terrenos, antes da 

concretude do planejado. Estes mecanismos são chamados de 

"especulação imobiliAria", e são próprios da lógica capitalista, 

podendo direcionar eixos de expansão determinando as Areas de 

crescimento da cidade. Assim, se as Areas jA eram ocupadas 

anteriormente, a posslvel alocação de bens e serviços, que 

possivelmente externalizarA efeitos positivos, promoverA a 

substituição da população residente. 

como dissemos, a cidade se estruturou a partir do 

n~cleo central com uma Area em seu redor, a periferia(lJ), devido 

o centro possuir uma série de facilidades urbanlsticas: sistema 

viário, iluminação püblica, abastecimento de Agua, rede de 

esgoto, equipamentos sociais etc., os imóveis nessa Area terão 

maior preço. A medida que novas Areas instalem tais serviços, os 

terrenos beneficiados passam a ser procurados por pessoas de 

faixa de renda mais elevadas. Os proprietArios de então, se vêem 

compelidos a vender seus terrenos ou casas visando a 
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possibilidade de adquirir outro imóvel, por vezes quitado, em 

outra ârea mais distante. 

No atual modelo de desenvolvimento urbano brasileiro, 

aos pobres é cada vez mais vedado o acesso aos locais bem 

servidos de infra-estrutura bAsica, visto que tais servi~os 

distribuem-se diferencialmente no território. Para viabilizar o 

baixo custo da terra, ônica maneira de tornar possivel 0 acesso 

por parte desses moradores, novas âreas distantes do centro são 

criadas. Isso significa deixar semi-ocupadas a oferta anterior e 

levar para mais longe as novas ocupa~ões. Para essas novas Areas 

vao tanto aqueles desapropriados de âreas mais centrais, quanto 

aqueles recém-cheQados na cidade. 

Nesse processo, que continua sucessivamente até os dias 

atuais, muitas âreas se implantam em descontinuo A malha urbana. 

Ou seja, Qrandes espaços sem quaisquer melhorias urbanas sao 

encontrados aquém das novas âreas loteadas. Esta forma de 

constituiu-se num procedimento que possibilita a 

"valorizaçao" das âreas ainda não loteadas, as quais são 

denominadas âreas em "pousio social". KOWARICK (1979) 

Tal procedimento, caracteristico da din3mica 

especulativa, possibilita que essas âreas melhor localizadas 

tenham seu preço elevado sem que qualquer investimento tenha sido 

feito pelo loteador. Esse processo ocorre desordenadamente, pois 

nao hA uma "solidariedade" entre diferentes proprietArios, mas 

sim uma concorrência entre os mesmos visando obter a melhor 

localização posslvel para os seus loteamentos. 

Porém, se na cidade esse processo ocorre com uma 

aparência caótica (não proQramado) , no interior de uma ârea 
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loteada por um ânico incorporador esse processo é bem programado. 

Ou seja, geralmente vende-se inicialmente os lotes 

localizados em relação aos equipamentos e serviços, 

pior 

para 

posteriormente e gradativamente colocar os demais a venda (a 

medida que o loteamento vai sendo ocupado) . A simples ocupação de 

alguns lotes já faz o preço dos demais aumentarem. 

Keller (1964: 65) ~o se referir a ocupação da àrea 

urbana atê meados da década de 60, destaca o grande nâmero de 

loteamentos vazios nos permite verificar o processo acima 

descrito para a cidade de Rio Claro."As ruas abertas ladeiam 

matagais por toda a periferia. Em virtude desse fato, talvez seja 

prematura qualquer preocupação com o crescimento espacial da 

cidade e com os obstáculos de ordem f ieica e humana que possam 

impedi-lo". Ainda segundo a autora, "a Area não construida ou com 

casas muito esparsas praticamente corresponde em superflcie a 

4rea habitada. Além disso, permanecem vastas Areas baldias dentro 

mesmo do perlmetro urbano, como a cabeceira do Córrego da 

Servidão e do Lavapés e âreas ocupadas, ainda, por . remanecentes 

de antigas ch&caras". 

Na década de 60, a Area incorvorada foi menor em 

comparação As décadas anteriores. Alguns loteamentos entre as 

4reas jà loteadas passam a ser incorporados a malha urbana, como 

é o caso do Jardim Claret e Cidade Claret, que foram loteados 

pelos padres Claretianos, na ch4cara onde possuem um colégio para 

a formação de padres. Parcelaram parte dessa ch~cara em três 

momentos diferentes da década de 60, visando a "valorização" 

advinda das primeiras vendas. Por estarem bem situados, nas 

proximidades da &rea central e entre outros loteamentos jà 
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implantados, o loteamento dos padres foi "valorizado" e destinado 

a uma classe de alto poder aquisitivo. 

Nesse perlodo, ao sul, incorpora-se a Area urbana o 

Jardim Kennedy nas proximidades do aeroporto. Próximo a rodovia 

Washington Luis o Jardim Rio Claro e Jardim ShanQrilá. Na direção 

norte o conjunto habitacional B.N.H. é instalado entre os 

loteamentos Alto de Santana e Jardim Olinda. Assim como em várias 

cidades brasileiras, esses conjuntos são instalados distantes das 

áreas urbanizadas, "valorizando" as Areas intermediArias devido a 

localização de infra-estrutura nas mesmas. Nessa mesma direção 

localizam-se também os loteamentos A. Karam, Jardim Santa Clara e 

Floridiana, Este ~ltimo é um exemplo das externalidades com 

efeito negativo. Ao promover o loteamento, o incorporador visava 

destiná-lo a uma classe social de maior poder aquisitivo, 

instalando uma série de infra-estruturas, inclusive asfalto. Apôs 

a definição de uma Area na sua proximidade destinada ao distrito 

industrial, a população a quem ele era destinado passou a evitar 

a área. Esse loteamento foi transformado em clube social. 

relativa 

nenhuma 

urbano, 

Cabe aqui, alQumas considerações sobre a legislação 

ao parcelamento do solo urbano. Até 1937, não 

legislação que disciplinasse o parcelamento do 

assim · os loteamentos ou parcelamentos ocorriam de 

havia 

solo 

forma 

descontinua, dificultando ou mesmo impossibilitando a criação de 

infra-estrutura básica ao atendimento da população, gerando 

assim, uma situação 

(loteador) que agiam 

benéfica 

de acordo 

aos proprietários de terra 

com suas possibilidades de 

recursos, visando o maior preço possivel de suas Areas loteadas. 
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o primeiro decreto-lei sobre o assunto suroe em 

dezembro de 37, e referia-se apenas aos casos de reoistro e 

passagem dos tltulos de propriedade. o decreto 3079 de 1938, 

acrescenta a necessidade do plano de loteamento, Areas de 

servidao, localização de estradas e porcentagem de Are as 

constitucionais para uso e referência a necessidade da aprovação 

pela prefeitura municipal. Ou seja, essa legislação não muda 

muito. 

Em 1963, a lei municipal n2 897 de 30 de dezembro de 

1963, proibe novos loteamentos sem a colocação de melhoram~ntos 

pôblicos: Aoua, esooto, iluminação püblica, ouia e saroeta. 

Segundo essa lei poderao ser dispensados das exigências de 

colocação de rede de Agua e esoõto aqueles terrenos com a 

distancia de 100 metros da rede existente. 

A legislação municipal precedeu o Decreto Lei 271 de 

1967 que dA poderes ao municipio para direcionar os loteamentos 

urbanos para suas necessidades de desenvolvimento local, podendo 

inclusive recusar a aprovação dos loteamentos ainda que seja para 

evitar o nümero excessivo de lotes, com o consequente aumento de 

investimentos sub-utilizados em obras de infra-estrutura. 

de Areas 

municipal 

Nesse periodo, hà uma redução no ritmo de crescimento 

incorporadas a cidade. Provavelmente a 

impondo a obrigatoriedade da instalação 

leoislação 

de infra-

estrutura pelos proprietArios, pode ter ajudado na diminuição. 

Porém, esse perlodo corresponde àquele jà analisado em que a 

indüstria teve um crescimento moderado, atribuindo um pequeno 

dinamismo a cidade, pois, além da diminuição do empreoo 

industrial a cidade perdeu importancia na estrutura industrial do 
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estado de sao Paulo. 

Devido ao desenvolvimento industrial pioneiro iniciado 

na década de 30, expandiu-se a divisão social do trabalho dentro 

da cidade. Com a diminuição do peso da atividade industrial, o 

setor de serviços e comércio absorveu a mão-de-obra, 

possibilitando a manutenção da economia local sem Qrandes 

oscilações nesse periodo. Apenas em fins da década de 60, que o 

processo de industrialização acelera-se. 

Mesmo diante do quadro de pouco dinamismo econômico 

devido a diminuição da atividade industrial, a população do 

municlpio continuou crescendo - cresceu 96t na décadas 50 e 60 e, 

embora a 4rea incorporada a cidade tenha sido menor na década de 

60, esse foi um perlodo que se intensificou a venda de terrenos. 

Observamos essas informações através de um levantamento efetuado 

junto ao arquivo dos jornais do municlpio. Até o inicio dos anos 

60, além de poucos terrenos a venda, verificamos que o mesmo 

terreno continuava a venda durante muito tempo. A partir de 

meados da década de 60 as propa9andas aumentaram e se 

diversificaram. 

Possivelmente a diminuição da atividade industrial, 

tenha possibilitado o investimento em terra urbana, pois após 

1964, o desenvolvimento do modo capitalista de produção, ao Qerar 

em processo de acumulação de capital, levou A aplicação de Qrande 

parte da mais-valia apropriada na aquisição de terras. Tal 

procedimento, tornou-se uma opção de investimento seQuro no 

momento de Qrande inflação. OLIVEIRA (1978) 

Keller (1964: 65), também apontava para esse processo 

ao afirmar que havia na cidade "uma acentuada aplicação de 
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capitais na compra de terrenos como especulação para Qanhar na 

"valorização" ou, simplesmente, como meio de empre9ar economias 

na compra de imóveis, investimento se9uro em épocas de Qrande 

inflação como a que atualmente atravessa o pais". 

Sendo assim, é muito relativo relacionarmos o Qrande 

crescimento territorial da cidade, a um acentuado desenvolvimento 

econômico. Pois, por vêzes, o investimento em terras ocorre 

justamente da realocação do investimento de um setor para outro. 

Devido ao modelo econômico brasileiro extremamente 

concentrador, que desestimulou o desenvolvimento da capacidade de 

nacional em seu direcionamento para atividades poupança 

produtivas resultou na alocação de recursos em outras 

alternativas de aplicação (titulos financeiros, etc.), quando os 

mesmos deixam de ser promissores, os recursos passam a ser 

investidos em terra. Esse p~ocesso, essencialmente especulativo, 

tem em comum o fato de que a propriedade do solo est4 baseada no 

monopólio de certas pessoas de partes do espaço, e que se 

disporao a vendê-las ou deixA-las simplesmente vazias, ociosas, 

sem nenhum uso, visando a apropriação de um tributo fundiArio 

(renda), quando melhor lhe convier. 

A tabela 32, que contém o número de lançamentos de 

imposto territorial e predial, permite verificar esse processo 

especulativo na cidade. No periodo entre 1948 e 1983, verificamos 

que sempre existiu um nümero considerAvel de lotes vazios< 14>. 

Até meados da década de 60, o número de terrenos corresponde a 

aproximadamente SOt dos terrenos construidos. A partir dessa 

data, esse indice se eleva che9ando a ultrapassar o nômero de 

prédios a partir de 1980. 



TABELA 32 - NOMERO DE LANÇAMENTOS DE IMPOSTOS PREDIAL E 

TERRITORIAL. 

------------------------------------------------------------
t DE 

NUMERO ANO IMPOSTO IMPOSTO TER~ENOS 

PREDIAL TERRITORIAL SOBRE 
PREDIOS 

------------------------------------------------------------
01 1948 6.991 3.609 51,6% 

02 1949 7.270 3.386 48,4% 

03 1950 7.510 3.341 44,4% 

04 1951 7.897 * 
05 1952 8.383 * 
06 1953 8.701 * 
07 1954 9.014 3.654 40,5t 

08 1955 9.480 4.571 48,2% 

09 1956 10.021 4.285 42,7% 

10 1957 9.731 4 . 421 45,4% 

11 1958 10.431 4..393 4.2,ll 

12 1959 11. 069 5.540 50,0l 

13 1960 13.170 5.619 42,6i 

14 1961 10.523 6.088 57,8% 

15 1962 11.518 10.431 ** 90,5% 

16 1963 11.352 6.514 57,3% 

17 1964 11.509 6.471 56,2% 

18 1965 1 11.496 6.339 55,lt 

19 1966 11.829 12.523 ** 105,8% 

20 1967 12.330 11.790 95,6t 

21 1968 13.143 11. 179 85,0t 

22 1969 13.047 10.769 82,5% 



TABELA 32 - NOMERO DE LANÇAMENTOS DE IMPOSTOS PREDIAL E : 

NOMERO ANO 

23 1970 

24 1971 

25 1972 

26 1973 

27 1974 

28 1975 

29 1976 

30 1977 

31 1978 

32 1979 

33 1980 

34 1981 

35 1982 

36 1983 

TERRITORIAL. (cont.) 

IMPOSTO 
PREDIAL 

13.354 

15.380 

15.588 

16.065 

16.523 

17.564 

17.905 

19.266 

20.425 

25.869 

24.193 

26.785 

27.854 

28.082 

* - dados n~o · obtidos. 

IMPOSTO 
TERRITORIAL 

10.413 

11.172 

11.592 

11.443 

11.265 

13.760 

15.556 

15.957 

* 
17.954 

18.973 

26.542 

28.704 

31.519 

** - n~o conseQui informações sobre tais aumentos. 

t DE 
TERRENOS 

SOBRE 
PR!:DIOS 

77,9t 

72,6t 

74,3t 

71,2t 

68,lt 

78,3t 

82,8t 

82,8t 

69,4t 

78,4t 

99,0t 

103,0t 

112,2t 

FONTE: Róis de Imposto Predial e Territorial da 
Prefeitura Municipal - R.C. 
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Retomando a expansão territorial de Rio Claro, o 

perlodo correspondente ao final da década dos anos sessenta e 

imlcio da década de setenta, apresenta um consideràvel 

crescimento, na direção nordeste, noroeste e sudoeste. Na direção 

sudeste e sul o crescimento da cidade estA bloqueado atê o 

momento, devido a localização do Horto Florestal e aeroporto. 

A ampliação da malha urbana nesse periodo aumentou em 

quase 2/3 em relação a àrea anterior (sem contar a delimitação do 

distrito industrial), como podemos verificar na tabela 31, jA 

citada. 

Em 1974, através da lei 1348 foi estabelecida a nova 

delimitação da cidade e fixada uma àrea para o distrito 

industrial. Até essa lei, os estabelecimentos industriais 

localizavam-se dispersos em vArias àreas da cidade. As indãstrias 

economicamente mais importantes instaladas a partir de 1950 

localizavam-se em diversos locais da periferia, onde os terrenos 

eram mais baratos e próximos às vias, como ê o caso da atual Cia 

Nacional de Estamparias S/A., antiga Matarazzo que tem sua 

localização junto a ferrovia. outras, como por exemplo a Skol

caracõ S/A. localizaram-se no centro da cidade. Porém, a maior 

parte das indãstrias de maior porte; a partir da delimitação do 

Distrito Industrial, passaram a se localizar no mesmo. Apesar 

desses exemplos da localização das indüstrias em àreas 

preferenciais, de modo geral, os pequenos e médios 

estabelecimentos industriais e dos mais variados ramos, se 

distribuem indiferentemente em diversos locais da cidade, 

misturando-se com residências e estabelecimentos comerciais. 

Foi expressivo o crescimento de novas Areas 
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incorporadas na década de 70, na direção norte, próxima A Area 

estabelecida para o Distrito Industrial; na primeira metade dos 

anos 70, implantam-se os loteamentos: Jardim América, Parque das 

Indüstrias, Jardim Cervezon, Jardim Cidade Azul, parte do Parque 

UniversitArio, Recanto Paraiso e Matheus Maniero e a noroeste o 

Jardim Bandeirantes e A9uas Claras. Na direção leste e oeste 

pequenos loteamentos sao incorporados: o Jardim Nossa Senhora da 

Saüde, Jardim Novo Horizonte e Jardim Paulista. Grande parte 

desses loteamentos localizados nas proximidades do distrito 

industrial, foi destinada a classe trabalhadora, pois além de 

distantes do centro, nao possuiam nenhuma infra-estrutura. 

Esse tipo de loteamento periférico constitui-se em 

uma alternativa para a população de baixa renda impedida de se 

fixar nas Areas melhor servidas de recursos urbanisticos. Os 

loteamentos sao abertos em anti9as àreas rurais e são fracionados 

em lotes pequenos, sem infra-estrutura, que, por ter baixo custo, 

podem ter seu preço praticamente estabelecido de acordo com as 

condições da demanda. 

Devido ao modelo de crescimento da economia ter se 

baseado no arrocho salarial, os salarios dos trabalhadores são 

insuficientes para garantir a sua reprodução. Assim, os 

loteamentos periféricos se apresentam para uma 9rande parcela da 

classe trabalhadora como uma possibilidade de resolver o problema 

habitacioual. ! nessa situação de baixos salàrios e insuficientes 

para pa9ar alu9uéis ou comprar moradias prontas, que a questão da 

habitação vai ser solucionada através da auto-construção. Assim, 

nao possuindo condições para resolver seu problema de habitação 

no mercado comercial nem nas alternativas da politica 
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habitacional oficial, a classe trabalhadora busca solucionar seu 

problema por conta própria, substituindo com trabalho os recursos 

monetArios que lhes faltam para paQar esta moradia(l 6 ). 

Verificamos que a ·maioria dos loteamentos implantados 

na década de 70, na direção norte da cidade, tiveram suas casas 

construidas através da auto-construção. Muitas vêzes em terrenos 

clandestinos (sem aprovação por parte da prefeitura municipal), 

como é o caso do Jardim Cervezon e São JorQe< 17 >. 

Na década de 70, houve um aumento populacional de 70•, 

e a maioria dessa população residindo na cidade. De fato, 

aumentou a demanda por moradia, porém a àrea incorporada a 

cidade, necessAria para suprir tal demanda, foi muitas vêzes 

maior do que a necessAria. Assim, não necessariamente os 

loteamentos s~o implantados tendo em vista o atendimento de uma 

demanda de mercado, dado pela -construção de novas moradias, isso 

n~o quer dizer que as necessidades habitacionais do municipio 

estejam satisfeitas. Ao contrArio, através de um levantamento 

sócio-econômico realizado no munic1pio de Rio Claro em 1983, 

verificou-se que 70,93t da população reside em casa própria, 

25,59t em casa alugada e 2,19t em casa cedida. o elevado indice 

de casas próprias referem-se àquelas auto-construidas. Alêm 

disso, também ~oram implantados a partir de 1975, três conjuntos 

habitacionais: Jardim Bandeirantes (COAHB) em 1975, CECAP (1978) 

e o Jardim INOCOP (1979). 

Segundo Keller (1964), até meados da década de 60, n~o 

se definiam Areas residenciais de diferentes cateQorias sociais 

" ... de modo geral, a população operària, se encontrava dispersa 

por todo o espaço urbano, assim como a classe média". 
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A partir da década de 70, essas diferenças se tornam 

evidentes, como consequência da enorme concentra~ão de renda 

verificada no pais nos ãtimos anos. A população de maior poder 

2 aquisitivo instala-se nas 4reas onde o preço do m do solo é mais 

elevado, as 4reas dos terrenos e das casas maiores que no resto 

da cidade e dotada de infra-estrutura, tais 4reas na cidade 

correspondem atualmente a: Cidade Jardim e Jardim Copacabana na 

direção sul, Jardim São Paulo, Cidade e Jardim Claret e parte da 

Vila Santa Terezinha na direção oeste e na direção leste o Bairro 

da Bela Vista; nestes bairros é vetada a instalação de comércio e 

indãstrias. 

A população de menor poder aquisitivo localiza-se em 

terrenos menores, em áreas sem infra-estrutura, Qeralmente 

construidas através da auto-construção. Tais Areas situam-se ao 

norte da cidade, além dos trilhos da ferrovia, densamente 

ocupados por boias-frias, oper4rios menos qualificados, 

empregadas domésticas e comerciArios. Os bairros ocupados por 

essa população são: Jardim Hipódromo, Jardim Independência, 

Parque das Indãstrias, Jardim Cervezon, Jardim São Caetano, 

Jardim São João, Jardim Santa Clara, Jardim Boa Vista, Parque São 

Jorge, Jardim Ipanema e Jardim Panorama. A ocupação dessa Area na 

década de 70 foi imensa, pois se9undo levantamento sócio-

econômico (1983), feito na cidade, a maioria absoluta reside na 

região hA, no mAximo 15 anos. 

Parque Universit4rio, Jardim Wenzel, Recanto Paralso, 

Jardim Panorama, Jardim Paineiras, Jardim Matheus Maniero, Jardim 

Cidade Azul e Jardim Olinda, começaram a ser ocupados em fins da 

década de 70 e inicio de 80, por uma população de menor poder 
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aquisitivo. 

os loteamentos Jardim Novo Wenzel, Bom sucesso, Jardim 

Residencial das Paineiras, Nova Rio Claro, Nova Veneza, Jardim 

Esmeralda, Jardim Guanabara, Jardim Romano II, Jardim Novo e 

Residencial Campestre Vila Rica, foram aprovados na década de 80 

e localizam-se além do novo traçado da FEPASA. Não possuem infra-

estrutuia e com excessao do Residencial Campestre Vila Rica que 

se localiza na estrada entre Rio Claro e Piracicaba e destina-se 

a uma classe de elevado poder aquisitivo pois trata-se de um 

condomlnio fechado, os outros loteamentos tendem a ser ocupados 

por uma população pobre. 

Na direção nordeste o loteamento Residencial Florença e 

A9uas Claras são destinados a população de maior poder aquisitivo 

e foram vendidos na forma de chacaras a partir de 
. 2 

l.OOOm . o 

Parque Mae Preta, Vila Industrial, Jardim América estão sendo 

ocupados por uma população de menor poder aquisitivo. 

Retomando a analise ~a àrea central, verificamos que a 

mesma possui caracterlsticas residenciais mescladas com 

estabelecimentos comerciais, bancos, cinemas, restaurantes, 

vàrios prédios destinados aos serviços pãblicos e diversos 

ediflcios de vàrios andares destinados ao uso residencial, que 

começaram a ser construidos no inicio da década de 70. 

o tipo de atividade comercial concentrada no centro da 

cidade, refere-se a lojas de eletromésticos, móveis, tecidos, 

roupas, sapatos, alimeutos, etc. Muitos desses estabelecimentos 

sao filiais de Qrandes cadeias de lojas, tais como: Riachuelo, 

Pernambucanas, Pao-de-açócar, dentre outros. Embora a Qrande 

concentração do comércio e serviços se encontre no centro da 
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cidade, algumas ruas estao sendo ocupadas por esta atividade: rua 

8 até a avenida 26, a avenida 5 até a rua 10, a rua 14 no bairro 

da Consolação que vem se especializando em consertos de 

automóveis, com a localização nesta Area de diversas oficinas 

mec3nicas e a9ências de mecanicas autorizadas. No 9eral, nessas 

áreas de ocupação anti9a, o processo de ocupação foi bastante 

diversificado o que pressupõe que a diferenciação entre os preços 

de terrenos das diversas localizações não era tão 9rande. A 

discriminação social estA mais notadamente expressa na 

estruturação da cidade a partir dos loteamentos implantados a 

partir de meados da década de 60 e naqueles que implantados hà 

mais tempo, sofreram um processo de substituição da população. 

Podemos dizer que dentre os diversos fatores que 

influenciaram provocando esse uso do solo residencial mais 

diferenciado, refletindo uma segregação social territorial na 

~idade a partir de meados de 60, refere-se ao caráter mais 

organizado e até empresarial, em contraposição a uma atuação 

menos organizada para o capital nas décadas anteriores. Esse 

aspecto e a atuação dos diversos a9entes que atuam no mercado de 

terras de Rio Claro, analisaremos no próximo capitulo. 

Apôs essa anâlise e descrição do processo de expansão 

territorial da ·cidade, através da implantação de loteamentos e do 

processo que sobre eles atuaram, verificamos que o aumento da 

população urbana, ou mesmo o dinamismo econômico de uma cidade, 

sózinhos não dão conta de explicar a referida expansão. Dessa 

forma, a seguir, cabe refletirmos sobre a cidade e seu processo 

de construção, transformado no e pelo capitalismo em mercadoria. 
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RENDA DA TERRA E O CRESCIMENTO · TERRITORIAL URBANO 

Analisar o processo de produção / construção da cidade, 

supõe compreender um processo de conflitos resultante que ê da 

estruturação da própria sociedade, como parte de um processo 

econômico e social, a produção do urbano estA liQada 

necessidade da acumulação capitalista, assim como do modo como 

esta estruturada a sociedade. A cidade, dessa forma, materializa 

os diferentes momentos da economia e do quadro politico e social 

em que se insere. 

Em um modo capitalista de produção verificamos um 

processo que podemos distinguir em dois niveis: o primeiro 

refere-se a troca entre capitalista e trabalhador, que 

possibilita a reprodução do capital (trabalho assalariado), 

representado nas mercadorias. o segundo corresponde & apropriação 

não da riqueza representada pelas mercadorias, mas sim A parcela 

da riqueza que é transferida via propriedade da terra, na forma 

de renda territorial para uma classe , a dos proprietArios da 

terra urbana e rural. 

A compreens~o do processo de produção ou construção da 

cidade, que resulta nos diversos usos e ocupações do solo, passa 

neces~ariamente pelo entendimento do processo capitalista de 

produção. 

Para Marx (1974: 940) " ... o processo capitalista de 

produção ê forma historicamente determinada do processo social de 

produção. Este abranQe a produção das condições materiais da vida 

humana e ao mesmo tempo é processo que se desenvolve dentro de 

relações de produção especificas, histórico-econômicas, 
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produzindo e reproduzindo essas relações de produção e, por 

conseguinte, os agentes desse processo, no contexto deles: as 

condições materiais de existência e as relações reciprocas, isto 

é, a forma econômica particular de sociedade que lhes 

corresponde. ! que o conjunto das relações que os agentes de 

produção, produzindo dentro delas, mantêm entre si e com a 

natureza constitui justamente a sociedade, considerada em sua 

estrutura econômica. Como todos anteriores, o processo 

capitalista de produção se efetua em certas condições materiais · 

que ao mesmo tempo servem de suporte a determinadas relações 

sociais contraidas pelos individuos no processo de reprodução da 

vida. Aquelas condições e estas relações são, de um lado, 

requisitos prévios, e, do outro, resultados e criações do 

processo capitalista de produÇão; este os produz e reproduz." 

Para o autor, o capitalista " ... no correspondente 

processo social de produção extrai dos produtores diretos, ou 

seja, dos trabalhadores, determinada quantidade de trabalho 

excedente, de graça, trabalho excedente que na essência, ainda ê 

trabalho obtido por coerção, por mais que pareça resultar de 

livre estipulação contratual. Esse trabalho excedente ê 

representado por mais-valia, e esta se corporifica em trabalho 

excedente. HaverA sempre, necessariamente, trabalho excedente no 

sentido de trabalho que excede o nivel de necessidades dadas. 

( ... ) temos ai o que se chama de acumulação capitalista, no 

domlnio capitalista. O capital, e este ê um dos seus aspectos 

civilizadores, extorque esse trabalho excedente de maneira e em 

condições que para o desenvolvimento das forças produtivas, das 

relações sociais e para a criação dos elementos de nova estrutura 
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superior sao mais vantajosas que as viQentes como a escravatura e 

a servidao." 

importante salientar que a relação social 

capitalista, ao contrário das outras, se baseia em uma relação de 

liberdade e igualdade, ou seja, o trabalhador ao ser expropriado 

dos seus meios de produção, é livre para vender o que lhe resta -

a sua força de trabalho, a quem precise comprA-la, e tem as 

ferramentas e materiais, mas não tem o trabalho. São livres, pois 

não são subjuQados, como eram pelo proprietArio de terra ou por 

um senhor de escravos. Só pessoas juridicamente iQuais podem 

fazer contratos entre si, entre desiguais nao hA contrato e sim 

dominação. 

Por ser livre, o trabalhador vende sua força de 

trabalho ao capitalista, que converte uma parte do capital em 

salArio. O capitalista compra a força de trabalho por que ela lhe 

é necessAria: a força de trabalho é a única dentre todas as 

mercadorias que pode criar mais valor do que aquele que ela 

contém. Apenas o trabalho cria valor, cria riqueza. A força de 

trabalho do trabalhador não ê produto do trabalho, do mesmo modo 

que não o é o trabalhador. Por isto, o valor da força de trabalho 

ê medido pela parte do valor ~ da riqueza, criado pelo trabalhador 

com seu trabalho que a ele retorna por intermédio do capitalista, 

sob a forma de salArio, ou seja, de dinheiro para que compre no 

mercado as coisas e os serviços de que precisa para se reproduzir 

como trabalhador para que possa voltar a vender sua força de 

trabalho ao capitalista. A função do salArio ê a de recriar o 

trabalhador. MARTINS (1983) 

A relação social capitalista é uma relação, ao mesmo 
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que produz 

um lado o 

salário e de outro o lucro. O trabalhador produz um valor a mais 

mais-valia, que nao fica com ele, mas sim com o capitalista. 

Assim, a riqueza aparece como sendo exatamente o contrário do que 

ela é: só o trabalho produz valor, produz riqueza, e o trabalho 

pertence originalmente ao trabalhador, no entanto a riqueza 

(capital), aparece nao como produto do trabalho, mas como produto 

do próprio capital. SeQundo MARTINS (1983), esse ponto ê 

essencial para o entendimento do que é uma relação capitalista, 

pois essa relação de produção é baseada numa ilusão - a de que 

nao hA exploração alQuma. "A ilusão de iQualdade e equivalência 

que permeia essa relação de troca desiQual, fazendo com o que ê 

produto do trabalho apareça como produto do capital, faz com que 

o trabalhador se defronte com a riqueza que ele mesmo produz, e 

que cresce sob a forma de capital, como se ela fosse estranha a 

ele, alienada dele. Como ele nao tem outra alternativa senão a de 

vender a sua capacidade de trabalho ao capital, vende-a, na 

verdade, aquilo que ele mesmo produziu e agora se ergue diante 

dele como algo que nao lhe pertence, como uma potência que lhe ê 

estranha e que subordina a sua capacidade de trabalho." MARTINS 

(1983: 156) 

Em suma, as relações capitalistas de produção 

pressupõem uma troca entre capital e trabalho, sendo o capital 

nada mais do que trabalho humano acumulado, de muitos e anônimos 

trabalhadores, nas maos particulares dos capitalistas, que a 

transforma em meios de produção para continuar reproduzindo esse 

processo de produção. 
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Essas considerações sobre o processo do capital, são 

importantes para que possamos compreender o monopólio da terra 

dentro desse contexto. 

No processo de construção da cidade capitalista, 

propriedade privada da terra assume uma import4ncia fundamental, 

na medida em que é sobre ela, que são definidos os inümeros usos. 

Falamos anteriormente que a intensificação das 

atividades econômicas na cidade é própria do modo capitalista de 

produção, pois reunem-se nela a força de trabalho e os meios de 

produção - elementos fundamentais para a produção e reprodução do 

capital. O capital, no processo de acumulação reproduz a 

aglomeração dos elementos necessàrios a sua reprodução. 

Assim, para atender as exigências da expansão urbana 

dada pelo aumento das atividades produtivas (indüstrias, comércio 

e serviços) e pelo aumento da demanda por habitações (gerada pela 

concentração populacional) a cidade absorve progressivamente, 

areas que anteriormente tinham uso agrario. 

A tendência do capital é de dominar tudo, só não poderA 

fazê-lo se diante dele se levantar um obstàculo. Este obstàculo 

pode ser o monopólio da terra por parte do proprietàrio 

fundiàrio. Sem a licença do proprietàrio da terra não hav~ràa 

possibilidade da livre circulação e reprodução do capital. 

Sob o capitalismo, a terra assume papel semelhante ao 

do capital, porém, vimos que o capital é produto do trabalho 

assalariado. Ja a terra, não é produto nem do trabalho 

assalariado nem de nenhuma outra forma de trabalho. ! um bem 

natural, finito, permanente, que n~o pode ser reproduzida, e nem 

criada pelo trabalho. A apropriação da terra não se dà num 
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processo de trabalho, de exploração do trabalho pelo capital, tal 

qual a legitimação da prop'fiedade capitalista dos meios de 

produção, que ê produto do trabalho assalariado. Portanto, a 

terra não tem valor, no sentido de que não é materialização do 

trabalho humano, e nem tem a sua apropriação legitimada por esse 

processo igual ao da produção capitalista, pois quando alguém 

trabalha na terra, não é para produzi-la, mas sim seus frutos ou 

as edificações e serviços sobre a mesma. Ambos, o fruto da terra 

e as edificações, são produtos do trabalho, mas a própria terra 

não. Porém, a terra abre para o capitalista ou ao proprietàrio 

que nela emprega o seu dinheiro, possibilidades diferentes de 

enriquecimento, em relação as possibilidades que lhe são abertas 

pelo seu capital. o dinheiro empregado na terra será recuperado 

mais tarde, com acréscimos. Sendo compra de renda, do direito de 

extrair uma renda da sociedade, é renda capitalizada e não 

capital. ou seja, considerada como se fosse um juro pago a um 

"capital". o preço da terra se constitui na renda que ela 

proporciona, capitalizada a determinada taxa de juros. Qualquer 

titulo (propriedade ou crédito), que assegura ao seu dono uma 

renda previsivel por ser transacionado por um preço proporcional 

áquela renda. 

Assim, da mesma forma com que o capital pode se 

apropriar do trabalho, também pode se apropriar da terra, pode 

dominá-la, mas como precisa pagar um salàrio para se apropriar do 

trabalho, também precisa pagar uma renda para se apropriar da 

terra. O direito de propriedade sobre determinadas parcelas do 

planeta, confere ao seu proprietário o direito de se apropriar de 

mais-valia sob a forma de renda territorial. (lS) 
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o resultado imediato de um processo de produç~o. ê 

antes de tudo processo de produzir mais-valia. Para realizar a 

mais-valia, o produtor capitalista tem de produzir um valor-de

uso que tenha um valor-de-troca, um artigo destinado a venda, uma 

mercadoria. O capitalista só . se apropria da mais-valia, quando 

vende no mercado sua mercadoria. 

Segundo Marx (1974: 727) wuma mercadoria, para ser 

vendida, basta que seja suscet1vel de monopólio e alienAvelw. 

Assim, também a terra passa a ser uma mercadoria, wsui generisw, 

pois nao é produto do trabalho,e assim pode ser reproduzida, mas 

adquire um preço e pode ser comprada e vendida. 

Para as mercadorias produzidas, o preço no mercado é 

definido pela produção da mesma. o preço da produção refere-se a 

média constituída pela soma dos custos de produção e da margem do 

lucro capaz de proporcionar a . taxa de lucro média sobre o capital 

investido. Devido a terra nao ser produzida, não tem valor de 

produção, mas tem um preço e, portanto, pode ser comercializada 

no mercado. o preço dessa mercadoria sem valor constitui uma 

renda. 

Quando alguém paga pela utilização da terra, paga um 

preço para remover o obstAculo do monopólio da propriedade. 

Como · vimos, o capital é a potencia econômica da 

sociedade capitalista, e que tudo dominaJ ou seja, que as 

relações de produção capitalistas são dominantes em todos os 

setores da economia, porém a terra entra nesse · processo e cobra 

um tributo para a sua utilização. 

Marx (1974: 944) identifica três classes sociais no 

quadro da sociedade moderna ou burguesa: o trabalhador 
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assalariado, o capitalista e o proprietário da terra, que 

participam do produto social na forma de salário, lucro e renda 

fundiária, respectivamente. Mas na concepção do autor, estas duas 

~ltimas cateQorias econômicas, não são outra coisa senão 

expressao da mais-valia produzida pelos trabalhadores no ~rocesso 

de produção capitalista. 

Assim diz o autor (1978: 86) "a renda territorial, o 

juro e o lucro industrial, nada mais sao que nomes diferentes 

para exprimir 

mercadoria ou 

as diferentes partes da mais-valia de 

do trabalho não remunerado, que nela 

uma 

se 

materializa, e todos provêm por iQual desta fonte e só desta 

fonte. Nao provêm do solo, como tal, nem do capital em si, mas o 

solo e o capital permitem a seus possuidores obter a sua parte 

correspondente na mais-valia que o empregador capitalista 

extorque ao operário." 

A renda fundiária para Marx (1974: 710); "ê a forma em 

que se realiza economicamente, ( ... ) a propriedade fundiária." 

Quando o proprietário ou o capitalista compra a terra 

nao ê porque esteja interessado na terra em si, mas sim no 

direito de se assenhorar de uma parte da mais-valia social, na 

forma de renda. Assim, a renda ê diferente do capital, pois mesmo 

que o proprietário deixe a terra sem trabalho na forma de 

edificações de frutos da terra, ainda assim ela lhe darA direito 

de se assenhorar de uma parte da mais-valia social. Como a 

pode "valorizar-se" se ela permanece improdutiva, se 

terra 

não 

incorpora trabalho? Isso é possivel, devido ao aumento da demanda 

por habitações e outras edificações na cidade, e os frutos da 

terra para alimentar a população do campo e · da cidade. Para 
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atender essa . necessidade, o preço da terra cresce, pois a 

sociedade estarA disposta a repartir com os proprietArios, uma 

parte de sua riqueza para poder utilizar a terra. 

Para Marx (1974: 888), "concorrem para elevar a renda 

fundiAria relativa a construções o aumento da população, a 

necessidade crescente de habitações dai resultante o 

desenvolvimento do capital fixo, que se incorpora a terra ou nela 

lança raizes ou sobre ela repousa, como todos os edificios 

industriais, ferrovias, armazéns, estabelecimentos fabris, docas, 

etc. Ai não é possivel reduzir o aluguel, que representa juro e 

amortização do capital empregado na construção, A renda 

correspondente apenas ao terreno, mesmo com a boa vontade de 

Carey, sobretudo quando o proprietArio da terra e o especulador 

em construção são poucos diferentes como na Inglaterra. Cabe al 

considerarmos dois aspectos: a exploração da terra com o fim de 

reprodução ou extração, e o espaço, elemento necessArio a toda a 

produção e a toda atividade humana. E a propriedade fundiAria 

copra seu tributo nos dois dominios. A procura de terras para 

construir aumenta o valor do solo na função de espaço e de base, 

e ao mesmo tempo faz acrescer a procura de elementos da terra que 

servem de material de construção." 

Dessa forma, a terra é imprescindivel, pois é sobre ela 

ou nela que é possivel exercer qualquer atívidade. Porém, a terra 

através do seu proprietArio, cobra no capitalismo renda da 

sociedade inteira, que sai dos trabalhadores do campo e da 

cidade, e que em ôltima instancia, ê parte do trabalho 

expropriado de todos os trabalhadores desa mesma sociedade. 

o uso do solo estA condicionado As relações de 
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produção. Por ser condição necessária e indispensável á produção 

é um elemento vital a toda atividade humana, (o que lhe assegura 

a demanda), não poder ser produzida e monopolizada pelo 

proprietário fundiário é que a terra assume o caráter de uma 

mercadoria, e assim um preço, pelo qual devem pagar os individuas 

distituidos do direito de propriedade, tanto para utilizarem-se 

temporariamente de uma parcela do solo (aluguel), como para 

adquirirem o referido direito (compra). Já vimos, que é a 

propriedade privada do solo que estabelece vantagens na 

apropriação de parcelas do excedente econômico, sem contribuir 

para a sua produção ou reprodução. Para se ter acesso a uma 

parcela de terra é necessário pagar por ela, pelo fato de que, na 

sociedade atual, o uso é produto das formas de apropriação. Assim 

o preço a pagar é expressão da renda. 

Até aqui, os aspectos da formação da renda territorial 

tratados, não apresentam diferenças com relação a cidade e o 

campo. Porém, entre os diversos autores que tratam da formação da 

' renda da terra na cidade, muitos discutem sobre a não 

aplicabilidade ou simples transposição de conceitos utilizados 

por Marx para a renda fundiária agrlcola. Mesmo entre aqueles que 

acreditam na possibilidade de adotar estes conceitos, há um 

cuidado em distinguir as especificidades próprias entre campo e 

cidade, com relação a transposição dos conceitos de renda 

absoluta, diferencial e de monopólio. <19
> E sobre este ponto que 

debatem os autores que têm tratado do tema pela via maxista. 

YUYNOVSKY (1977), salienta que " ... el conceito de renda 

tem sido especificado teniendo en cuenta el caso agrário y no es 

posible um translado mecanico de las conclusiones de la teoria al 
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caso urbano, sem antes considerar las posibles diferenças entre 

estes distintos ~rnbitos." 

JUILLET (1971)' ao analisar os trabalhos dos 

empiristas, marginalistas e de alguns marxistas, os critica, 

principalmente àqueles que ao tentarem fazer urna transposição da 

teoria da renda agrlcola de Ricardo e Marx para os casos urbanos, 

cometem graves equlvocos. Cita o exemplo de ALQUIER (1972), que 

confunde a renda fundiária propriamente dita, com renda de 

monopólio, ao afirmar que a renda fundiària na cidade advém do 

"aluguel que a pessoa que vive de seus rendimentos imobiliários 

teria da locação de suas casas." JUILLET (1971: 261) 

LOJKINE (1972), manifesta as dificuldades de 

transposição, na medida em que admite a impossibilidade de se 

reconhecer no espaço urbano a renda diferencial, visto que, 

segundo o autor, o locatário (como co-proprietàrio) não é um 

investidor que valorizaria o terreno através do capital investido 

nele. 

ponto, 

Assim como esses autores, muitos outros têm, nesse 

as suas discord~ncias, não faremos nesse trabalho uma 

análise desses trabalhos, porém concordamos que a cidade possui 

algumas caracterlsticas próprias que a distinguem do campo com 

relação ao uso do solo, contudo não é totalmente verdadeiro que 

não possamos verificar aspectos das três modalidades da renda 

fundiária na cidade. 

O essencial, segundo JUILLET, no que diz respeito a 

análise da apropria~ão do solo urbano, refere-se a" ... análise 

da mercadoria, que se identifica com o processo de valorização de 

um capital, processo que se desenrola no quadro de relações 
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sociais historicamente determinadas." Desse modo, ... "o preço do · 

solo nao ê mais do que um tributo tirado antecipadamente pela 

propriedade fundiária, no processo de produção capitalista e na 

circulação do capital". 

! a partir da especificidade da cidade, que iremos 

analisar o que possibilita os diferentes tributos ao proprietário 

do solo urbano. A cidade capitalista tem sido analisada, 

principalmente como o locus do processo de produção e reprodução 

do capital e também da reprodução da força de trabalho. Por outro 

lado, a cidade não ê de modo algum fenômeno autônomo sujeito a 

leis de desenvolvimento distintas das leis de acumulação: não se 

pode dissociâ-la da tendência do capital em aumentar a 

produtividade do trabalho pela socialização das condições Qerais 

da produção, das quais a urbanização ê um componente essencial. 

LOJKINE (1982) 

Assim, ao mesmo tempo que a cidade é fruto do processo · ~ 

de produção capitalista (produção, circulação e reprodução da 

força de trabalho), ê também condição desse processo. A cidade, 

para MARX E ENGELS (1974: 62), é resultàdo da concentração, dos 

instrumentos de produção, do capital, dos prazeres e das 

neces~idades, enquanto que o campo põe em evidência o fato 

oposto, o isolamento e a dispersão. 

Nesse contexto, o uso do solo, ligado aos momentos do 

processo de produção das relações capitalistas, representa um 

modo de ocupação de determinado lugar da cidade, a partir da 

necessidade da realiza~ão das diversas atividades, ou seja a de 

produzir, consumir e habitar. 

Podemos considerar que o uso do solo, enquanto produto 
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ou condição Qeral do processo de produção supõe: 

1 um uso vinculado ao processo de produção e reprodução do 

capital (produção e realização da mais-valia); 2 o uso 

vinculado A reprodução dos trabalhadores . 

Do ponto de vista do uso do solo para a produção, a 

cidade materializa-se enquanto condição Qeral da produção 

(distribuição, circulação e troca), ou seja, o locus da produção 

(onde se produz mais-valia) e da circulação (onde esta ê 

realizada). Dessa forma, a cidade ê também o mercado de matérias

primas, mercadorias e força de trabalho. 

Do ponto de vista da reprodução da força de trabalho, a 

cidade ê meio de consumo coletivo (bens e serviços) , e o local da 

habitação e tudo o que implica o ato de habitar na sociedade 

atual: escolas, assistência médica, transporte, infra-

estrutura, etc. 

o uso do solo urbano , será disputado pelos vários 

segmentos da sociedade de forma diferenciada, gerando conflitos 

entre indivlduos e usos. o uso, no caso, será regulado e 

orientado pelo mercado, 

disposta a pagar. 

ou seja, pelo que a demanda estiver 

Assim, o uso para a atividade produtiva, visarà a 

diminuição dos · custos de produção, no caso da atividade comercial 

o acesso ao mercado; no que se refere aos serviços, determinados 

tipos tenderão a localizar-se em Areas próximas aos centros de 

negócios, outros nas radiais, outros em Areas especificas. O uso 

residencial será determinado pelo papel que cada individuo 

ocupará no processo de produção 

consequentemente, de acordo com o 

Qeral 

lugar 

da 

na 

sociedade e, 

distribuição da 
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riqueza gerada. 

Por tudo isso, consideramos que a variAvel que 

determina os diferentes tributos percebidos pelo proprietário do 

solo na cidade refere-se a situação ou localização que 

determinadas parcelas do solo possui. 

VILLAÇA ressalta que na cidade capitalista a 

localização é apropriada pelo proprietário do respectivo terreno, 

justamente com a propriedade deste. Indistingulvel do terreno, 

transforma-se com ele em mercadoria." VILLAÇA (1978: 15) 

Os diversos pontos dados pela variada localização dos 

terrenos na cidade, posuem vários atributos que variam no tempo. 

Segundo VILLAÇA (1978: 14), " ... tais atributos, num terreno, 

estão menos sujeitos A modificação determinada pela ação de seu 

proprietário do 

Assim, encarada, 

que pela de proprietários de outros terrenos. 

a localização é definida por um sistema de 

relações emanadas a partir de e em direção a um ponto, face a 

vários outros. Assim entendida, uma localização pode ser, por 

exemplo "boa" ou "má", ou foi "mA" e hoje ê "boa" ... " 

Dessa forma, os fatores que determinarão a formulação 

do preço do solo na cidade, vinculam-se a inserção de determinado 

ponto na cidade, tendo como ponto de partida a localização do 

terreno. A qua1idade de seus atributos é dada pela congregação de 

vários elementos: a Acessibilidade, as extremalidades, as 

benfeitorias e equipamentos urbanos. 

Contudo a evolução dos preços, interrelaciona-se com as 

condições de reprodução da cidade, no que se refere ao modo como 

se desenvolve a produção das condições gerais de reprodução do 

sistema e dos custos gerados pela aglomeração, pelo Qrau de 
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crescimento demográfico, pela utilização do solo, pelas politicas 

de zoneamento e · pelas modificações do poder aquisitivo dos 

habitantes, dentre outras. 

Anteriormente nos referimos a questão da 

acessibilidade na cidade, e vimos que ela é determinada pelo 

conjunto de vias de circulação e pela rede de transportes da 

cidade. A acessibilidade nao implica na proximidade do centro, 

pois áreas prôximas ao centro podem não ser accessiveis, por 

estarem separadas por um rio ou estrada de ferro por exemplo. 

A implantação de uma estrada pode melhorar a 

localização de determinada parcela do solo na cidade, permitindo 

ao seu possuidor elevar o seu tributo. A acessibilidade é um 

atributo que concorre para a determinação do preço do solo. 

Ao fator localização também se ligam as vantagens ou 

desvantagens advindas das externalidades. Ressaltamos 

anteriormente, que o efeito das externalidades pode ser positivo 

ou negativo. As diferentes combinações possiveis de efeitos de 

externalidades, que podem mudar no tempo , concorrem para 

diferentes preços dos terrenos, permitindo que os proprietArios 

fundiários percebam diferentes tributos fundiàrios, em função dos 

diferentes tipos de externalidades. 

Também possui uma importAncia fundamental a dotação ou 

nao de àreas com infra-estrutura, pois essas melhorias e os 

equipamentos urbanos sao indispensàveis na cidade, principalmente 

por concentrar pessoas numa fração do território muito reduzida. 

Devido a nao distribuição de tais equipamentos e 

serviços por toda cidade, ao contràrio, uma parcela reduzida da 

população vai ter acesso a ela. Esse fator irá implicar em um 



181 

preço diferenciado entre os terrenos que possuem tais 

melhoramentos e os despossuldos. SINGER (1980: 89-90), explicita 

que "sendo o montante de serviços urbanos escasso em relação As 

necessidades da população, o mercado os leiloa mediante a 

valorização diferencial do uso do solo, de modo que mesmo 

serviços fornecidos Qratuitamente pelo Estado aos moradores ( ... ) 

acabam sendo usufruldos por aqueles que podem pagar o seu preço 

incluldo na renda do solo que dA acesso a eles." 

Além de variarem no território, esses atributos 

locacionais, variam no tempo, e modificam-se de acordo com o 

movimento impetrado pelas relações sociais. 

Jâ nos referimos ao fato de que a cidade estA em 

constante transformação, sobretudo pelo ritmo em que tem crescido 

nos ultimos anos. Esse processo de transformação traduz-se em 

constantes modificações na estrutura interna da cidade, tanto 

porque o uso do solo se modifica no decorrer do crescimento 

territorial da cidade, quanto pelo fato de que novos atributos 

locacionais sao distribuidos pela cidade durante este processo de 

reestruturação. 

SINGER refere-se a esse processo quando diz que " ... a 

demanda por solo urbano muda frequentemente, dependendo em ultima 

análise, do próprio processo de ocupação do espeço pela expansão 

do tecido urbano." Assim, segundo o autor "o preço de determinada 

ârea deste espaço estA sujeito a oscilações violentas." Singer 

(1979: 23) . Por vezes, a simples implantação de um loteamento 

além daquele que era o mais periférico nà cidade, tira-o da 

condição de mais distante localização, tomando-o mais accessivel, 

portanto com um preço mais elevado. 
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Igualmente com relação as externalidades e os serviços 

representados pelas benfeitorias (infra-estutura), a vari&vel 

tempo, torna tais atributos em constante mudança. Com 

infra-estrutura, a sua implantação ocorre, 

relação a 

como vimos 

diferentemente para as classes que podem pagar tributos 

fundiArios também diferentes, porém, com o tempo (que pode ser 

bem longo quando analisamos sua implantação nos loteamentos dos 

trabalhadores) sua implantação ocorre de acordo com o crescimento 

da cidade. 

Aspectos como a ace~sibilidade e as externalidades 

fogem sempre ao controle do cidadão, enquanto locatàrio ou 

comprador de um terreno de imóvel construido, e por vezes do 

proprietArio, enquanto seu locador ou vendedor. Mesmo assim, 

estes aspectos podem atuar afetando sobremaneira, algumas vezes 

rapidamente, valorizando ou desvalorizando os imóveis. 

As externalidade, assim corno as facilidades de acesso 

originam-se da alocação de bens pãblicos ou privados. Para HARVEY 

(1980: 48): "o processo politico tem influência profunda sobre a 

localização dos custos e beneficios externos." Concordamos com o 

autor, e entendemos corno evidente esta influência do Estado, 

sobretudo enquanto poder polltico, numa sociedade como a nossa 

onde os bens publicos são utilizados por parte dos pollticos para 

permanecer no poder. Por outro lado, não podemos desprezar este 

nlvel de poder, quando os bens são privados, uma vez que ao 

Estado cabe legislar, planejar e atuar sobre o uso do solo 

urbano. 

As externalidades positivas, bem como os serviços 

urbanos (infra-estrutura), são transferidos para o solo sob a 
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forma de renda para aqueles terrenos que apresentam vantagens 

comparativas. Para RIBEIRO (1979:19): "o proprietãrio não vende, 

junt~mente com seu terreno, parte ou totalidade da rede de água e 

esgoto, do sistema de tráfico, das canalizações, ou parte do 

supermercado instalado na área.( ... ) As condições externas ao 

imóvel t~m importAncia no consumo habitacional, na medida em que 

a atividade de reprodução necessita de uma série de valores de 

uso que se encontram no espaço urbano. Isso significa que o 

proprietário, quando vende a sua propriedade, vende o direito de 

uso sobre o espaço e um ticket de acesso a esses valores de uso 

externos. O preço desse ticket serã tanto maior quanto maior for 

a diferenciação quantitativa. e qualitativa da distribuição no 

espaço urbano dos valores de uso ext~rnos ao imóvel. Não hã, 

portanto, a venda de equipamentos, edif!cios, etc. e sim acesso a 

essas utilidades necessárias ao consumo habitacional." 

Um outro aspecto que possibilitou o entendimento do 

processo de formação do preço da terra, enquanto manifestação do 

valor das parcelas, leva em conta, desde processo ciclicos da 

conjuntura nacional, até aspectos pollticos, sociais, 

e históricos de cada lugar. 

econômicos 

YUJNOVSKY, salienta que a análise da questão da terra 

nas cidades, principalmente nos palses capitalistas dependentes, 

é d~ fundamental importAncia, tendo em vista, " ... o menor grau de 

desenvolvimento das forças produtivas, cujas condições determinam 

o surQÍmento da renda urbana como importante fonte de beneflcios 

extraordinários 

desenvolvimento 

(. .. ) . 

urbano 

Isto apesar das condições inerentes . do 

com suas conseqõências sociais e 

pollticas." o mesmo autor, ressalta que a especificidade da 
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renda da terra urbana nesses paises, està ligada a três aspectos: 

1 - ~ inserção da economia deste pais no sistema mundial; 2 - ao 

grau de importancia da propriedade territorial no processo 

produtivo; 3 - ~ localização dos setores sociais vinculados à 

renda urbana na estrutura social e em relação ao Estado. 

o processo ciclico da conjuntura nacional, ao nosso ver 

também atua intensamente no processo de formação do preço, em 

geral dos terrenos, pois a demanda por terra como investimento 

liga-se a conjuntura do mercado financeiro e varia em função do 

comportamento da taxa de juros - juros altos, terras com preços 

baixos, juros baixos, terras com preços altos. Segundo SINGER 

(1980: 78) ," convêm · observar que o "valor" da propriedad~ 

imobili~ria, na economia capitalista, não passa de renda que ela 

proporciona capitalizada a determinada taxa de juros." 

O grau de inserção da economia de cada pais no sistema 

mundial, é um aspecto a ser considerado, pois afeta o grau de 

disponibilidade de recursos econômicos de uma sociedade, 

concorrendo para a diferenciação dos tributos fundiàrios entre 

diversas cidades e paises diferentes. Este aspecto decorre da 

composição da sociedade, enquanto classes de renda diferentes, e 

também ao processo histórico especifico de cada cidade e pais. 

Nos · palses capitalistas e economicamente dominados, 

geralmente o que a demanda estA disposta a pagar por uma parcela 

do solo, depende do que ela pode pagar. Assim, o menor ou maior 

poder aquisitivo de uma população, age sobre a determinação do 

preço do solo, ou seja, se a composição da sociedade reflete-se 

nesses palses em baixo ou nenhum nlvel de poder de compra de uma 

grande parcela da população, ê esta mesma composição que 
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determina que a propriedade seja privilégio de um reduzido nõmero 

de pessoas, o que irA implicar em uma concentração fundiAria. Por 

outro lado, os proprietários (incorporadores) da terra encontram 

formas para auferir tributos fundiários, mesmo vendendo para essa 

população lotes em loteamentos clandestinos (sem aprovação da 

prefeitura), 

centro. <21
> 

sem infra-estrutura e em locais distantes do 

Contudo esses fatores não excluem o fato de que o 

monopólio da propriedade, da terra, impede o acesso de grande 

quantidade de trabalhadores á moradia. 

SINGER observa que: "Em õltima análise, a cidade 

capitalista não tem lugar para os pobres. A propriedade privada 

do solo urbano faz com que a posse de uma renda monetária seja 

requisito indispensável A ocupação do espaço urbano. Mas o 

funcionamento normal da economia capitalista não assegura um 

mlnimo de renda a todos. Antes, pelo contrArio, este 

funcionamento tende a manter uma parte da força de trabalho em 

reserva, o que significa que uma parte correspondente da 

populaç~o não tem meios para pagar pelo direito de ocupar um 

pedaço do solo urbano. Esta parte da população acaba morando em 

lugares em que, por alguma razão, os direitos da propriedade 

privada não vigoram: Areas de propriedade põblica, terrenos em 

inventário, glebas mantidas vazias com fins especulativos, etc., 

formando as famosas invasões, favelas, mocambos, etc ... Quando os 

direitos da propriedade privada se fazem valer de novo, os 

moradores das Areas em questão são despejados, dramatizando a 

contradição entre a marginalidade econômica e a organização 

capitalista do uso do solo." 
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E importante salientar que além dessas questões acima 

relatadas, que possibilitam o crescimento territorial em 

condições diferentes para cidades diferentes. o conjunto 

topogrAfico e hidrogràfico de uma cidade pode se constituir num 

fator regulador da quantidade de terras colocadas no mercado 

urbano. Se a topografia, por exemplo, for muito acentuada, as 

possibilidades de expansao da cidade estarão reduzidas. Devido, 

principalmente, ao nivel de capitalização exigido para colocar 

tais terras no mercado. Contudo, se outros atributos tornarem o 

investimento compensador, tal àrea entrarà no mercado, porém 

destinada a uma pequena parcela da sociedade que poderâ arcar com 

elevados niveis de tributo fundiàrio. 

Em suma, no processo de estrutura~ão da cidade 

capitalista, verificamos que nao podemos entender e verificar os 

processos que concorrem para a determina~ão de diferentes 

tributos fundiârios, se não ·O analisarmos através e a partir da 

produção e das relações sociais de um determinado modo de 

produzir. Por outro lado, na cidade, a tendência é que o preço 

do solo seja determinado pelo que a demanda estiver disposta a 

pagar. Também verificamos que esse preço é diferenciado e que, 

muito mais do que as qualidades intrinsicas dos terrenos, o que 

determina seu preço deferenciado são suas qualidades externas, ou 

seja sua situação com relação aos locais mais bem servidos de 

infra-estrutura e equipamentos urbanos. Além disso, com a 

evolução dos preços, interrelaciona-se a anâlise dos processos 

clclicos da conjuntura nacional e internacional e aspectos 

pollticos, sociais, econômicos e históricos de cada lugar. 

Estas considerações colocam-nos na perspectiva de 
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analisar como atuam os diversos agentes que participam da 

apropriação da renda territorial urbana. Na medida que, tais 

iniciativas desencadeiam processos e mecanismos que interagem 

sobre os fatores citados, determinando e direcionando o 

crescimento territorial urbano. Tal aspecto desenvolveremos no 

capitulo seQuinte. 



188 

NOTAS DO CAPITULO II 

(1) - A classificação dos Censos não permite a comparabilidade 

com a classificação do catálogo de 1945 e nem com os 

levantamentos posteriores feitos pelo Departamento Estadual 

de Estat1stica (atual Seade), sendo assim os dados nessa 

parte do trabalho nem sempre sao comparáveis. Como exemplo 

dessa diferença, está no fato dos Censos não arrolarem a 

Companhia Paulista como indãstria. 

(2) - Estes dados foram levantados por OHTAKE, no Departamento 

Estadual de Estat1stica, que os apresenta desaQregados por 

ramos de atividade desde 1950, ao invés dos Censos 

Industriais que só apresentam divididos por ramos de 

atividade a partir de 1970. 

(3) - Essa classificação foi adotada pela CESP, em um estudo 

sobre "a regiao de Rio Claro e suas possibilidades de 

desenvolvimento industrial e energético". 

Segundo essa classificação o ramo Dinamico engloba: 

Metalurgia, mecanica, quimica, elétrico, plástico, etc; 

tradiconais: madeira, têxtil, aliment1cios, bebidas e 

vestuàario; din/had: extrativismo, minerais não metálicos, 

imobiliârio, etc. 

(4) - o Censo considera atividades ligadas á transporte 

serviços, inclusive a construção de vaQões. 

como 

(5) - O Censo de 1970 alterou a classificação das indãstrias por 

ramo de atividade, o que prejudica a comparação, ao nlvel 

da análise com os dados levantados junto ao Departamento 
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Estadual de Estat!stica no perlodo entre 1950 e 1967. 

(6) - A dinamica das miQraçóes entre campo e cidade precisaria 

ser melhor estudada, pois nao se pode comprovar que o 

trabalhador que sai do campo vai para a cidade de Rio 

Claro. 

(7) - A figura 9 teve sua montagem baseada nas datas da 

implantação dos loteamentos ou desmembramentos aprovados 

pela Prefeitura Municipal. Aqueles que nâo possuíam a data 

de aprovação, referem-se aos dados do inicio aproximado das 

vendas, coletados nos cartórios de reQistro de imôveis. A 

data de aprovação dos loteamentos não siQnifica . que essa 
l 

~rea passou a ser ocupada logo apôs a aprovação; ao 

contrArio, por vêzes por estarem aquém das âreas 

urbanizadas e do per!metro urbano, demoram para serem 

ocupadas. 

(8) - A figura 3 foi organizada através da observação do aumento 

da edificação, porém o autor não indica o Qrau de 

edificação nos quarteirões que considera incorporada a 

cidade. 

(8a)- Observamos que para os habitantes do meio urbano, estradas 

de ferro, de rodagem ou mesmo rios constituem-se além de 

obstAculos f lsicos devido as dificuldades causadas para a 

circulação de automôveis e pessoas, também falsas 

barreiras psicol6Qicas. ou seja, as âreas além desses 

bairros passam a ser "nao boas" para o desenvolvimento de 

atividades comerciais e de serviços, ou para habitação. 
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Essas Areas ficam muitas vêzes desocupadas, enquanto outras 

mais distantes do centro urbanizam-se com maior rapidez. 

Porém essas ãreas serão transformadas em "ãreas boas" para 

a ocupação, a partir do momento que um empresãrio 

(comerciante, imobiliArio), ou mesmo administração püblica, 

romperem aquele obstãculo, transformando ãrea antes 

isolada, que passarA a ser aceita pelo senso comum. Assim, 

ãreas antes pouco adequadas para a ocupação urbana, seja 

por isolamento, dificil acesso, podem ser transformadas 

quando houvet interesse d~ capital. 

(8b)- No modo de produção capitalista, o solo também se constitui 

numa mercadoria considerada "sui generis", tendo em vista 

que para a 

produção ou 

terra, tem 

capacidade 

sua produção não são necessãrios meios de 

força de trabalho. Assim, a "mercadoria" 

um 

de 

preço definido pela propriedade e 

pagar dos seus compradores e nao pela 

pela 

sua 

produção. Discutiremos melhor essas questões no próximo 

item. 

(9) ~ Essas novas ãreas, a partir da década de 40, embora 

aprovadas pela Prefeitura Municipal, só foram incorporadas 

ao perimetro urbano da cidade em 1967. 

(10)- Trabalharemos com a questão da "valorização" do solo urbano 

mais a frente, porisso que a citamos entre aspas. 

(11)~ Estes efeitos têm origem de ordem variada, por ex: a 

localização de uma indüstria (que pode provocar a 

degradação ambiental, através da poluição da ãgua e do ar), 
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a proximidade de um parque que propicia áreas de lazer, ou 

mesmo a implantação de vias que podem 

localização devido ao barulho, mas em 

melhorar a locomoção. 

prejudicar a 

contrapartida 

(12)- Trataremos no próximo capitulo desta questão. 

(13)- o termo periferia para nós refere-se às áreas 

estao no nücleo central, e não somente aos 

destinados à população pobre. 

que não 

bairros 

(14)- Em vários anos o nümero de terrenos vazios era bem maior, 

ocorre que não eram tributados. 

(15)- Fazemos uma ressalva a alguns loteamentos que não permitem 

a localização de indüstrias e grandes estabelecimentos 

comerciais como por exemplo o loteamento Cidade Jardim, 

Copacabana, Jardim São Paulo, Cidade e Jardim Claret, 

dentre outros. 

(16)- o processo de auto construção foi analisado por Maricato 

(1976) que o define como" ... o processo através do qual o 

proprietário constrói sua casa sozinho ou auxiliado por 

amigos e familiares( ... ) nos seus horários de folga do 

trabalho remunerado, principalmente, portanto, nos feriados 

e fins de semana". 

(17)- Nem mesmo a legislação vigente exigindo normas para 

implantação de loteamentos (lei federal nQ 6766 - 1979, lei 

1305 1973), conseguiram evitar a implantação de tais 

loteamentos. 
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(18)- Para Marx, a renda territorial ou renda fundiária, ê 

analisada historicamente, do ponto de vista da produção, 

lugar onde interagem as diferentes classes sociais, 

portanto se opõe a visão de RICARDO, que a analisa 

estabelecendo os vlnculos do homem com a terra, vista como 

bem de produção de mercadorias para a satisfação das 

necessidades. Do ponto de vista histórico, a cada modo de 

produção corresponde numa forma de renda: no feudalismo a 

renda é obtida pelo proprietário como paQamento na forma 

direta de bens produzidos (o dizimo) ou horas de trabalho 

nas terras do senhor. No capitalismo é parte da mais-valia 

gerada no processo produtivo, sempre existindo em funçao 

das relações sociais estabelecidas a cada momento 

histórico. 

Na sua forma mais desenvolvida (capitalismo), a renda da 

terra é sempre sobra acima do lucro (do lucro médio que 

todo capitalista retira de sua atividade econômica, aliàs, 

sem esse lucro médio nenhum capitalista colocaria seu 

capital para pruduzir). Ela é portanto, sobra acima da 

fração do valor das mercadorias, que nada mais é QYe mais-

valia. Marx pensou a renda fundiária aQricola num 

determinado contexto. A produção de triQo. 

(19)- A renda da terra sob o modo capitalista de produção é, na 

medida e~ que resulta da concorrência, renda difere~cial e 

é na medida que resulta do monopólio, renda absoluta. 

A renda di~erenci~l resulta do caràter capitalista da 

produção e não da propriedade privada do solo. Já a renda 

da terra absoluta resulta da posse privada do solo e da 
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oposição existente entre o interesse do proprietàrio 

fundiário e •interesse da coletividade. Resulta do fato de 

que a propriedade terra é monopólio de uma classe que cobra 

um tributo da sociedade Para coloca-la para produzir . 

Sob o modo capitalista de produção é o preço de produção 

(custo + lucro médio) do pior solo (aquele que não dà 

renda) o preço reQulador do periodo. A renda diferencial 

nesse contexto, decorre . da diferença entre preço individual 

de produção do capital particular que dispõe de uma força 

material monopolizada e o preço de produção do capital 

empregado no conjunto do ramo de atividade considerado. Sua 

coerência se dA devido a três fatores: Renda diferencial I, 

devido a diferença de fertilidade (natural) do solo e a 

localização das terras. A terceira causa: renda diferencial 

II, referente aos investimentos de capital no solo para 

melhorar a sua produtividade e localização. 

A renda de monopólio, é um lucro suplementar, derivado de 

um preço de monopólio de uma certa mercadoria, produzida em 

uma porção do Qlobo terrestre dotado de qualidades 

especiais, portanto a mercadoria ai produzida serA ünica. O 

excedente entre o preço de monopólio e o valor do produto ê 

um lucro ·suplementar, portanto, renda de monopólio. 

A rendà da terra absoluta, é aquela que resulta dâ elevação 

dos gêneros alimenticios acima do preço de produção desses 

gêneros, principalmente por ação dos monopólios. Isto 

porque os proprietários fundiArios sô permitem utilização· 

de suas terras quando os preços de mercado ultrapassam os 

seus preços de produção. Assim, obtêm um lucro 
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extraordinàrio, que ao contràrio da renda diferencial (que 

é fraçã~ do trabalho excedente dos trabalhadores daquela 

terra em particuiar) é fração da massa de mais-valia 

global dos trabalhadores de toda sociedade. 

(20)- Essa questao desenvolveremos no próximo capitulo. 

(21)- OLIVEIRA (1978), e v4rios autores jà demonstraram como 

esses proprietàrios agem para burlar a legislação e não 

fazerem o investimento em infra-estrutura . 
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OS AGENTES E A CONSTRUÇÃO DA CIDADE 

Verificamos que no processo de livre circulação e 

reprodução do capital, este encontra na propriedade da terra um 

obstAculo que só pode ser removido mediante o pagamento da renda 

fundiAria. Vimos também, que essa contradição entre terra e 

capital cria as condições históricas da existência de duas 

classes com interesses divergentes: os proprietários da terra e 

os capitalistas. 

Embora o capitalista e o proprietàrio personifiquem 

realidades distintas e muitas vezes antagônicas, ambos possuem a 

propriedade dos instrumentos de produção, separados dos 

trabalhadores que podem movimentá-los e fazê-los produzir. o 

monopólio de classe sobre~a terra e o monopólio de classe sobre o 

capital, sao imprescindiveis no capitalismo para subjugar o 

trabalho dos trabalhadores, para fazer com que estes trabalhem 

para o capital, para que sua capacidade de produzir mais riqueza 

do que necessitam para sobreviver apareça como se fosse urna 

• virtude da propriedade da terra e do capital. 

MARTINS (1983: 165-166), salienta que, " se o capi -

ta lista e o proprietArio estão objetivamente separados e 

contrapostos, isso nao quer dizer que ambos não possam estar 

juntos, unidos pelo interesse comum na apropriação da mais-valia 

produzida pelos trabalhadores. Essa é a razão, também histórica, 

que faz com que ambos possam surgir unificados numa ünica figura, 

a do proprietário de terra que também é proprietArio de capital. 

Esse fato nao elimina a contradição entre terra e capital; apenas 

a encobre, do mesmo modo que a contradição entre o trabalho e o 
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cagital tem que aparecer encoberta para viabilizar a exploração 

capitalista do trabalhador." 

Não ê demais relembrar que quando o proprietArio de 

terra (ou o capitalista), compra a terra, o que ele efetivamente 

compra ê a renda da terra, o direito de se apropriar de uma parte 

da mais-valia social. 

Essas considerações são fundamentais, pois nos permite 

situar o proprietArio da terra no contexto do processo de 

reprodução do capital, a medida que nos propomos a refletir nesse 

capitulo, como a possibilidade de apropriação de um tributo 

fundiário pelos proprietArios da terra, constitui-se um elemento 

fundamental para o entendimento do crescimento 

urbano. 

As contrad i çõ.e,s das relações de 

territorial 

produção se 

materializam na cidade, que dessa forma passa a ser organizada, 

também para o capital. Ocorre que o processo de construção da 

cidade é resultado de prAticas bem definidas de vArios segmentos 

da sociedade. 

A construção da cidade sua expansão e transformação, 

portanto, tem se realizado essencialmente em função dos 

interesses e estratégias de diversos agentes, ligados tanto a 

iniciativa ' privada, quanto ao poder püblico. E pois, da atuação e 

prAtica desses aQentes que faremos a seQuir nossas considerações. 

A anAlise da atuação dos diversos papéis assumidos por 

esses agentes, bem como das suas estratêQias no processo de 

construção das cidades, tem sido objeto de estudo de inômeros 

autores. ( 1 ) 

CAPEL (1974), salienta que em uma sociedade capitalis -
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ta, a cidade e seu espaço em geral não pertencem a seus 

habitantes e nao são modelados em função de seus interesses, e 

sim de acordo com os interesses, as vezes contraditórios, de uma 

série de aQentes. Para o autor, a construção da cidade, tem se 

realizado fundamentalmente em função dos interesses da iniciativa 

privada, e tem sido determinada quase sempre pela estrutura da 

propriedade. 

Ao analisar o processo de desenvolyimento urbano 

recente na Espanha, o autor reconhece a ação de grandes emprêsas 

industriais e de serviços (proprietArios dos meios de produção), 

proprietários do solo, agentes imobiliArios emprêsas 

construtoras, e do Estado. Tais agentes apresentam suas próprias 

estratéQias, ou seja ~ as Qrandes emprêsas industriais e de 
~-

serviços procuram a melhor localização par.a realizar seus lucros. 

Por outro lado, o autor detecta que tem surgido conflitos entre 

tais agentes e os proprietArios do solo, que procuram destinar o 

solo para usos mais rentáveis, como por exemplo, o residencial 

intensivo, onde o proprietário utiliza-se dos mecanismos da 

especulação pelas vias leQais e ileQais. Este Qrupo na Espanha, 

comporta d~is extratos: . os grandes e pequenos proprietários 

Ambos parcelam o solo legalmente no interior das Qrandes cidades 

ou ilegalmente na periferia, provocando o surgimento de bairros 

de auto-construção que posteriormente recebem sanção legal. Os 

agentes imobiliários e as emprêsas construtoras dedicam-se à 

produção de moradias, para as diversas classes de renda e 

manipulam esse mercado em relação ao consumidor e ao poder 

publico. o Estado, para o autor, desempenha um duplo papel no 

processo de construção da cidade: de agente e de Arbitro. Agente, 
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na medida em que deve atender as necessidades n3o satisfeitas 

pela iniciativa privada (construção de habitações populares). e 

Arbitro para atenuar os diversos conflitos e contradições 

surgidas entre os diversos agentes. 

Em seu estudo sobre o crescimento periférico de Buenos 

Aires. CLICHEVSKY (1975), considera os seguintes agentes: os 

proprietários rurais, os investidores independentes e as emprêsas 

urbanizadoras e/ou comercializadoras. Para a autora, os 

proprietários rurais procuram se apropriar dos benef lcios que 

lhes sao outorgados pela "valorização" do solo rural, devido a 

expectativa do uso urbano. A comercializaçao ê feita através de 

emprêsas imobiliárias ligadas A familia dos proprietários. Jà a 

atuação dos investidores independentes se deve principalmente à 

expectativa de obter beneficios maiores que no setor econômico no 

qual operam, num momento de grande demanda de solo urbano e de 

inflação; não constituem um grupo homogêneo, enquanto sua 

inserç3o na estrutura econômica, na medida que investem em terra 

tanto os pequenos industriais e comerciantes, como as grandes 

emprêsas. As emprêsas urbanizadoras e/ou comercializadoras no seu 

entender, ·sao as que realmente lideram o mercado do solo urbano. 

Possuem capital para a compra e para a geração de infra

estrutura. Na · comercialização, estabelecem alianças com os 

investidores independentes e podem estar ligadas ou nao a 

capitais estrangeiros. 

HARVEY (1973), considera que há numerosos e diversos 

atores operando no mercado de moradia e propõe que se deva 

refletir sobre a maneira como estes determinam o valor de uso e 

de troca do solo urbano, e seus equipamentos. o autor considera 
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os seguintes agentes: os proprietàrios individuais de residência 

ou inquilino, os a~entes imobiliàrios, os proprietàrios da terra 

e de imóveis, a indústria de construção civil, instituiçõoes 

financeiras e governamentais. Para o autor, os proprietàrios 

individuais ou os inquilinos est~o preocupados com o valor de uso 

do imóvel, ao passo que para os agentes imobiliários e 

proprietários de terra e imóveis o referencial mais importante ê 

o seu valor de troca; para o autor são esses agentes que regem a -

especulação imobiliária. A indústria de construção civil, está 

envolvida no processo de criação de novos valores de uso, com a 

finalidade de criar valores de troca para si mesmo. As 

instituições financeiras geram as condições de criação de valor 
-

de uso ou de troca através do financiamento para a aquisição ou 

construção do imóvel. Finalmente, as instituições governamentais, 

que intervêm direta ou indiretamente no mercado imobiliArio-

através de mecanismos e instrumentos de controle. Tal intervenção 

pode ser direta (produção de moradia popular), ou indireta (ajuda 

as instituições financeiras e á indústria imobiliária). Segundo 

HARVEY, o governo também administra e impõe uma variedade de 

obrigações institucionais na operação do mercado imobiliário, 

como zoneamento e leis de uso do solo urbano. Ao alocar serviços 

e facilidades - e vias de acesso ele também contribui para 

modificar o meio circundante. 

Ao analisar aspectos da expans~o territorial urbana de 

Presidente Prudente, SPOSITO (1983), considera que o processo de 

estruturação do espaço urbano resulta de práticas da ação privada 

e da ação pública. Na análise da iniciativa privada reconhece 

três agentes: os proprietários fundiários, os incorporadores . e os 
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corretores imobiliArios. Para a autora os proprietArios 

fundiArios podem ser grandes ou pequenos e pertencer a diversos 

segmentos sociais. Além disso, analisa a forma como cada 

proprietArio obteve a propriedade: na forma de herança, ou 

empresArios que realocaram seus investimentos .visando o 

parcelamento da terra e o consequente tributo fundiArio, apôs as 

vendas. Tais proprietArios, ao parcelarem o solo podem se 

associar As incorporadoras que dirigem o empreendimento (investem 

na implantação de benfeitorias e na regularização do loteamento 

junto ao poder publico municipal). Nesse caso o proprietArio e o 

incorporador dividir~o parte do tributo urbano que serA auferido. 

As corretoras imobiliArias, juntamente com as incorporadoras 

desenvolvem atividades de prestação de serviços ao proprietArio 

fundiArio, e geralmente se apresentam em conjunto. 

A ação publica é vista através da determinação das 

pollticas de inversões fina~ceiras para implantação de bens e 

serviços publicos provocando a segregação social. Além disso a 

autora relaciona as transformações ocorridas no processo de 

produção do espaço urbano, Aquelas havidas no aparelho estatal, 

federal e municipal, no que concerne As formas de administração 

püblica, cada vez mais comprometidas com o grande capital. 

Além de analisar a atuação de "grupos de agentes 

modeladores", BORJA (1975), especifica os conflitos surgidos 

entre os mesmos. Tais conflitos, refletem as contradições geradas 

pelo desenvolvimento urbano, nas economias de mercado. o autor 

salienta que os agentes possibilitam três grandes tipos de 

conflitos sociais urbanos: 

O primeiro se dA entre os agentes urbanos dominantes e 
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a população. Como representante dos agentes urbanos dominantes. 

estA o Estado, e o conflito se dâ sob a forma de pressões que a 

população faz em relação ao uso dos equipamentos coletivos da 

cidade e as propriedades em termos de alocação que o Estado 

determina. o segundo tipo de conflito se dá entre agentes 

capitalistas privados e o Estado; e ocorre sob a forma de 

pressões dos agentes capitalistas privados nos mecanismos de 

controle que o Estado usa para orientar o uso do solo urbano. O 

terceiro tipo emerge sob a forma de lutas concorrenciais entre 

agentes capitalistas com vistas â maximização de lucros, pois 

ambos visam os locais de menor custo e que proporcionarao maiores 

tributos fundiários. 

Em seu trabalho sobre movimentos sociais urbanos, 

CASTELLS (1976), também destaca os conflitos resultantes, dos 

choques de interesses entre a população e os agentes capitalistas 

e a arbitragem do poder pâblico. 

Ao examinar algumas situações históricas para 

compreender as caracter1sticas da renda da terra urbana em 

algumas cidades, YUJNOVSKY (1975), indaga sobre a existência ou 

não de uma especificidade da mesma em formações capitalistas 

dependentes; conclui, apôs analisar a comercialização com a terra 

urbana nas cidades de Buenos Aires e Lima, sobre a importancia de 

analisar a especificidade de cada formação social na geração e 

apropriação da renda da terra urbana, visto que as diferenças nas 

duas cidades são substanciais. 

Dessa forma, embora exista um processo geral de 

desenvolvimento das relações capitalistas de produção, cada 

cidade expressa uma configuração especifica de formas econômicas, 
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pollticas e culturais, e portanto essa especificidade deve ser 

analisada. 

Os estudos desses autores contrib~iram para nos 

fornecer subsldios para compreender as estratêQias utilizadas 

pelos agentes no processo de construção da cidade de Rio Claro; 

no entanto um dos aspectos que ao novo ver foi pouco explicitado 

refere-se a anàlise da atuação do Estado (Poder Püblico) nesse 

processo. 

Nos vàrios textos analisados, o Governo ou Poder 

Póblico, exerce um duplo e contraditório papel de aQente e 

mediador no processo de gestão do solo urbano; agente, na 

medidade que deve atender ás necessidades não satisfeitas pela 

iniciativa privada, e mediador nos conflitos e contradições que 

surgem entre os agentes. 

o papel do Estado (Poder Püblico), frente ao processo 

de estruturação da cidade é incosteste. e, portanto, deve ser um 

pouco mais analisado. Segundo SINGER (1979: 34), o " Estado. 

como responsàvel pelo movimento de boa parte dos serviços 

urbanos, essenciais tanto ás emprêsas . como aos moradores, 

desempenha importante papel na determinação das demandas pelo uso 

de cada área especifica do solo urbano e, portanto, do seu 

preço." 

(1983: 37), explicita melhor essa questão, 

quando salienta que um fator que tem contribuido para n 

aumentar a rentabilidade do investimento em terras urbanas tem 

sido o grau de intervenção do Estado, através das politicas de 

inversões em transportes, vias püblicas, habitação e outros 

serviços ( ... ) . Através desses investimentos é potencializada a 
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percepção da renda fundiAria por parte dos agentes privados, 

sendo, em outras palavras, apropriada de forma privada uma parte 

do excedente social, desviado de sua realização sob a forma de 

lucro." 

Ocorre que a ação do governo não se manifesta somente 

através da determinação das politicas de inversões financeiras 

para a implantação de bens e serviços pâblicos. Para LAMPARELLI 

(1983: 32), além dos investimentos pâblicos, o poder pâblico 

manifesta-se em outras três frentes: primeiramente através do 

estabelecimento do conjunto de leis que regem a estruturação da 

cidade; em segundo lugar, através de medidas de carAter 

tributário (captação de impostos e contribuições); por âltimo 

através da ação estatal na produção e comercialização do solo 

urbano.associado A iniciativa privada, para suprir a escassez de 

terrenos e habitações para determinados segmentos desfavorecidos 

da população. 

Nos baseamos nessas questões para desenvolver a análise 

da atuação do poder pâblico e da iniciativa privada em Rio Claro. 

Nos referimos anteriormente, que a estruturação da 

cidade é resultante de uma hierarquia de usos possiveis da terra. 

Além disso, cada uso possivel obedece uma lógica de rentabilidade 

que diz respeito a cada localização especifica, que se concretiza 

em preços diferentes. 

Vimos também, que os preços dos terrenos são 

determinados pelo que a demanda pode pagar. Por sua vez, a 

variação desse preço ocorre em função das diferenças e 

especificidades, tais como externalidades (positivas · ou não) e as 

facilidades de acesso a bens de consumo coletivo, tais corno: 
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serviços püblicos, comércio, cultura, etc. Então, em Qrande 

parte (2) o preço de um terreno varia em função de suas 

externalidades. Verificamos que o Poder Püblico ê responsàvel 

pelas decisões das loca~ões de bens e serviços püblicos uma vez 

que a ele cabe legislar, planejar e atuar sobre o uso do solo 

urbano. 

Nesse sentido, a alocação de investimentos püblicos, 

quando realizados de maneira maciça em uma Area, pode, em certo 

per lodo de tempo, propiciar modificações diretas nas 

externalidades existentes, redefinindo novas localizações, que 

terminam por aumentar o preço dos terrenos ai localizados e, 

portanto, o aumento do tributo apropriado pelo proprietário da 

terra nessas localizações. 

Tais considerações nos alertaram para a possibil~dade 

de estabelecer relações entre os representantes da iniciativa 

privada e do poder pübiico <3>, e analisar sua prAtica a partir 

dai. Ou seja, analisar o poder que emanaria do proprietArio da 

terra urbana, se estivesse representado no Poder Publico local, 

uma vez que ao legislar ou planejar sobre o uso do solo, poderia, 

intencionalmente, aumentar o seu próprio tributo fundiArio. 

SINGER (1979: 34) , se aproxima dessa questão quando 

salienta que " as transformações no preço do solo acarretadas 

pela ação do Estado são aproveitadas pelos especuladores, quando 

estes têm possibilidade de antecipar os lugares em que as 

diversas redes de serviços urbanos serão expandidas." Neste caso, 

se os proprietários tiverem acesso ou alguma influência sobre o 

poder publico pode auferir maiores preços de seus terrenos ao 

promover externalidades positivas para os mesmos. 
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TOPALOV (1974), em uma pesquisa sobre a produção 

capitalista da habitação na França, registrou algumas prAticas 

desenvolvidas pelo empresário da construção, em uma delas, o 

autor cita, que o promotor imobiliário pode adquirir glebas de 

terras nas zonas onde eles serão constuidos, por preços 

inferiores aos que atingirão quando da conclusão dos 

equipamentos. Essa estratégi·a possibilita ao capitalista da 

construção apropriar parte da renda da terra na forma de ' 

super lucros. 

Ao juntarmos em um único aQente, tanto o representante 

da Iniciativa Privada, quanto do Poder Público, tivemos a 

possibilidade de verificar um agente com estratégias especificas 

de atuação no processo de construção da cidade.Tal aQente 

denominamos politico - proprietArio, e verificamos que essa 

condição pode lhe possibilitar: 

- Acesso ás informações antecipadas sobre as possiveis 

mudanças no uso do solo, devido a implantação de bens e 

serviços públicos. 

- Possibilidade de legislar, planejar e atuar sobre os 

possiveis usos do solo urbano. 

! através da anAlise desse agente e de suas estratéQias 

no processo de comercialização do solo urbano. que procuraremos, 

a seguir, reconhecer alguns aspectos do crescimento territorial 

de Rio Claro. 
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POLITICOS - PROPRIETARIOS E ESTRAT[GIAS NA APROPRIAÇÃO DA RENDA 

TERRITORIAL URBANA 

Visando recolher subsÍdios sobre a atuação desse aQente 

no processo de construção da cidade de Rio Claro, elaboramos uma 

listagem com os nomes dos vereadores, prefeitos e vices e seus 

principais acessores (advogados, t~cnicos, etc.), no periodo 

delimitado entre 1948 a 1982. Tal perlodo correspondeu a oito 

legistaturas, que iniciou-se na gestao que prescedeu o periodo do 

Estado Novo. A partir dessa data, as camaras Municipais voltaram 

funcionar, possibilitando, entao, que verificassemos as 

discussões no legislativo sobre a elaboração das leis que 

normatizam ou modificam o uso do solo urbano. 

Apôs o levantamento dos nomes dos pollticos, iniciamos 

um levantamento junto aos cartórios de registro de imóveis (4) 

com o objetivo de verificar a incidência de propriedades 

vinculadas a esses nomes. Dos 186 nomes arrolados, que 

possivelmente poderiam legislar, planejar ou ter acesso às 

informações referentes às alocações de serviços urbanos, 

constatamos que 29 deles eram proprietários de parcelas da terra 

rural e urbana (5) Elaboramos urna relação desses nomes, 

juntamente com os cargos · exercidos em suas respectivas 

legislaturas. (tabela 33). 

Verificamos que, grande parte dos pollticos-

proprietários analisados são homens que desempenharam ou 

desempenham atividades urbanas: industriais, comerciantes, ou 

profissionais liberais, que investem na terra parte dos 

beneficies adquiridos no processo de acumulação do capital. A 



TABELA 33 - NOMES DOS POLITICOS-PROPRIETARIOS E OS CARGOS QUE EXERCERAM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGISLATURAS E CARGOS EXERCIDOS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOMES 1 1948 - 1951 1 1952 - 1955 1 1956 - 1959 l 1960 - 1963 : 1964 - 1968 : 1969 - 1972 1 1973 - 1976 l 1977 - 1982 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Augusto Schmidtl 
Filho 1 Prefeito Prefeito 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antenor Chiossil Vereador Vereador Vereador 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manoel A. car- 1 
valho 1 Vereador 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arlindo Unga
retti Vereador 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui Cassavia Vereador Vereador 

Assessor 
Juridico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Pereira Vereador 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Argemiro M. 
' Hoflin9 Vereador 

Vice 
Prefeito Vereador 

Pronto 
Socorro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
·Nometala José 
Jorge Vereador 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benjamin Anto- l 

·nio Vechiatto 1 Vereador 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antonio Cesar Vereador 
-----------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------

Jo~o E. Picoilil Vereador Vereador 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argemiro Mar - 1 
tins Dias Vereador 
------------------------------- ---- -------------------- ---------- -- .. __ ___ ____________________________ ________________ _ _ 

.W/, demar Leo
tk.rdo Vereador 
------------------------------------------------------ -- --- ---- ------ - -- - -- --- - -------------- ----------- ---------------------
ntonio Maria 
.)rrote 

Nicolino 
Mazzioti 

l 
1 
1 
1 
1 
1 

Vereador Vereador Vereador 

Vereador Vereador 

i 

1 1 

Vereador _. 
""'"" 

1 1 
1 1 
1 _ _ver-e.A.dor- -·- L _ VeL.Aado.r __ 
1 
1 
1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1 1 1 1 
Manoel J. Silvai 1 1 1 Vereador 1 Vereador 1 1 1 Vereador 
------------------------------------------------------------------------l-----------------------------------------------------

1 1 1 1 1 1 1 1 
Waldemar Karam 1 1 1 1 Vereador 1 Vereador 1 vereador 1 Vereador 1 Vereador 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silaa Bianchini: Vereador 
----------------------------------------------------------------------------------------
Pedro Kury Vereador Vereador 

Vereador Vereador 
-----------------------------------

Vereador 
Diretor 
Engenharia 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francisco 
scarpa Prefeito 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodolpho 
Sc:hmidt Engenharia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello Hussni Vereador Vereador Engenharia 1 Engenharia 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jalb4rio S. 
Pe•tti 

Vaso Schmidt 
P. ,l.ima 

Denarval F. 
Nevt>eiro Jünior: 

HUQO Romeiro 
saraiva 

Antonio Bus
chinell i 

José Lincoln 
Magalh~es 

Paulo Hofl ing 

Vereador 

Vereador 

Vereador 

Vereador 

Diretor 
Geral 

1 r 

Vereador 

Oficial 
Gabinete 

Diretor 
Geral 

Oficial 
Gabinete 

Vereador 

Diretor 
Enoenharia 

Vereador 

Engenharia 

Prefeito 

Vice 
Prefeito 

-----------------------------------------------------.-----------------------------------------------------·--------------------
FONTE: PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL - RIO CLARO. 
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terra serve para esses agentes como equivalente e reserva de 

valor, até que estejam interessados em vende-la, transformando-a 

em lotes e assim se apropriando da renda da terra. 

A maioria desses proprietArios quando decidem pelo 

loteamento de suas terras, geralmente procedem eles mesmos a 

incorporação da terra em solo urbano. Ou seja, cuidando da 

regulariza~ão de al9umas benfeitorias (infra-estrutura) e até da 

venda dos lotes. Por vezes, as vendas dos terrenos são repassadas 

para al9uns corretores, que recebem comissões pelas vendas. Em 

Rio Claro, até a década de 70 existiam apenas duas imobiliArias 

que transacionavam com terrerios, casas, etc., o restante das 

vendas era feito pelo próprio proprietArio ou corretor autônomo. 

A partir dessa data aumentou consideravelmente o número das 

mesmas, verificando mais de 40 imobiliArias em 1980. Esse aumento 

ocorre paralelamente á substituição das iniciativas individuais 

de incorporação, pela ação de emprêsas incorporadas, juntamente 

com a expressiva extensão da malha urbana nessa década, como 

podemos observar ri.1 figura 9. 

Podemos verificar através da tabela 34, e figura 11 que 

a participação desses proprietArios é bem diferenciada quanto a 

proporção dos investimentos. pois al9uns adquiriram 9randes 

Areas, reali~ando posteriormente 9randes loteamentos, outros 

parcelaram pequenas áreas, por vezes dentro da Area urbana. 

Porém, o mais comum foi adquirirem pequenas propriedades nas 

Areas próximas do perimetro urbano, e posteriormente parcelarem. 

Em alguns casos, o proprietário espera um tempo, que 

pode ser longo, até que possa legislar e propiciar inversões de 

serviços públicos nessas Areas, melhorando a acessibilidade das 
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fABELA 34 - LOTEAMENTOS DOS POLITICOS-PROPRIETARIOS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPRIETARIO LOTEA

MENTO 
AREA (M2 ) 

TOTAL 
NcrMERO DE 

LOTES 
DATA DE 
APROVAÇÃO 
NA PREFEI 
TURA 

[ 

F 
:t\· 
B 

DATA DE 
AQUISIÇÃO 
APROXIMADA 

INICIO 
DAS 

VENDAS 

CARGO 
EXERCIDO 

PER IODO 

---------------------------------------------------------------------- -- -------------------------------------------------
Augusto Schimidt 
Filho 

Augusto Schimidt 
Filho 

Augusto Schimidt 
Filho 

Cidade 
Jardim 

Vi la 
IndaiA 

Jardim 
S.Paulo 

234.946,29 200 06/07/44 

371.480,75 450 12/07/4.6 

1 
1 -

1.123.320 , 00 2.000 

1942 194.3 

1942 1943 

1958 1958 

Pref. 

Pref. 

Pref. 

56 - 58 
64 - 68 

56 - 58 
64 - 68 

56 - 58 
64 - 68 

-------------------------------------------------
Antenor Chi oss i 

Adelina Chiossi 
(esposa) 

Jardim 
ICentenArio: 

1 Jardim S.I 
1 Paulo II 1 

24.7.388,00 

97.655 , 00 

493 21/07/55 

167 13/08/83 

) 1957 

3 1984 

Ver. 
48 - 51 
56 - 63 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
btonio Maria Ma -
rotte 

btonio Maria Ma -
rotte 

Vila 
Sao José 

1 
Terrenos 1 
R.2/Av.321 

24.200,00 

58.996,00 

s/d 09/06/58 

s/d 03/07/57 

1958 

1958 

Ver. e 
V.Pref 

52 - 72 
73 - 76 

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Arlindo Ungaret ti !Jardim Quil 

1 tandinha 1 96.915,00 1 07/01/52 s/d 1952 Ver. 
1 194.9 
1 1951 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antonio Buschinelli Terrenos 1 

1 em Santa 1 
1 Gertrudes! 52 .415, 00 s/d 

194.8 

09/12/50 1951 ver. 1951 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argemiro Martins 
Dias 

1 Parte Vil a 1 
1 Nova 

1 
26.862,00 1 s/d 23/07/4.7 194.8 Ver. 

1 194.8 
1 1951 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benjamin Antonio 
lJechiato 

!Parte Vila l 
Santo 

: Antonio 1951 
heranca 

1967 

1948 

1952 Ver. 1951 
------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Demerval F . Nevoeiro! Recanto 
~nior Idas Pedras 

1 (Distr. de 
1 Assist.) 186 . 580,00 

~~~~~al F. Nevoeiro:N~~!=~d~rb 
IMun .Ipeüna 1.840.511.00 

Demerv•l F. Nevoeiro l Lotes Jd. 
Júnior lM.Cristinal 22.306 , 00 

377 

1.04.8 
740 m2 

80 

29/02/80 

08/01/80 
1 Pref. Ipe-una 

1955 

8 17/02/72 

o 10/12/76 

12/05/72 

1982 

1981 

1980 

Ver. 
Pref. 

Ver. 
Pref. 

Ver. 
Pref. 

69 - 76 
77 - 82 

69 - 76 
77 - 82 

69 - 76 
77 - 82 

--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Romero Saraiva IJd.Fazendil 

1 nha (Estr. : 
IS.Carlos /1 
1 Batovi) 219.350,00 

34 
5.000 m2 18/08/77 29/11/68 1979 V.Pref. 77 - 82 

---~-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Joao Evanoelista 1 Terrenos 1 1 1 
Picol 11 1corumbatal1 15 .165. oo 1 r 1 29/12/53 1953 Ver. 1 48 - 51 
·-----------------------------------------------------------------------1--- ----- ------------------------------------------
~anoel Antonio 1 Terrenos 1 1 1 
carvalha IVila Alemal 22.435,00 1 1 i 08/04/54 1948 Ver. 1 48 - 51 
--------------------------------------------------------------~-------- - - - ---------------------------------------------
Manoel José Silva IJd.Remansol 1 1 1 

1 santa 1 1 1 1 63 - 68 
1 Gertrudes 1 3. 547, 49 1 1 '1 08/04/74 1974 ver. 1 77 - 82 

----------------------------------------------------------------------- - --~---------------------------------------------
Nicol ino Mazziotti 1 Terrenos 1 1 1 

1 Cidade 1 1 heranca 1 52 - 55 
Nova 3 .. 500., 00 1 ~ f 31/07 /78 1978 Ver - 1 60 - 63 

-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Nometala José Jorge 1 Jardim 1 

1 Cidade 1 
1 Azul 136.348,88 1 264 1972 r ____________________________________________________________________ _ __ ___ ! 

Rui Cassavia IJd. Nossa 1 
!Senhora dai 
1 Saô:de 47.217,22 1 112 1 15/06/72 1 

---------------------------------------------------------------------------
Sillas Bianchini 1 Terrenos 1 r 

1 Jardim 1 1 
1 Primaveral 27.839,00 1 60 1 

---------------------------------------------------------------------------
Vasco Schmidt Jardim 1 
Pereira Lima Novo 1 1 

1 Horizonte! 32.186.00 1 74 1 19/12/71 1 

;~i~~;~~-;~~~;--------~~-;~~~;----------------------------------------- ----

Valdemar Karam 

(Loteou 
em 

partes) 

Jardim 
HipOdromol 

97.600,00 

77.65l.,2B 
------------------------------------------------------------------------Valdemar Leonardo 

e outros 
1 Area con-1 
1 tl9ua ao : 
ICid.Jardiml 

------------------------------
Antonio César 1 Terrenos 1 

1 na Vila 1 
1 Alem~ 

' ' 65.675,00 1 05/04/52 
----------------------------------------- -

2.900,00 1 . ' ' ' -------------------------------------------------------------------------
FONTE: Prefeitura Municipal. Cartório de ReQistro de Imóvel I e II. 

1 
• r 03/01/72 1 197 3 Ver. 1 48 - 51 t ____________________________________________ _ 

1 48 - 52 
Ver. 1 60 - 63 

~ 1966 1973 A. Jur. 1 77 - 82 
----------------------------------------------

1968 1973 Ver. 

1 
1 60 - 63 
1 69 - 76 

----------------------------------------------

1970 

23/11/64 

11/02/54 

06/12/47 

1980 

1968 
1974 
1977 
1985 

1955 

1955 

1953 

1 
1 

Of.Gab. 1 64 - 72 

Ver. 

Ver. 

Ver. 

Ver. 

. 
' 

60 - 82 

60 - 82 

1 48 - 51 

1 48 - 5l. 

* Quando o loteamento n~o foi aprovado pela Prefeitura Municipa . , r emos informações quanto ao nõmero de lotes e 
outras informações. 

* Parte dos Vereadores de outros municlpios. participaram da catllillllllliliiF ipal de Rio Claro atê que suas Cidades jA 
estivessem emancipadas, e lotearam parcelas de terra nessas ci<l!mllllo E . Picolli, Antonio Buschinelli e Manoel 
Jos~ Silva. 
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mesmas, e assim permitindo que o proprietàrio perceba um tributo 

maior. 

Verificamos na tabela 35, que a maioria dos politicos 

analisados teve acesso ao legislativo, participando atê mais de 

uma vez no Poder Püblico, propiciando, em alguns casos, um tempo 

mais longo atê que pudessem incorporar suas terras e legislar 

proporcionando a implantação dos serviços urbanos nas mesmas. 

TABELA 35 NcrMERO DE POLITICOS E SUA PARTICIPAÇÃO NAS 

LEGISLATURAS. 

NOMERO DE POL!TICOS NOMERO DE LEGISLATURAS 

12 l 

6 2 

5 3 

l 5 

l 6 

Com as informações referentes às suas propriedades, 

cargos e periodos que estiveram representados no Poder Püblico 

Municipal, iniciamos o levantamento no arquivo da camara 

Municipal, visando analisar a legislação (6) elaborada ou 

proposta por esses propriet~rios e que, de alguma forma, pudesse 
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melhorar a localização de suas ãreas na cidade. O resultado dessa 

investigação serã apresentado através de alguns exemplos de 

gest~o urbana. 

EXEMPLOS DE GESTÃO DA TERRA URBANA EM RIO CLARO 

"Metamorfosearei Rio Claro, farei surgir aqui a 

mais linda cidade da hinterlAndia" 

Augusto Schmidt Filho 

- 1956 -

Essa frase foi proferida no discurso de posse do Sr. 

Augusto Schmidt Filho, ao assumir o cargo de Prefeito Municipal 

na primeira legislatura, no periodo analisado, que participou do 

Poder Püblico - 1956-1959 (?); a segunda legislatura foi entre 

1964-1968. 

Ao exercer o primeiro mandato, renunciou em 1958, para 

cuidar dos negócios da familia - uma emprêsa construtora, casa de 

materiais de construção e empreendimentos imobiliàrios. 

O Sr. Augusto Schmidt Filho, é o exemplo mais completo, 

da relação entre a iniciativa privada e o Poder Püblico, na 

medida em que era proprietàrio 

empresário construtor e politico. <
9

> 

fundiãrio, incorporador, 

Como podemos observar na tabela 2, o Sr. Augusto Shmidt 

Filho participou do processo de construção da cidade de Rio Claro 

com três loteamentos: Cidade Jardim, Vila Indaiã e Jardim São 

Paulo. Verificamos que manteve o mesmo processo de aquisição de 

terra nas três incorporações. Adquiriu vàrias pequenas 
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propriedades na periferia da cidade com o objetivo de lotea-las 

para uso residencial. 

As parcelas de terra do loteamento Cidade Jardim e Vila 

Indai4 foram adquiridas, se9undo dados das escrituras pâblicas do 

lQ Cartório de ReQistro de Imóveis, no ano de 1943 e no ano de 

1944 jA havia reQularizado o loteamento e iniciado a venda dos 

lotes nesse mesmo ano. 

A outra àrea loteada foi adquirida entre os anos de 

1952 e 1953 e embora o plano de loteamento tenha sido aprovado 

pela Prefeitura Municipal em 1957, não foi obedecida a leQislação 

por parte do loteador no sentido de regulariza-la junto ao 

Cartório de ReQistro de Imóveis. 

CAPEL (1974: 19), ao se referir a atuação dos 

proprietàrios de terra na Espanha, salienta que, "A produção do 

espaço urbano ê resultado das pràticas de seus agentes que atuam 

dentro do marco do sistema capitalista, utilizando os mecanismos 

legais a sua disposição ou realizando sua atuação a margem destes 

mecanismos, obtendo posteriormente a 

correspondente ... ", e completa que essa normativa juridica não ê 

" ... neutra, mas sim representa e depende das classes na formação 

social ... " 

Esta forma de atuação seQundo as especificações da lei 

ou a margem dela, concretizam-se, na pratica, na existência de 

loteamentos regularizados e não regularizados - os clandestinos. 

Segundo o levantamento efetuado junto aos cartórios, 

verificamos . que v4rios loteamentos de Rio Claro, foram 

implantados sem qualquer processo de regularização, no caso do 

loteamento Jardim São Paulo, que teve mais de 2.000 lotes a venda 
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a partir de 1957, é muito relativo denomina-lo de clandestino, 

pois n~o hã como esconder um empreendimento desse porte. 

Por outro lado, verificamos que as escrituras de vendas 

dos lotes correspondentes, foram normalmente reQis~radas no 

cartório, seQundo a leQislação <
9 >, somente após o reQistro no 

cartório, do loteamento jã totalmente regularizado junto aos 

órQãos püblicos, é que esta repartição pode reQistrar as 

escrituras de compra e venda dos respectivos lotes. 

Ao solicitarmos explicações sobre o procedimento do 

cartório ao cartorãrio responsãvel e funcionãrios, não as 

conseguimos. 

Na pratica, se desenvolve um joQo de interesses entre 

proprietãrio-politico e esses órQãos encarreQados de zelar para 

que a implantação se realize dentro da lei. Não podemos esquecer 

que nesse per1odo o proprietãrio do loteamento exercia cargo de 

Prefeito Municipal . 

Em um periodo de 14 anos o politico-proprietãrio, 

. 2 incorporou um total de l.729.740,29m . 

Através da tabela 31 (pg. 147), de crescimento da 

cidade, por acréscimos de quarteirões, densament~ ou pouco 

ocupados, verificamos que entre 1946 a 1064, houve um aumento de 

4.960.000m 2 de · ãrea ocupada; a ãrea dos três loteamentos 

analisados, deduzidas as ãreas püblicas e correspondentes as vias 

de comunicação foi de l.147.143,56m2 , ou seja representou 23t de 

novas ãreas incorporadas â cidade nesse perlodo. 

Até 1963, quando foi sancionada uma lei municipal 

tornando obriQatória a implantação de alQumas benfeitorias como 

condição para efetuar esse loteamento, as exiQências leQais eram 
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pequenas, uma vez que limitavam-se á abertura das ruas e A 

demarcação dos lotes, além do reQistro no cartório dos documentos 

relativos á propriedade do imóvel e ao plano . do loteamento. Isto 

tornava baixo o investimento nesse tipo de empreendiemtno. 

Posteriormente, o próprio loteador e ou corretores iniciavam a 

venda dos lotes. A ocupação dessas áreas se iniciaram mesmo sem a 

implantação dos serviços urbanos. 

A cidade na década de 1940; estava sendo intensamente 

ocupada pois estava se iniciando a migração campo-cidade na 

região, e se expandia na direção norte e oeste (b~irros 

operários), e sul. 

Ao verificarmos o loteamento Vila IndaiA, verificamos 

que por localizar-se a oeste, além trilhos, a sua ocupação pode 

ter sido dificultada, uma vez que a estrada de ferro constitui-se 

em um obstAculo a circulação de pessoas e automóveis. Com o 

intuito de minimizar tal problema, o Sr. Augusto Schmidt Filho . 

providenciou em 1956, a construção de uma passagem subterranea na 

avenida 8A, que liga o Bairro da Cidade Nova e Vila Indaiá, a 

área central. Em anexo, está o agradecimento do Sr. Prefeito aos 

vereadores municipais, que quiseram propor o nome do prefeito 

Aquela galeria. (anexo 1) . · 

Devido ao tempo transcorrido e as poucas informações 

registradas, referentes implantação dos servic;os de 

abastecimento· de áQua e rede de esQôto, verificamos através da 

troca de correspondência entre e executivo e legislativo, que 

entre 1956 a 1959, foram iniciadas as obras desses serviços no 

loteamento Vila Indaiá e a Cidade Jardim. 

Em documento encaminhado ao Presidente da camara; o 
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Diretor Geral do Departamento de Administração vem convidar os 

vereadores para assistirem a inauguração da Adutora de AQua 

localizada a avenida 8A (Vila IndaiA). (anexo 2). 

Obtivemos informações com pessoa da familia ainda viva, 

e que também foi politico atuante nesse periodo, que o Sr. 

Prefeito solicitou verbas ao Governo Estadual e com a mesma, 

construiu três emissArios para captação de esQoto. Localizando-os 

próximo a Vila IndaiA e outro próximo ao Cidade Jardim. 

Nesse perlodo verificamos, através do decreto 441/59, 

que o prefeito eme exerclcio (1959), desapropriou Area na Vila 

IndaiA, com o objetivo de instalar na mesma, rede de esQoto. (lO) 

(anexo 3) . 

Em 1956, o Sr. Prefeito aQradece aos vereadores por 

terem registrado em Ata, um voto de aplauso a sua pessoa, 

devido a doação de uma quadra de terrenos da Vila IndaiA, ao 

Governo do Estado, para a construção do 52 grupo escolar da 

cidade. (anexo 4). 

A possivel implantação de tal serviço, jA se reverteu 

em beneficio ao proprietArio, pois ao verificarmos as vendas de 

terrenos no jornal DiArio de Rio Claro em outubro de 1956, 

constatamos a venda de um "magnifico lote, a 100 metros do futuro 

SQ grupo escolar na Vila IndaiA." 

Verificamos que a implantação de um serviço urbano, 

promove um tributo diferenciado (renda diferencial), para âqueles 

propietArios que possuem o privilêQio de implantar tais serviços, 

uma vez, que os mesmos são distribuidos desigualmente na cidade. 

Em 1961, o Prefeito doou um terreno no loteamento 

Jardim São Paulo, para a construção de outro Qrupo escolar. 
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(anexo 5). 

Embora nao tenhamos as informações relativas as datas, 

sobre a instalação dos serviços urbanos nos loteamentos, 

verificamos através da propaQanda de vendas de terrenos no 

loteamento Cidade Jardim (fevereiro de 1958), que os serviços de 

infra-estrutura jà são mencionafos. "19 lotes na Cidade Jardim, A 

Rua 3, com a Avenida 37, com àQua, luz e dentro de 1 mês com 

esgoto, pois esta a al9uns metros do local." 

Nessa gestao, o Prefeito sanciona a lei 44 de 1956, na 

qual autoriza a Prefeitura Municipal a permutar terrenos, para 

retificar as ruas 4 e 5 , avenidas 25 e 27, na Cidade Jardim. Ruas 

que foram dessa forma, planejadas em seu plano de loteamento. 

(anexo 6) . 

Em 1960, verificamos através dos dados da Lançadoria e 

cadastro fiscal, que os loteamentos Cidade Nova, Bela Vista e 

Vila Indaià, jA estavam ocupados com 1.027 prédios, onde apenas 

59 deles sao servidos pela rede de Agua . 

Ao verificarmos as vendas dos lotes e suas localizações 

dentro dos loteamentos, constatamos que nao hà necessariamente 

uma estratégia programada no interior dos mesmos (Vila Indaià e 

Cidade Jardim), visando vender as piores àreas em termos de 

·para posteriormente vender as àreas melhor localização, 

localizadas, dotadas de serviços, pois a simples constatação de 

jA que està havendo a implantação dos serviços urbanos 

possibilita a "valorização" do empreendimento. 

Verificamos que hà uma estratégia no sent~do de iniciar 

a implantação da infra-estrutura, principalmente na parte inicial 

(próximas as Areas centrais da cidade) do loteamento. Através da 



218 

fi2ura !.l. sobre a implantação da pavimentação, verificamos nos 

três loteamentos, que as àreas vão sendo pavimentadas em momentos 

diferentes. Nos loteamentos Vila Indaiá e Cidade Jardim, a àrea 

inicial dos loteamentos foram pavimentadas na gestao 1964-1968, o 

que indica que na gestao anterior foram implantadas a rede de 

c1gua e esgoto. 

Uma das grandes obras deste Prefeito, concretizada na 

sua segunda gestao (1964-1968), foi a "Avenida Perimetral", um 

anel vic1rio que possibilitou a ligação de vàrias àreas (figura 

11). Segundo pessoa da familia por nós entrevistada, a idéia da 

perimetral, nasceu junto com a elaboração do projeto de 

loteamerito do Jardim sao Paulo, e para concretizar a execução da 

mesma, encaminhou um projeto de Lei (59-56) á camara, com o 

objetivo de proceder, quando necessário, a abertura de trechos da 

Rua 14, onde a mesma estivesse fechada, desde a Avenida da 

Saudade, a tê a Avenida 24. (anexo 7) . 

Como podemos observar na figura 11, a Rua 14 passa por 

toda a extensao do inicio do loteamento Jardim São Paulo, e seria 

para o Prefeito, segundo nos informaram, sua maior obra, na 

medida que dotaria a cidade de um anel viàrio, que iria 

possibilitar circundar a cidade, ligando as duas saldas para a 

Washington Luis ao centro da cidade. o projeto lei que autorizava 

a abertura da Rua 14, foi aprovado e se transformou na lei 522 de 

1957. (anexo 8). 

Mesmo nao estando no poder entre 1958-59, o Prefeito 

sugeriu ao vereador Antenor Chiossi que propusesse um projeto 

de lei, que autorizasse o alargamento da Rua 14 em toda a sua 

extensão para a largura de 20 metros. (anexo 9). · 
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No plano de loteamento do Jardim São Paulo, constava 

tanto para a Rua 14, como para a Avenida 14 (que corta o 

loteamento Jardim São Paulo atê a Via Washington Luis), vias com 

duas pistas. Para a execução desse projeto era preemente uma 

leQislação propondo a abertura da Rua 14, para que o ·pode-r 

püblico pudesse efetuar as desapropriações necessArias e outra 

propondo o seu alargamento para 20 metros. Dessa forma, o 

Prefeito nao investiria seus próprios recursos para efetuar seu 
---. 

projeto. 

Em detrimento da argumentação contrAria a aprovação da 

lei que propunha o alargamento da Rua 14, por parte do Prefeito 

em exerclcio (58-59), Argemiro M. Hofling, para quem tal lei 

despenderia enormes recursos financeiros para efetuar as devidas 

desapropriações, visto que em alguns locais dessa Rua, jA haviam 

casas construidas e " ... o Municlpio não teria condições de 

arcar, com tais despesas, nem no momento, e mesmo em um futuro 

próximo." 

A C4mara derrubando o veto do prefeito, aprovou o 

projeto-lei, tansf ormando-o na lei 636, que autoriza o 

alargamento da Rua 14, em toda a sua extensao para 20 metros em 

12 de junho de 1959. (anexo 10). 

Essas considerações são importantes, pois ao assumir em 

1964, o Sr. Prefeito iniciou as desapropriações, de acordo com a 

lei 636-59 referindo-se a ela como se estivesse apenas cumprindo 

lei aprovada pelo legislativo, e nao como se tivesse participado 

de sua elaboração. Em 20 de março, através do decreto lei 1122, 

desapropria area de 12.350,00m2 , necessArios para proceder a 

abertura da Rua 14. Solicita que tal desapropriação seja efetuada 
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com urgência, " tendo em vista a preemência da execução do 

plano de urbanização executado pela nova administração." (anexo 

11). ~~sa foi a primeira desapropriaçã<? de out.ras 11, ?PeJJ__g_s __ ._no.. 

ano de 1964 com esse mesmo fim. 

Em 16 de abril de 1964, o Vereador Manoel José da 

Silva, através do requerimento 236/64, alerta para o fato de que 

" o Senhor Prefeito vem adotando medidas administrativas que 

est~o em completo desacordo com as condições do municipio ... ", 

uma vez que" ... tem publicado varios decretos de desapropriações 

de terrenos, notadamente para o alargamento da Rua 14 ( ... ), e 

que as obras programadas naquelas desapropriações sao 

perfeitamente adi4veis e não se caracterizam, 

utilidade pôblica ou mesmo interesse social 

prefeitura tem problemas administrativos de 

inclusive pela 

( ... ) , pois a 

muito maior 

emergência ,e até de possiv.el calamidade pt'..!blica, como é o dp 

serviço de abastecimento de Aoua da cidade, que com a presente 

estiagem podera redundar no sério problema da falta de Aoua." E 

por fim pergunta ao Sr. Prefeito, como" ... pretende o Senhor 

desapropriar Areas de terrenos e casas com o atual orçamento?" 

(anexo 12). 

Verificamos que a solução encontrada pelo executivo foi 

a de permutar terrenos do municipio, com os proprietários das 

areas necessArias ao alargamento da Rua 14, em toda sua extensao 

- lei - 999-67. (anexo 13). 

Em 5 de abril de 1968, quando a Rua 14, jA estava 

totalmente aberta, o Prefeito encaminhou um projeto de lei ao 

legislativo que institue a "Avenida Perimetral". Para o 

Prefeito, essa via caracteriza-se" ... por ser uma via periférica 
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dotada de condições urbanisticas especiais, para facilitar o 

transito püblico ( ... ). Para tanto, o executivo programou um 

contorno circular na cidade, através de vias com dimensões de 

largura especiais, as quais dever~o receber melhoramentos que vão 

desde sargeteamento, pavimentação, e ajardinamento e iluminação 

central". Lei 1077-06-05-68. (anexo 14 e 15). 

Atê o término de sua gestão, o trajeto da Rua 14, em 

frente ao Jardim S~o Paulo, mais próximo da àrea central da 

cidade, j cl havia recebido serviços urbanos tais como: 

pavimentação, iluminação pública, guias e sargetas. Além disso, 

verificamos através da figura 11, que o trajeto da Perimetral atê 

1968, possibilitou a ligação dos loteamentos Cidade Jardim, 

passando pelo Jardim São Paulo, ao outro lado da cidade (oeste) 

até o centI"o. 

O continuo empenho do Prefeito, em abriu essa via e 

vclrias outras ruas e avenidas nessa região, e tornâ-la completa 

de recursos urbanísticos, possibilitou tornar seus loteamentos 

mais acessiveis e, alêm disso, receber um tributo fundiàrio 

maior, uma vez que tais serviços proporcionaram extern~1idades 

positivas para essas clreas. 

Nessa mesma gestão, o Sr. Prefeito se empenhou em 

continuar a execução da implantação de rede de àgua, e esgoto na 

Cidade Jardim e Vila IndaiA. Através do decreto 1029, 

desapropriou clrea para a ampliação das instalações da Estação de 

Tratamento de Agua na Vila Indaiá. (anexo 16). 

Nos referiamos anteriormente, que na gest~o de 1964-

1968, foram realizadas obras de pavimentação nos três loteamentos 

analisados. 
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Através da fioura 12, observamos que em uma dessas vias 

pavimentadas, a salda para a Washinoton Luis em direção a São 

Carlos, a partir da Rua 14, que divide ao meio o loteamento 

Jardim S~o Paulo, houve um empenho maior do Sr. Prefeito no 

sentido de pavimentA-la. 

Através de um requerimento, alguns vereadores 

solicitaram do Executivo, informações sobre o motivo pelo qual o 

asfaltamento da via de acesso, que parte da Avenida 14 e vai atê 

a Washington Luis, foi iniciado e nao teve prosseouimento. O Sr. 

Prefeito respondeu a esse requerimento, afirmando que tem feito 

todo posslvel para que aquela obra se concretize, e seoundo suas 

palavras. " o interesse deste executivo por aquela obra é tão 

evidente que a sua execução atê o ponto em que se acha só foi 

possivel oraças a doação efetuada pelo Sr. Aousto Schmidt Filho, 

ao Departamento de Estradas de Rodagem de Area de terreno 

superior A 30.000 metros ~uadrados, cumprindo aoora, compromisso 

verbal assumido a mais de 10 anos." (anexo 17). Através desta 

argumentação, verificamos que era um objetivo claro e pãblico, 

dotar as suas Area na cidade de serviços pãblicos, antes mesmo de 

assumir a primeira gest~o. 

Devido a não obtenção de recursos do Governo do Estado 

para a execução da pavimentação dessa via, o Sr. Prefeito propõe 

que o próprio municlpio promova o serviço com seus próprios 

recursos lei 1042 de 14 de agosto de 1967. (anexo 18) . E 

justifica a aprovação do seu projeto de lei, argumentando que a 

pavimentação via de acesso a cidade" ... virA por certo valorizar 

ainda mais a condiç~o de grande cidade que jà é Rio Claro, a par 

de solucionar mais esse problema dos muitos que vem sendo 
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solucionados." 

Através do requerimento 301-67 (dezembro de 67) 

encaminhado ao Executivo, verificamos que a pavimentação da via 

de acesso, acima citada, foi aprovado por decurso de prazo. o 

vereador Waldemar Karan argumentou que o "projeto do executivo 

visando o asfaltamento da pista de acesso da Avenida 14, onde a 

maioria dos terrenos marginais, a serem beneficiados pertencem ao 

sr. Prefeito Municipal ( ... ), que o executivo sob pena de ser 

responsabilizado deve cobrar a parte que cabe aos proprietários 

dos terrenos marginais as vias de acesso, que forem asfaltadas, 

pois há uma lei (661 de 17-02-60), que institui o auto-

financiamento pelos serviços executados pelo municipio. Segue do 

Executivo: · que nao pode deixar de cobrar o auto-financiamento, 

" ... dos proprietArios dos imóveis marginais âs vias de acesso, a 

serem asfaltadas, sob pena de responsabilização, principalmente 

porque o proprietário das maiores marginais â via de acesso da 

Avenida 14, e que irA se beneficiar grandemente com a execução 

daquela obra, é o próprio Senhor Prefeito Municipal." (anexo 19). 

Esse requerimento nao recebeu resposta do Executivo, porém em 

outro requerimento, encaminhado ainda em 1964, em que o Vereador 

solicita uma série de esclarecimentos, verificamos que algumas 

intenções do ·sr. Prefeito jà haviam sido evidenciadas logo no 

inicio de sua gestão. Dentre as varias perguntas que o Vereador 

encaminha ao Sr. Prefeito, duas nos chamaram a atenção: 

"! verdade que o Prefeito Municipal é possuidor ' de 

cêrca de 2.000 lotes de terrenos âs margens da "sua" perimetral?" 

"! verdade que, em São Paulo, sua Excelência tem tratado 

apenas do plano habitacional de seu interesse particular, por ser 
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dono de área superior a 600.000 metros quadrados?" (anexo 20). 

O Sr. Prefeito respondeu em 01-09-64, que "deixa este 
Executivo de atender as indagações formuladas na referida 

proposição, por julQA-las impertinentes e em desacordo com as 

normas que devem preexistir nas relações oficiais." (anexo 21}. 

Ao término de sua gestão, ao analiodrmos o requerimento 

102/70, verificamos que o Vereador enfatiza que é "pãblico e 

notório, que o cidadão e proprietàrio AuQusto Schmidt Filho, 

quando terminou o mandato de Prefeito Municipal em dezembro de 

1968, devia em impostos e taxas, uma consideràvel soma de 

dinheiro, que ultrapassava a casa dos cinquenta milhões 

velhos.:.~, e que o ... "ex-Prefeito Municipal apoiou o atual 

Prefeito Municipal, pois é do nosso conhecimento que o mesmo não 

teria sido eleito sem os favores pol!ticos daquele, e por 

entendermos que existiram duas amostras para pagamento de 

impostos em atraso, sem juros e multas, sendo que ainda em 

novembro de 1969, houve a 3ª e ãltima anistia ( ... ), considerando 

que é obriQação desta casa, não ser conivente em favores e 

combinações, embora isto possa não ter ocorrido neste caso " 

e por fim pergunta" ... Quanto fica devendo o cidadão Dr. AuQusto 

Schmidt Filho, nos anos de 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 e até 

março de 1969, · data da primeira anistia." (anexo 22). 

Através desse documento, verificamos, que o Prefeito, 

nas duas gestões que participou, leQislou no sentido de dotar . as 

suas propriedades de serviços urbanos, alternando, dessa forma, 

as demandas pelo uso do solo nas suas áreas, e não paQou pela 

implantação dos mesmos. 

Já nos referimos que a alocação de bens e benfeitorias 
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que possam provocar externalidades positivas " podem ser 

transferidas para o solo sob a forma de renda para aqueles 

terrenos que apresentam vantagens comparativas." YUJNOUSKY (1977: 

90) • 

RIBEIRO (1979: 19), ao analisar essa questao salienta 

que "o proprietário não vende, juntamente com o seu terreno, 

parte ou totalidade da rede de AQua e esgoto, do sistema de 

trAfeQo, das canalizações, de parte do supermercado instalado na 

Are a ( ... ).As condições externas do imóvel tem import~ncia no 

consumo habitacional, na medida em que a atividade de reprodução 

necessita de uma série de valor~s de uso que se enconttam no 

espa~o urbano. Isso siQnifica que o proprietàrio, quando vende a 

sua propriedade, vende o direito de uso sobre um espaço e um 

ticket de acesso a esses valores de uso externos . o preço desse 

ticket serA tanto maior quanto for a diferenciação quantitativa e 

qualitativa da distribuição no espaço urbano dos valores de uso 

externos ao imóvel. Não hà, portanto, venda de equipamentos, 

edificios, etc. e sim acesso a essas utilidades necessárias ao 

consumo habitacional." 

Seguindo esse raciocinio, temos que a alocação de 

determinados bens e serviços podem provocar o aumento de preços 

dos terrenos. · Por outro lado, tais alocações de bens e serviços 

podem direcionar eixos de expansão urbana ou definir uma ocupação 

diferenciada dentro da cidade. Verificamos, apôs a alocação dos 

bens e serviços nas áreas próximas, ou nos próprios loteamentos, 

que os mesmos passaram a ser ocupados por pessoas de faixa de 

renda mais elevada. 

Pretendíamos proceder a análise da evolução da venda 
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dos terrenos nos loteamentos, pois assim poderiamos verificar a 

diferença do preço antes e depois da implantação dos serviços~ e 

assim verificar os tributos fundiários auferidos no perlodo em 

que essas mudanças ocorreram. 

Esta possibilidade ficou .prejudicada, pelo fato de que 

os dados concorrentes ao valor de venda dos negócios realizados e 

registrados em cartório estão longe da realidade e sequer guardam 

proporcionalidade com ela, ou seja por ocasi~o do registro da 

escritura, o valor declarado é aquele pelo qual decidem vendedor 

e comprador, via de regra bem abaixo do preço real. (ll) 

Para tentar superar esse problema , procedemos um 

levantamento de anüncios de terrenos a venda, junto aos jornais 

da cidade, para verificarmos a evolução (ou não) do preço dos 

terrenos nos três loteamentos analisados . <
12

> 

Verificamos que as externalidades positivas, bem como 

os serviços urbanos, são transferidos para o solo sob a forma de 

renda para aqueles terrenos que apresentam vantagens 

comparativas. 

Através da Tabela 36, verificamos que o polltico

propri~tário implantou tais serviços em suas prop~iedades se 

apropriando, assim, da renda fundiária, uma vez que hà uma 

continua eleva~ão dos preços dos terrenos nos trê~ loteamentos. 
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TABELA 36 - EVOLUÇÃO DO PREÇO MEDIO DO M2 DOS TERRENOS 

ANOS 

1957 

1958 

1960 

1961 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1974 

1980 

1981 

VILA INDAIA 

2 preço por m 

33,l 

72,2 

90,3 

102,2 

456,2 

1.113,6 

1.210,2 

CIDADE JARDIM 

2 preç:o por m 

118,l 

120,0 

132,0 

144,4 

153,3 

154,0 

172,6 

222,0 

378,0 

738,0 

796,0 

993,0 

1. 058, o 

1.360,0 

JARDIM SÃO PAULO 

2 preç:o por m 

41,'4 

187,0 

.603, 6 

959,0 

FONTE: Jornal DiArio de Rio Claro 
FONTE PARA os CALCULOS DE DEFLAÇÃO: Indice Geral de Preços 

(oferta global) - Revista Conjuntura Econômica. 
Nessas datas encontramos os preços e a metraQem, porém em 
grande parte as propagandas n!o possuiam tais informações. 
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SINGER (1979), ao se referir aos serviços urbanos, 

explicita que o mesmo é escasso em relação às necessidades da 

população, pois o mercado os leiloa mediante a "valorização" 

diferencial do uso do solo, de modo que mesmo os serviços 

fornecidos pelo Estado a~s moradores, acabam sendo usufruldos 

apenas por aqueles que podem pagar o seu "pre~o" incluído na 

renda do solo que da acesso a eles. 

Assim, devido a escassez desses serviços, o polltico 

propriet4rio ao direcionà-los para seus loteamentos, passou a 

monopolizar uma localização privilegiada por um certo tempo, o 

que possibilita a apropriação de um tributo fundiArio maior. Alêm 

disso, ao dirigir a ocupaÇão dessas Areas para uma população de 

maior poder aquisitivo, permite assegurar o preço elevado dos 

terrenos para o futuro. 

A anAlise da atuação do Sr. Augusto Schmidt Filho, 

possibilitou que reconstrulssemos parte do processo de 

construção/expansão da cidade, atravês de parte da legislação 

elaborada visando a execução de alguns serviços urbanos, por 

outro lado, atuou na normatização do uso do solo, propondo a 

alteração do perlmetro urbano referente ao ano de 1956 e 1967, 

ambos proporcionando que suas Areas fossem incluldas nos novos 

perlmetros. (anexo 23). 

Assim como o Sr. Augusto Schmidt Filho, o Sr. Waldemar 

Karan, também teve a possibilidade de legislar e atuar sobre o 

uso do solo urbano. 

Promoveu duas incorporações de terras rurais em urbanas 

Jardim Hipódromo e A. Karan, com um total de 2 175.251,00m . 

Ambos loteamentos nao foram regularizados (cladestinos). 
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A área do Jardim Hipódromo foi adquirida em 1954, e em 

1955 já havia iniciado as vendas dos lotes. Este loteámento foi 

destinado a classe trabalhadora. 

O loteamento A. Karan e sua àrea foi doado pelo s~u pai 

em 1964, e nesse local existe uma chAcara. Procedeu vàrias 

incorporações, parcelando .pequenas Ar~as r~ferentes a no máximo · 

dois quarteirões de cada vez -1968 -1974 -1977 -1985. Não 

possuimos informações sobre o preço dos terrenos vendidos, uma 

vez não efetuaram propaQandas das vendas dos lotes nos jornais. 

Se os terrenos do loteamento A. Karan, foram vendidos a 

partir de 1968 a 1985, temos informações de que as vendas do 

loteamento Jardim Hipódromo iniciou-se a partir de 1955, os 

vendendo atê 1983. Cl 3 > 

A área onde está localizada tanto o Jardim Hipódromo, 

quanto o A. Karan (norte), passou a ser ocupada no final da 

década de 60 e inicio de 70, justamente com a definição do 

Distrito Industrial e instalação de al9umas indüstrias nesse 

local. 

Participou do Poder Püblico, como Vereador de 1960 a 

1982, e foi na gestão -1973 a 1976, que iniciou a elaboração de 

uma série de indicações ao Executivo, no sentido de dotar os dois 

loteamentos de· serviços urbanos, seQue alQuns exemplos: 

Indicação 255/77 - colocar iluminação püblica nas Avenidas 52-54-

56, entre Ruas 6 e 8 . (A. Karan) . (Anexo 24) . 

Indicação 486/78 - colocar Quia e sarQeta e rede de esQoto no 

Jardim Hipódromo. (anexo 25). 

Indicação 693/79 - colocar rede de es~oto - proximidades do A. 
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Karan. (anexo 26). 

Indicação 228/79 - colocar telefone páblico no Jardim Hipódromo 

Indicação 567/79 - passar plaina . nas ruas e avenidas do Jardim 

Hipódromo. (anexo 28) . 

Indicação 1587/80 - efetuar o prolonoamento da Rua 6, com duas 

pistas até o Rio Corumbatai. (Rua 6 passa em toda extensão do A. 

Karam) . (anexo 29) . 

Indicação 314/75 - rede de àQua no Jardim Hipódromo. (anexo 30). 

Indicação 207/79 serviço de remoção do eixo domiciliar no 

Bairro Jardim Hipódromo. · (anexo 31). 

Indicação 731/78 entrar em entendimento com a emprêsa 

concessionária de ônibus urbano, para que atenda o Jardim 

Hipódromo. (anexo 32). 

Indicação 162/76 asfaltar as duas pistas da Rua 6 até o 

pontilhado da FEPASA (na extensão do loteamento A. Karan). (anexo 

33) . 

A implantação do asfalto na Rua 6, ocorreu na oestão 

1977-1982, bem como a rede de áoua e esooto no Jardim Hipódromo, 

porém não possuimos dados para verificar se houve um aumento do 

preço do terreno nessas áreas em função da implantação de tais 

serviços. Por certo que sim, pois a simples menção que tais 

serviços serão implantados já promove o aumento do preço dos 

terrenos, porém não possuimos tais informações. 
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Anotamos alQumas indicações como exemplo, mas entre 

1973 a 1982, o Vereador elaborou e encaminhou ao Executivo 

inumeras delas. 

Nos dois exemplos acima analisados, verificamos que a 

possibilidade de leQislar permite ao -·polltico-proprietArio, 

proporcionar inversões de serviços urbanos nas suas propriedades 

e assim perceber um maior tributo fundi!rio. 

Nos referimos anteriormente que o acesso ao poder 

p~blico possibilita ao politico-proprietArio leQislar e tambêm 

ter acesso As informações antecipadas sobre as possiveis mudanças 

no uso do solo. 

Um exemplo dessa quest~o refere-se a uma propriedade 

rural que o Sr. Antonio Maria Manotte (Vereador), adquiriu em 15 

de julho de 1960, referente a Area de 8.224mz, pelo preço de crS 

270.000,00. Em 21 de julho de 1960, vendeu parte dessa Area 

· 5.280mz, para a Prefeitura Municipal, representada pelo Prefeito 

Municipal Sr. Francisco Scarpa pelo valor de cr$ 950.000,00, 

portanto em pouco mais de 1 mês obteve cr$ 680.000,00 . com essa 

transação. 

Essa Area estava localizada na futura Avenida 32, 

esquina da futura Rua 11 e 12, e possivelmente foi desapropriada 

pelo Poder P~biico para a abertura das ruas. Cl 4
> 

Outro exemplo que permite verificarmos essa pratica, 

refere-se a uma Area que o então Vereador Dermeval da Fonseca 

Nevoeiro Jr., representado pela MetalurQica Santa Gertrudes 

Ltda., adquiriu nos imed~ações da salda de Rio Claro para São 

Carlos, de Francisco Moreno Rios, em 21 d~ setembro de 1976, pelo 

valor de cr$ 665.000,00, que desde o ano de 1975 havia sido 
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ocupado pelo D.E.R. (Departamento Estadual de Rodagem) , que 

construiu nessa àrea um trevo. Em 1978, o Sr. Dermeval, então 

Prefeito Municipal, e seu cunhado José Aldo Demarchi (sócio da 

metalurgica), vereador, representados pela metalurgica, moveu 

ação contra o D.E.R. 

Ocorre que, se o Sr. Prefeito fosse esperar o pagamento 

do D.E.R., iria demorar vários anos. Dessa forma, encaminhou um 

projeto de Lei a camara Municipal, para que a Prefeitura 

Municipal ficasse autorizada a desapropriar a mesma gleba, 

(escondendo da camara que a àrea lhe pertencia e que o D.E.R. jà 

estava desapropriando tal área). Obtida a autorização junto a 

camara, a Prefeitura iniciou a desapropriação da àrea no lugar do 

D.E.R., pagando a vista cr$ 2.000.000,00, pagos ao Sr. Prefeito, 

seu sócio José Aldo Demarchi e a seu advogado particular. 

A vantagem ilicita obtida pelo Prefeito e Vereador é 

evidente, uma vez que compraram o terreno por cr$ .665.000,00 

prazo de 1 ano de pagamento, e o repassaram á Prefeitura, 

anos depois pelo preço de cr$ 1.849.830,00 a vista, mais 

184.983,00 pagos pela Prefeitura ao advogado particular 

metalurgica. 

Se levarmos em consideração que o D.E.R. 

com 

três 

cr$ 

da 

iria 

desapropriar a · ârea, o municipio sofreu um prejuizo de no minimo 

cr$ 2.000.000,00 (1979). 

Dermeval da Fonseca Nevoeiro Jr., e José Aldo Demarchi, 

foram denunciados por infração dos artigos 171, artigo 299, do 

côdigo penal, por crime de estelionato ("obter, para si ou para 

outrem, vantagem illcita, em prejuizo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer 
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outro meio fraudulento"). Foram condenados a dois anos de 

reclus~o. com direito a SURSIS, ou seja, respondendo em liberdade 

por serem réus primArios. Permaneceram nos cargos, visto que 

apelaram em todas as instancias, no periodo que inteirou o tempo 

de mandato. 

Em 19 de março de 1982, o Sr. Prefeito, decreta a 

desapropriação de três áreas, pertencentes à: Santa Rosa Comércio 

e Empreendimentos (de sua propriedade) , Nereu Mamprim (seu 

sôcio em diversos empreendimentos) , e de Ruy Cassavia (seu 

advogado), objetivando a aquisição de Areas para implantação do 

Programa Habitacional "Nosso Teto" da Caixa Econômica do Estado 

de S~o Paulo S.A. 

! importante salientar que as três 4reas, objeto dos 

decretos de desapropriação foram os "aprovados" pela concorrência 

püblica nQ 14/81. 

Em 19 de julho de 1982, o Sr. José Aldo Demarchi, ent!o 

Prefeito Municipal, visto que o sr. Nevoeiro havia se afastado do 

cargo para concorrer a cargo eletivo, cancela as desapropriações, 

uma vez que os propriet4rios das âreas desapropriadas 

desinteressaram-se pela manutenção da transação feita. (anexo 

34). ! importante salientar que desistiram dos decretos quando 

haviam sido condenados pela justiça. 

Os exemplos citados, os quais consideramos mais 

significativos nos permitem refletir sobre as prAticas e 

estratégias dos politicos-proprietArios visando a apropriação de 

um tributo fundi~rio diferenciado. o poder que o acesso ao Poder 

Püblico lhes dâ, tanto no que diz respeito a possibilidade de 

legislar, quanto na de antecipar informações sobre as mudanças 
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que ocorrerão no uso do solo, permite que esse processo ocorra. 

Por outro lado, assumem formas que vão definindo alQuns eixos de 

crescimento dà cidade. 
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NOTAS DO CAPITULO l 

(1) CAPEL 91972), HARVEY (1973), CLICHEVSKY (1975), BORJA (1975), 

CASTELLS (1976), BAHIANA (1978), SINGER (1978), SPOSITO 

(1983), LIPIETZ (1988) dentre outros. 

(2) Dizemos em grande parte, pois seria parcial imaginar que 

somente as condições f isicas de acesso a bens influenciam na 

determinação dos preços. VariAveis ideolóQicas, como 

situação sócio-econômica da vizinhança, tipo de construção 

predominante na Area, status do bairro na cidade, entre 

outras razões são de suma importancia. 

(3) Visto aqui como Prefeitura e camara Municipal. 

(4) Nos cartórios relacionamos os loteadores e incorporadores 

imobiliários, e levantamos historicamente a data da compra 

do imóvel, nome de quem comprou, Area, localização e por 

quanto comprou. Fizemos o levantamento de todas as vendas 

referentes a cada empreendimento. (ou seja, todas as compras 

e todas as vendas). Nos cartórios, os materiais consultados 

foram: livros, matriculas e registros. Nos livros, 

inicialmente, verificamos (em ambos os cartórios), em todos 

os nomes de nossa relação, anotamos os nâmeros das 

transcrições e assim obtivemos os dados de propriedades 

imobiliAr~as de todos os proprietArios-politicos. 

(5) Anotamos apenas os nomes dos proprietários rurais que 

incorporaram A cidade solo rural. Além disso, consta dessa 

lista nome de alguns empresários construtores. 
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(6) Verificamos a leQislação tanto do executivo, quanto do 

leQislativo. Com relação ao executivo, analisamos os 

decretos municipais e os propostos de projeto-de-lei 

encaminhados ao legislativo. No que concerne ao legislativo, 

analisamos os Requerimentos e Indicações elaborados pelos 

Vereadores e encaminhados ao executivo para que tomem as 

devidas providências quanto a implantação de 

urbanos na cidade. 

serviços 

(7) o Sr. Au9usto Schmidt Filho, foi eleito Vereador em 1929 a 

1931, nessa data foi nomeado interventor do municlpio, no 

periodo ditatorial de Getõlio Var9as. Quando o pais voltou 

ao regime constitucional, candidatou-se a uma . cadeira da 

C3mara Municipal (Partido Constitucionalista) sendo eleito 

para o exercicio de 1936 a 1938. 

(8) Não analisarei a atuação do politico no processo de 

construção de habitações, uma vez que não obtivemos 

informações sobre o mesmo. Nos deteremos na anàlise dos 

loteamentos. 

(9) Segundo o decreto-lei 58, de 10 de dezembro de 1937 e 

decreto 3079, de 15 de setembro de 1939, é exi9ido que os 

loteamentos deixem uma Area institucional para vias de 

circulação e jardins, bem como apresentem uma série de 

documentos, comprovando a propriedade do imóvel, para que o 

Cartório possa re9istrar o loteamento. Quanto ao registro do 

loteamento, é publicado edital nos jornais da cidade, para 

que não haja reclamações, quanto A legitimidade da 

propriedade, após o ~razo da publicação do edital. Esses 
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dados foram fixados pelas leis acima citadas. 

(10) Atê 1960, os proprietârios de terrenos urbanos não pagavam 

pela implantação de tais serviços, passando a ser cobrada a 

partir da lei 661 de 12.02.60 

(11) A l'.lni ca · condição ê que este preço de e 1 arado não esteja 

abaixo do valor venal estipulado pela prefeitura. 

(12) O levantamento foi realizado no jornal Diârio de Rio Claro e 

Cidade de Rio Claro. Anotamos apenas os dados referentes aos 

anos que conseguimos, pois por vezes, quando havia anl'.lncio 

sobre as vendas, não havia o preço. 

(13) Pesquisamos no Cartório de Registro de Imóveis as Vendas dos 

terrenos atê 1984.. , 

(14.) Estas informações obtivemos no SeQundo Cartório de ReQistro 

de Imóvel. 



5 



5. CONSIDERAÇOES FINAIS 
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CONSIOERAÇOES FINAIS 

Ao desenvolvermos esta pesquisa, procuramos nos 

orientar na perspectiva de entender aspectos da expansao 

territorial de Rio Claro, analisando-a em dois nlveis de 

compreensao: Um mais oeral, em que relacionamos o padrão de 

acumulação local subordinado As mudanças da divisão do trabalho 

internacional. O Outro nlvel de compreensão articulado e 

complementar ao anterior, refere-se A anAlise dos processos e 

agentes que atuam dentro da cidade, definindo o uso e ocupação do 

solo. 

Verificamos que a anAlise da inserção do municlpio no 

processo de acumulação, li9ado a atividade cafeeira e depois ao 

movimento de industrialização do Estado de São Paulo em suas 

vArias fases, foi fundamental para definir o crescimento 

territorial da cidade, na medida em que o maior ou menor 

dinamismo econômico interferiu e interfere concretamente no 

crescimento territorial da cidade. Por outro lado, verificamos 

que na anAlise do processo de expansão territorial da cidade, 

aspectos como aumento populacional, ou mesmo o dinamismo 

econômico da cidade comandado pela inserção do municlpio no 

processo de acumulação oeral do capital, não dão conta de 

explicar sozinhos a referida expansao, pois existe um processo de 

construção/produção da cidade lioado A acumulação do capital · 

dentro da cidade, comandada por vários segmentos sociais. 

Verificamos que nesse processo, o monopólio da terra 

· pelo proprietArio é fundamental, pois sem a permissão do mesmo 

nao poderá haver a livre circulação e reprodução do capital. 
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A utilização da terra é imprenscindivel, pois é sobre ela que são 

exercidas quaisquer atividades. Porém, a terra através do seu 

proprietArio, cobra no capitalismo um preço (renda) da sociedade 

inteira para permitir sua utilização. 

O uso do solo estA condicionado As relações de 

produção. Por ser condição necessâria e indispensAvel â produção 

de alimentos ou moradia é um elemento vital a toda atividade 

humana (o que lhe assegura a demanda), nao poder ser produzida ou 

monopolizada pelo proprietArio fundiArio é que a terra assume o 

carAter de uma "mercadoria", e portanto, um preço pelo qual devem 

pagar os indivlduos destituidos do direito de propriedade. Para 

se ter acesso a uma parcela da terra é necessârio pagar por ela, 

pelo fato de que, na sociedade atual, o uso é produto das formas 

de apropriação. Assim, o preço a pagar é expressão da renda. 

Verificamos que o uso do solo urbano, é disputado por 

vArios segmentos da sociedade de forma diferenciada, gerando 

conflitos entre individuos e usos. o uso é regulado e orientado 

através do mercado pelo que a demanda estiver disposta a pagar. 

Assim, o uso para a atividade produtiva, visa a 

diminuição dos custos de produção; jâ o uso residencial ê 

determinado pelo papel que cada individuo ocupará no processo de 

produção geral·da sociedade e, consequentemente, de acordo com o 

lugar na distribuição da renda gerada. 

Por isso, consideramos que a variAvel que determina os 

diferentes tributos percebidos pelo proprietArio do solo na 

cidade refere-se a situação ou localização que determinadas 

parcelas do solo possui. os diversos pontos dados pela variada 

localização dos terrenos na cidade, possuem vârios atributos que 
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variam no tempo. Desse modo, os fatores que determinam a 

formação do preço do solo na cidade, vinculam-se a inserção de 

determinado ponto na cidade. A qualidade de seus atributos é dada 

pela congregação de vàrios elementos, tais como: acessibilidade, 

as externalidades e as benfeitorias e equipamentos urbanos. 

Ocorre que tais bens e serviços urbanos não são 

distribuldos iQualmente pela cidade, propiciando um preço 

diferenciado para aqueles terrenos que os possuem. 

Verificamos que o Estado (Poder Püblico), é responsàvel 

pela divisao das locações de bens e serviços pâblicos, portanto 

atua intensamente na redefinição das novas localizações e preços 

das parcelas do solo urbano, uma vez que a ele cabe legislar, 

planjar e atuar sobre o uso do solo. 

A partir dessa constatação, verificamos que a relação 

entre proprietário da terra e polltico, possibilita o poder de 

definir localizações privileQiadas de parcelas da terra urbana 

para o mesmo. 

Ao analisarmos o crescimento territorial de Rio Claro, 

através da intervenção e atuação do proprietàrio-polltico, 

verificamos que ela ocorre devido a duas condições: 

- acesso ás informações antecipadas, sobre as posslveis 

mudanças no uso do solo devido à implantação de bens e serviços 

püblicos. 

através da possibilidade de leóislar, planejar e 

atuar sobre os posslveis usos do solo urbano 

A análise dessas questões nos permitiu verificar que a 

atuação desses pollticos-proprietàrios, liQada ao processo de 

construção da cidade e de sua expansão, permite aos mesmos 
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direcionar os eixos de crescimento ao incorporar suas terras 4 

cidade, principalmente ao legislar no sentido de dotá-las de 

benfeitorias com o intãito de se apropriar de um maior tributo 

fundi4rio. 

Esse processo é duplamente perverso na medida em que hà 

que se pagar para eliminar obst4culo da propriedade da terra, por 

outro lado, as pollticas salariais não permitem que grande parte 

da classe . trabalhadora tenha acesso a terra, quanto mais 4quela 

parcela de terra dotada de bens e serviços pãblicos. Devido a 

escassez desses serviços, ao direcioná-las para seus loteamentos, 

os pollticos-proprietàrios passam a monopolizar uma localização 

privilegiada (renda de monopólio) por algum tempo, visando 

direcionar a ocupação dessas àreas para aqueles que podem pagar 

um maior tributo fundi4rio, que será apropriado pelo pol1tico

propriet4rio. Ocorre que todos pagam pela implantação de parte 

dos serviços pãblicos através dos impostos, inclusive Aqueles que 

estao destituldos do direito ·a habitar tais àreas. 

Esse processo manifesta-se na cidade através da 

acentuação da segregação social, uma vez que vão para mais longe 

os que podem pagar menos . 



NADA ! IMPOSS!"VEL DE MUDAR 

Desconfiai . do mais trivial, 

na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

nao aceiteis o que ê o hâbito 

como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, 

de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural 

nada deve parecer imposslvel de mudar. 

Bertolt Brecht 
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Através dessa poesia, o poeta Bertolt Brecht recomenda 

que nôs nunca deixâssemos de "estranhar" aquilo a que a classe 

dominante procura nos acostumar. Por trAs daquilo que parece 

comum devemos enxergar o insólito; encoberta sob a capa da 

pretensa normalidade devemos perceber as anomalias. 

A ideologia da classe dominante procura nos convencer 

de que a atitude mais "sAbia" que poderlamos ter consiste em 

aceitar como "naturais" e insuperâveis todas as cisões que se 

desenvolvem a partir da divis~o social do trabalho. 

Com a divisao social do trabalho, os indivlduos se 

dividem e se conflituam entre a atividade intelectual e material, 
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a produção e o consumo, o gozo e o trabalho, assim como se 

dividem quanto a propriedade dos produtos do trabalho. A divisão 

do trabalho origina, portanto, a propriedade; da mesma maneira 

que enquanto exi~tir a propriedade privada, nao se darã fim a 

divisão do trabalho. "Divisão do trabalho e propriedade privada 

são expressões idênticas - na primeira, enuncia-se relativamente 

a . atividade o que, na segunda, se enuncia relativamente ao 

produto desta atividade." MARX (1974:39) 

Através da divisão do trabalho, portanto, o antogonismo 

nas relações entre as classes se torna bastante explicito, na 

medida em que ela implica na distribuição desigual e conflitante 

dos homens quanto ao trabalho e aos produtos destes, assim como 

implica também na contradição entre os interesses dos individuos 

e os interesses coletivos. 

Enquanto a propriedade privada não for abolida, 

continuara existindo a separação entre sujeito e objeto, e .tudo 

aquilo que ai se deriva: salãrio, lucro do capital, divisão do 

trabalho, concorrência, renda da terra, relação entre terra e 

capital. 

Uma tarefa se impõe e diz respeito a necessidade de 

superação da alienação a qual estã submetido o processo de 

trabalho e o · seu produto, o que propiciara nova relação dos 

homens também na cidade. 

Henri Lefebvre, também aponta para a necessidade de 

produção de uma nova cidade nos caminhos de uma transformação em 

direção ao socialismo, concebido como produção orientada para as 

necessidades sociais, e consequentemente para as necessidades da 

sociedade urbana. Esboça a cidade futura como uma reversão total 
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da situação atual, no sentido de que a realidade urbana seja 

destinada aos "usu4rios" e não aos especuladores, aos promotores 

capitalistas, aos planos técnicos. 

Para o autor, o direito 4 cidade, " manifesta-se 

como forma superior dos direitos: direito á liberdade, à 

individualização na socialização, ao habitat e A habitação. O 

direito á obra (a atividade participante) e o 

apropriação (bem distinto do direito de propriedade) 

dentro do direito á cidade". LEFEBVRE (1969). 

direito A 

se imbricam 

Para o autor, a classe operária ê vitima de uma 

segregação, seus direitos são mal reconhecidos, expulsa do centro 

para a periferia, despossulda da cidade, expropriada dos melhores 

resultados de sua atividade. 

Nesse sentido, propõe a necessidade de uma nova cidade 

onde o proletariado poderia construir um novo humanismo: "aquele 

do homem urbano para quem a cidade e a própria vida cotidiana 

torna-se obra, a.propriação, valor de uso (e não valor de troca) 

servindo-se de todos os meios da ciência da arte, da técnica, da 

dominação sobre a natureza material ( ... ) somente a planificação 

realizada pela classe oper4ria e seus mandatários pollticos pode 

modoficar profundamente a vida social e abrir uma segunda era: 

aquela do socialismo, nos palses neocapitalistas." 
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"Do ponto de vista de uma formação econômica superior 

da sociedade, a propriedade privada do globo terrestre, por parte 

de alguns . individuos, parecerà tão absurda como a propriedade 

privada de um homem, por parte de outro homem. Mesmo uma 

sociedade inteira, uma nação, e mesmo todas as sociedades de uma 

mesma época, tomadas em conjunto, não são proprietArios da terra. 

São somente seus possessores, seus usufrutuArios e têm o dever de 

deixA-la melhorada, como boni patries familiar, 

sucessoras". 

KARL MARX 

"Mas um dia vai chegar, 

que o mundo vai saber, 

não se vive sem se dar. 

Quem trabalha é que tem 

direito de viver, 

pois a terra é de ninguém." 

A gerações 

Terra de ninguém 

Marcos do Valle 
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ANEXO 1 

Di •• 1075-57 Rio Cl:...ro, 19 êa no\'e:.lbro de l 957 

or. 553-57 

Ec::!wr Pr·csidento: 

Tcn..'1.o a honra ~e . for~:il.:-..r o presente . 

a f~.rn de dcvC1l·i1~!' e.:. v. Ex.eia. a lei 556, c1ccr.·ot.:.da. pelá nobre e~ .. 

971-57 ,· cie 11 d.o co::.·r·ente, e c~ja lei t.pon."10 meu .veto total, . por .. 
; " , 1 ... . , • • t . . A • l' -~ . .C 1 . . f 1· ccns..!.aer.:?.- o co:jwr· r:ia aos ;i.n e:ro~sos cio .iU • .i.;i.C.i.p o, · <3 por. er r 

Clisp-:sitivos lec&is i.-igcntcs. 

risa a :r-cf cri~a .lei 556 p:r·c .: tar U:.11a 
' ' 

hc;·~.e~1:..r,c:::. c::.o Chefe cio ::=:ecutivo. !·iunic.-ipal, t1el!o:nin~11do "Galeria 

' " ScL::iiot Filho", .é:. p:..s!i<..[;e:n s:il:·t(.:rr.;.;.n~, n;.i é:lfa1ra C<l liV~n1da. 8, 

que li~ o r ... 1rro ôà Cidade Hovu, ~. cid1:1.ãe prorpi~:::: c:~te dita, por 

Ci.<~~ inici<..tiva c ~i::~pro o o1ever C.e apresentar r.ieus c...crLir'ec.i!:ie!ltOS• · 

O csr;{rito c1'1q'..lele diplo::ia legal e, ao 

ocs:no .do 11obre ve:-eLi.dor que o apresentou l a..r-rcc i<.<.çiro da c:mc.Ara, 
e:n forr.ia de projeto õe lei, foi, 1nd'\lh:ttlveln1ente ho:rer..s.ge'2.r o 

p::·Óprio :t-·oder pÚbl:lco municip:...l, com~ti tuido de él!,ibos. os ppd ::-res; , 
:·· ··· 

L~c!1i~lt~vo e E):ecutivo, os quél:i.srn no cU!:::pri:1ento c1e suas g;tribui"'!i · 
~, . . · 

~Õcs e t:e·•êres, p!'o~u!'aram prc-porc1on ... r be~;ef!cio ~ coletivi<!:ide, ~

·~r:.,·és de c0nsj;ru';€rC> de U.":l l>e': c1e utiiiaa~e p1, !.fca ,. r::o se justi"." 
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:-::e~, pois, a ho:--.1cn:.re~ que se pretende p2·cst:...r ~ u.;:i êospoderes, ., 
' • 1 .,.A . 
êi posso~ respo::sa\'el por v~ cc!:>r.cs ,poderes, de for..; 

.... . . 
.. - :'" ........... -.•.;... , . ..,..~ ... 

, _ -, ... i:.· ..;. ... ,o_ .. ~ e 
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-2-

t<..r t!.O Prefeito g· .. micipal, q:.1e, c0no c:.:~c"'..l.tor tc..t; :i~r:1=.s ãitadas 
A 

pclu BC: ilia~~: e, n~d~ ma.:ts f cz do que cu.:1lJ!'ir co·1 :...c:,;.'ilo que lhe fÔ· 

1 
, .. 

ra doternin.:..do por lei c::;óin::..c.~i.'i.. du.nuo e o:..·1·...,o Lc·~·: sl;...tiv(.'I. 
'I " •ç,;.-

Julco, pois, r.. :~eac .:'!.0!1.<"lª lei 556, e ontra-
A 

ria <.i.cs intcres:;cs (10 :.:unic :lpi~, L.':lb)N~ -r•&.o "Vú:~J·!,:-. ·se cstri'bur c:;:J dn.-

teI'êss~ pecuniário, as sua e:l~ccução poder~ i:c~rret .... r ~~rié.S dificul• 

c.13c1es fut-..:ras, co.:i o proc{'dc:'lte que se <;;.br:l:::·iu co~:.! outr.;..s in1c1;.ti-

\ 1::.s àesta n::.:.tureza, l.il'~ticus essa !).<:;.da acc!nsclh~".'cl, principal:r.ente 

tr:::.i.t.:..ndo-se de home:1c.ge::.i.r pcssoz.s viV"-..;, o <;~lC.'! foi ~~b1é..rnonte .foi 

ve:·ç.do, por dispositivo contido na lai Uunicipal 1105, de 2 de abril 

de l 956, que regula a deno:ni?.1ai;eo de lor;r~dotn.•os pát•lic-os. 

l~plici;;.n1o-se no presente c~so o que di.i 

põe esta Últl!!1a lei, poder-s0-ia. t ... :JbÓ::. cc;:s ~.êor~l' a lei 556, co:no 

, ' . . ~ iler.al , ja que an~locan:ente, e d e se aã:::itir é:l. 

-
r ..... ·: re.... ,.~:~ ~ i-3 8 b a " ~ .• ·' .• -t.. ... ,-,_ ..:.ven t)a , se ro~:e ... er:rr:,i;i-..r..:...:., cs 

tos pela. lei lJ05, p~ra ~ C:e;10::::1.ns.çCo dos lo,er.::..do'\.l:'os pÚhlicos, por

que ~11to êstes, co:rio &.quela, ::.!o bens de uso e do do:.1Ínio pÚbl1co e 1 

portc:.nto deve:n ser c:1carados da mesma .f or:.Ja • 

C "·~ 1 1n·a·o com o ·r··~co 7 2 "' .• •-' _. •L . :u · ,... i.. .i. :,) , 

.. 
kssi~, nos t~rwos do .:;.:-tiro 52- item III

§ zg da Lei Orctnic;;.:. Cotl ;::.mie. pios, apo-

nho meu veto total ~ lei 556, que devolvo f4 V. E:t~c:!.a. para a devida 

..- .! .... ~- - "' d .... pr.:c..:.. .. ç .. o CIOS sen..t101·es vere:. ores. 

Y. r::cia. os protéttcs õe mi!."'2:;;. cr1nsicer.::.ção e o~t:7.::1;.. 

D~. Irincu Pe~tcú.d~ f Pho 



ANEXO 2 

Rio Claro, 14 de ZigÔsto de 1.958 

E'xcelentfr!;ir:io Senhor Presidente. 

~ Prefeitura Municipal de Rio Claro,na 
pessoa do seu Diretor Geral do Departamento de ~dministraçà'o que .. 
este subscreve, sente-se sumamante honrada em vir a sua presen-, . . . . , 
ça a fim de convida-lo e aos demais funcionarios e Vereadores -

' N . A dessa digna Edilidade, para assistirem a Inauguraçao da 4dutora 
de (gua, que terá lug~r às 16 horas do dia 15 próximo, à tiveni
da 8-4, Ruas 2-B e 3-B. 

Contando com suas honrosas presençl!s -
p~rà maior br.ilho da festividade, valho-me do ensejo para reno
var protestos de alta consideração e distinção. 

5'xcelentf~simo :;_enhor 
~l~TONIO J.:4RI~ K4RROTR 

--- , 

tiretor Gera1 do 
de l\dministração. 

DD. Presidente da c4EtiR4 HU1HCIP4-L DB' 
RIO CLt.RO 



RIO CLARO 

ANEXO 3 

DECRETO 
··=·=····=····=·-·-··-····-·· 
de 17 -de Setembro de l 959. 

ARGEMIRO MAURÍCIO H~FLING, Prefeito Municipal de Rio Claro, - \ - -Estado de Sao Paulo, usando das atribuiçoes que lhe sao conferidas 
por lei, 

CONSIDERANDO, que o terreno lmcalizado entre as Avenidas 8-A 
e 14-A, com frente pela Rua 8-B, Vila Indaiá, nesta cidade, que com
reende 12 (doze) lotes, com a área de 3.648,4o·metros quadrados, de 

i:ropriedade do Snr. Augusto Schmidt Filho, foi utilizado para a ins-
. • A • talaçao de rede de esgostos sanitarios, conforme croquis apresentado 

nesta Prefeitura, 

DECRETA: 

Artigo 1'2) Fica declarada de utilidade pÚbl.1ca, a fim de ser 
desapropriado pelo Municipio de Rio Claro, nos têrmos do que estabe:. 
ce o Decreto-Lei Federal n'2 3.365, de 21 de Junhó de l 941, combina.d~ 
com a legislação federal posterior e correspondente a: um terreno lo
calizado entre as Avenidas 8-A e 14-A, com frente pela rua 8-B., Vila , . 
Indaia, que de conformidade com croquis apresentado, compreende 12 
lotes, com a área total de 3.648,40 metros quadrados, pertencente ao 
Snr. Augusto Sebmidt Filho. 

tação 

cial, 
pio. 

Artigo 2'2) O terreno acima descrito foi utilizado para a ins-
~ , 

de rede de esgotos sanitarios. 
Artigo 3&) A desapropriação se fará por via amigável ou judi

mediante avaliação da oferta, respeitado o interêsse do Munic!-

· Artigo 4'2) As despesas necessárias à execução do presente De
creto correrão pelas verbas próprias do orÇamento vigente, suplemente 

. , 
das se necessario. 

Artigo 59) ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua prubl~I - ... - . , caçao, revogadas as disposiçoes em contrario. 

Rio Claro, 17 de Setembro de l 959. 

·~~ 
Argemiro ~cio H~!;; 

Prereft'ó Municipal 



RIO CLARO 

ANEXO 3 

DEcreto n2 44;t 
de ~7 de Setembro de 1 959. 

Publicado na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data 
supra. 

Diretor 
Mona e o 

epartemento d e 



ANEXO 4 

Rio Claro, 23 de Maio de 1956 

Senhor Presidente. 

Com grande emoção recebi o oficio n2 478/56, de 
V. Excia. , de 21 do corrente, com o qual me dedo conhecer a nobre 
atitude da c&mara Municipal, por deliberação unanime dos ilustres 
senhores Vereadores , em co!lsignar na Ãta da sua sessão ordinária 
do dia 18, wn voto de aplauso à minha esposa e a mim, pela doação 
que acabanos de fazer, de uma.quadra de terreno, na Vila Indaiá, 
ao Govêrno do Estado, para a construção do 52 Grupo Escolar de no~ 
sa cidade, o que nos proporciono~ a feliz oportunidade de podermos 
ser·dr a nossa terra e a nossa gente. 

Apresentando,os melhores agradecimentos pelo -
gesto fidalgo e elegante do nobre Legislativo Municipal, em nome 
de minha esposa e no meu 
Vereadores os mais altos -çao. 

Ao Bxcel;ntissimo Senhor 
F.yz'!.no Fe:-eira 

proprio, renovo a V. Excia. e aos dignos 
protestos de estima e distinta considera 

~· ·J - -
(./(<.t(({Jf· ~Ct ll ._L.J/-..._~ 
Augusto Schmidt Filho 
Prefeito Municipal 

:~D. Pr=si:5e-nte dâ. :~;!.;.:ra Mt.mici_;.ial de 

.i::.i..~ -~~.l ~~!:Q 
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ANEXO 5 . 

"R1. o·· · '1.:.' ... ,.. -.. . .. . . , 

c,_pç,.l, C"1cis ~rc: 3c t~s -Se l~~-' Vi:san-l(I, an't,:lc~ .~ auto1•1zar a esta PrP~l!1b~

ra fil":"'ar ccrnt!'nto f!a · e!.!fil'Gi. ta~a f~G . CC'.'lIDt!''l".?~Ot CO!!l O Tr.st~ .tUto ~o !',..~""'. 
. . A . 
vi~1 ·::1:c1 a õo -r.~;tr..do ., e ~. ?uulc- 1 · .Pa.Ta . r.:1nc1o!1'.l":li? nto de ":'là•.s r:o1 s r,.~mr-s 

escol:.res, -?Cl nos~a c1~a~e 1 : pai-a· ,-uja ª'1~"irf:ta~~o ~o f'.!o-vêr!'lO ~o 'r"s+:;r;"' 

0 Grupo 'r.scolar ~a ttSa!ca de $.·Per1ro" !e,.á ~,H-r4.,. 

cado e:i t~rreno a ser õnaAo ao ~nst·itut,, ~e J7~1"fdêDe'a, ~~to J'\'.". Au .. 

cu~to St::h:n:·õt Filho, do seu loteamento denornina:c1o Jàrdim r.io J>a12lo 1 na 

•ltul"a ~a estradà de Rio Clà.ro-Sâo Pedrt', 

O outro, denomi~c'lo Grupo Escolar-~a ~11a Ale'!'lã, 
, .. 

devera ser construido em terrenos marr.~ndo a estra<fa ~e rerrô hitnla 

estraita, no bairro do mesmo DO:!lt!t ~stando esta Pref.e1tura ~111 ren,-i

an~o 3unto A cH.re~ão da CAm e t"!a Compa.nhia %'.lli-sta ~e ~~t,.ai'as r'e li',...,._ 

ro, a fim de coriser.utr ta.r:ib~m rloação ~e área que pot~a cor,i.portar ""1 4 S 

3ste est.:.beleciüento ;:ie ensi~o prim!rio oficial para n/ c1~ar1e. 

Ttatan~c-se de · pro~etos que, co·ncrP.t~zat'a11 as s/ 

f1~11e'1:!es·9 ~isaa o r..u.~ento do ensino ofic~ al priT.!rio rif'<"la-e,~~, 
A I -f , 1· · este!'l~O a n:a~s eS$~S t'!ois hairros per1.fiprfcf'\S ')S hme~ t.:"i'.os, 'has et\!I 

, . -educ:.c iona~ s, e~cc.rei;o a ~ua rapir1a t,.a"'l1 tar:-a,,, pelo (!'.lé antpr 1p".' '"!.'!'lS 

c.cradec ir.lentos. 

Valhc-me da oport•1n1~a~e para ren,,v<lr 'f'\s "'ª" !!: at. 
tos protestes de est1?m e ~isttnta e"~s1A~ra·:"'ªº• 



,e:AMARA MUNICIPAL 
RIO Ct.ARO 

= 
ANEXO 6 

}JH!•;!o'ElTURA l:Ui ICIFAL nE RIO cr. 1 ~{0 --------·---w-----·---
Oficio. 216 
DA. 61C--5G 

Senhor Frccid~~te. 

Tenho a honra <le f or:.iu.la.r o i>rccc.n.t~ a fira ele enca-

1:1 nhar a V.Excia. projeto de lei, que autoriza esta P:!:'ofcit-u.ra a 

por.nutar fu:·oas de terreno, com di'\.-c_.,rsos :proprietários - neceesáries 

à retificação das ruas 4 e 5, entre es avcnid~s 25 e 29, con:Coroe 

"croquis" ru1c:>:o ao reicrido p:!'ojéto, o ciual dc1::.o.P..stra clarrur.ente 

e. :ucceesidade daquela retificação, tt:!1do cr.: vi!"Zta o trn.ç&do atual 

daquelas vies, cor.!pletar2ente íoi"'a do e.l:Utlm.mento nornal. 

O aludido :projéto !):!.'evê wna vo.::-ba de Cr.t 1,5.0:>0,00 

(quinze m:i.l cruzeiros), para at<::ndcr as dcspesa.s de esc:-itu.ra o 

.t , • :r •t• - d . i -oui;ras neccssaria.s a e ei ivaçco as I~en~utt:.s, es qua s correrao 

por co11ta do lhmici:pio, dado o intc~·E:sse que lhe é atribuido na rc

ti~icação daquelas vias pública~. 

Tratando-de de projéto de exclusivo interêsse do J,~u

nicipio e da propria coletiviaoae, ab-uârdo confiante a oais rapida 

trc>..i!rl.tação nêsse nobre le{;isla_-t;ivo, cuja e.provaçüo é ne licito so:.. 

licitar t'.os dicr1ôs vereadores. 

Valho-me da orortW1idaüe para renovar a v.~:c:a. os 

:i;-;ais altos prot~rtos de: es:ti?::a e ê.istinta co~:1s:làsre.ção. 

AUGtSTO SCH!.:!DT FIL.l.fO. 

II!GI .. :J }·.L~·- IP.A 

P.!O Cf.J';°RQ 
... - --·-·-· ..... -----



810 CLARO 
...... Mo._.. 

ANEXO 7 e 8 

COMISsIO DE REDAÇÃO 

Processo. 3345-341-56 

Assunto • Declarando de utilidade pública os terrenos necessários a 

abertura da rua 14 entre a Via da Saudade e a avenida 24. 

PA...~ER NQ 21-57 

A Comissão de Redação após haver feito a revisão no 

projeto de lei 59-56, apresenta-o em sua for~a definitiva. 

uL E I rTQ 5 22 

A CJltARA 1:i1Jl!ICIPAL DE RIO CLA..'RO 

Dl::CRETA A SEGUIHTE: 

L E I 

Artigo 12 - Ficam declarados de utilidade pÚblice~os 
, . ' terrenos necessarios a abertura de. rua 14, nos trechos onde se encon~ 

tra fechada, entre . a Via da Saudade e a avenida 24 . 

Artigo 22 - Na nedida que se fizer n~cessári~ o Pre

feito J.!u~lici!)alj solicitará a abeetura de crédito pe.r.a atender ao pa

~a.uento eos terrenos a serem des~pro9riados. 

Arti30 32 - Esta Lei entrará em vi0or na datn de sue. 

public .::i.ção, 
- , . 

rovoc:;a.:J.as as dis~)osiçoe3 eu co ntrt1rJo. 

Rio Cle.ro, 
Dresidente" 



ANEXO 9 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, EDUCAÇÃO E SA'ÓDE 

Frocesso. 4212-74-59 

Assunto • Autorizando o alargamento da rua 14 em tôda a sua ex
tensão para 20 metros. 

Visa o projeto de lei 11/59, de autoria do Ve-

rcador Antenor Chiossi, o alar~runento da rua 14, para 20 metros, 

em toda a extensão da mesmae_ 

A proposição é da atribuição desta Casa, e ~or-

tanto perfeitamente leg~l, motivo pelo qual recoIT-e~dal:lOS a s~a 

-a:provaçao º 

~ o nosso pa~ecer. 

Rio Cl~ro, 28 da Abril de 1959 
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L w I R~ 636 ANEXO 10 

••••••••••••••••••• 

A CJMARA MUNICIPAL D8 ltIO CLARO 

DECMTA A WGUINTI& 

L 1 I 

~,, \. , , .. \ 
(aÚtorizandÔ ~ alargamento da 1'1lü 14, em tÔdQ é sua e3tansão, pa-
~ - ~ 

\ra 20 metros)• 
" 

./ 
t '. 

" .. '· , "' Artigo ia .. A rua .&J..J. tera, en torla a sua 
... ~ ' ' · ·~ 1 . . . .. 

GJCtonsão, a largura de 20 metros, 

Artigo 212 .. Fica o Prefeito Hun1c1pal au-
, 

tor1zndo a decl.3ra~-de utilidada publica 1 desapropriar e tO!!lar ou-

"' 1 , i -tras providenc as necossar as a exacuçao do qua detornin3 o artigo 

10, desde que as mesrws so enquadre:i nas pozsib111dades !1na~ce1-

ras do mwiic!pio, 
, 

Artigo 3g - A Prefeitura ;,'.un1cip31. so 

despachar~ planta de construção e raforne do prâaio, qua obodeça 

o disposto no artigo 10. 

Artieo 40 - Scnpro que houver nocossido

dc àc das~propriação o Prefeito solicitorti o obortura do crédito 

' · ' eª 1 i i 1 ne co !>;.n ri o n n::inra ?· lU\- e pn • ///---~ 
Artico 50 - Fsto Lei ent:r-:Jó e=i vigor na 

dn ta do sua p nbl!co c;5 o, ro-;ocarla s a$ di sp csi ç Õ/~ co" trÓ rb. 

Rio Clnro1 l~,J!-f:1l10 do 195? 

,,.,.------- ---·-· 11 11 ~' ~-r-1rr./{/[T ',/ w
1 

. f · ·ri ·jlt: " l. 7r1 ·&'·~' ·- _\ __ 1..; .1. r_ 

--·····-/ PI'(ls:l_dcntc 

l!:ü r 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ANEXO 11 

D E C RETO NA ___ l.122 

de 20 de março de i964 

AUGUSTO SOHMIDT FILHO, Prefeito Municipal de Rio 
Claro, Estado de São Paul~, usando das atribuições que a Lei lhe 
confere e, 
CONSIDERANDO, a necessidade de se proceder a abertura da Avenida 
6, nesta cidade, à partir, do alinhamento da Rua 14,-~, com 20, 00 
metros de largura a fim de dar .atendimento ao plano de urbanizà
ção encetado pela ·Administração; 
CONSIDERANDO, a urg~ncia da desapropriação, tendo em vista a pr! 
menvia da execução do referido empreendimento, 

Artigo lQ - Fica declarada de utilidade pÚblica= 
a fim de ser expropr_iado. pelo Município de Rio Claro, em caráter 
de urgtncia, nos ttrmos estabelecidos pelo Decreto-Lei Federal = 
nA J.365, de 21 de junho de 1941, acrescentado pela Lei Federal 
n• 2.786, de 21 de maio de 1956, uma faixa de terreno em prosse
gÜimento ao alinhamento da Avenida 8, lado !mpàr, à partir da == 
Rua 14 até o Blinhamento do "Jardim Mirasoól 11

, nesta cidade, de . 
forma retangular, medindo 20,00 metros de largura, por 617,50 me 
troa de cmnpr:imento, totalizando a área de 12.350,00 ms2, cujo= 
imóvel consta pertencer à SOCIEDADE AMIGOS .DO BRASIL - COL~IO 
CLARET. 

Artigo 2a - 1 faixa de terreno descrita no art! 
go anterior, se destina á abertura da Avenida 8, nesta cidade, 
à partir do alinhamento da Rua 14 até o limite do Jardim Mira~ 
sol, nesta cidade, em atendimento a planificação existente e es 
quematiz~da em planta levantada pela Diretoria de Engenharia da 
Prefeitura. 

Artigo 30 - A desapropriação se fará por via a
migavel ou judicial, mediante justo pr,ço e avaliação prévia, a 

respeitado o inter~sse do Município. 
Artigo 4a - As despesas necessárias a execução 

do presente Decreto correrão por conta das verbas próprias do = 
orçamento, suplementadas ª' necessário. 

Art~go 5e - Este Decreto entrará em vis~r na da+ 



ANEXO 11 
D E O R E T O NR 1.122 

-ta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio Claro, 20 de março de 1964 

AUGUSTO SCm.IIDT 

Prefeito Municipal 

Publica de na Prefeitura ?ilunicipal de Rio Claro, na mesma data 
supra. 

~~ 
l.LVARO PERIN 

lesp. p/ Diretoria 
de Administração. 

-
do Departamento 



CONSIDERANDO que est ,~ C?..sa está na obri~ção ~la fazer v ... --..a a.:lve 
tência a Sua Excel~ncia, a fim de que ''ame.r,L~" nã 
venha ale:ar·.que não foi alerta1o sôbre o as::sunt~ 

COHSIDERA.NDO que o silêncio desta Edilidad.e pode ser interpre
t:?.do como anuência t~~ci ta aos e tos aimini stra ti
vos, irnpe!J.sr!.do~ q_ue v~m sPndo a::lot::idos pelo Chefe 
do Executivo; 

. -
CONSID8R.t,N00 qBe esta Cn:rua.ra sabe perfei ta'Iter?_:te ciue 39 co:idi- · 

çoes financeiras do Kunicípio, sao as mais :p:rc·c::
rias possi veis, pois além da divida rert11'rnec 1~1 .; te 
dos exercícios anteriores se elevar a mais )e Cr$ 
180.000.000,00 - divida nio consolidada - 3inda 
há · o deficit orcarnentário aue é de Cr$ •.•••.••• 
54.507.200,00, :importâncie.s estas que em n'2n:0-~ '.X'.:!1 
hip6tese poierá ser coberta com os r·e curs, :'.) s nr~t".l
rai s e orç:i.mentlrios eles te exercício; 

CCJ'.íSID3Rl,JHO que o s : nhor Pref~i to !1h:uüci:i::~l ~tm pub1.ica1o vi
riof' dec'.!"2t(is ele d:?s2!·· ro:; 1ri;: ,; :;E:' S de te.r-rer.os, no
t~i ~rn s nte ps ra o al~riarr~nto 3a Rua 14; 

GO!~SIDERANDO Q.'.le as je s:;:·eeas c2m e ~s=is d: saproi:-,ria.çÕes e outra 
já anuncie.:!. ; e::, i rao iI:ipli c a r em cifras fabul6se.s 
:para o M'.micípio, pois trat:J.-se a.e extensas áreas 
de terrenos e várias c~sas; 

CONSID3RAND::> que a tais desapropriações se di:ve acrescentar , 
com priorl'.lade, por se trat í.' r de 1eis votaaas por 
esta Casa, as áreas a sere~ ao~~~~ ~ firma T!xtil 
Moreira e ao Estado, a pr5 m~ira ?~ra a~pli!çao de 
imlú.~.tria e a sesunis. ds s t. in r: :i~ . e. q ~::s-truçao do ... 
pr~ii o do Ginásio Sst ·::.. êl.ual "?rof. J oao B:atista Le 
me"; 

j=-~ ~ : ·.~. ~i ·::- 'l ·-;1 · :: ·:. ~i 5.:. 3. ~ :; ·L~°bliC!a :r:1 =~ S~'J O o iLt:!~: :;:
~-. ~ $ ~) .:· :. ;: 1 ; 

·~1~ -= & f ·r=f.ei ~:.).: ... a -t?:!i ; 1ela f::· ·= - ~~ t ~ ~:: · ':·~\ le!: .. :- ~ .. :; 2 ~ .. : 1ini 
t~ati--.-C;s de rr.,.:iMt.:i .:. ~"ic.r 1l.:'~-.: '2:--1:::i~ e a~é ~~ ·;·:-!' :::.-,~:· 

i~~:~~~;~.-~~ : . ~· ~ '~ < ·'}' ~·· ~~; ;._ ; .. ~;, -:\)~· 
-:, ~ ~; ~ - ·: -~ . . . , . . . _... . :.. .. r. ·:·· .: .._~ ~:· ~~ .... 
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C Ã MAR A ~~~-~~tLr 
~7'''~ 

ANEX0•1~ 

MUNICIPAL 

RIO CLARO .. EST. DE Sl~O P11.ULO 
·-:.·. ~11 ·.:;::::--

2 -

falta de ágm~.; 

CONS!DEP.ANlX> que af6ra o problema acima referidc, o s~nhor Fre
fei to l.tunicipal;_com o dinheiro que . v~m g:istando 
nas desapropriaçoes e benfeitorias que vêm reali
:ando n3s propried1des desapropri~i~s, poderia m~n 
ter em d.ia o funcionalismo munici:;;al, pagar- '.·corre: 
tamente os forQecedores~ dar .continuidade às obras 
paralizadas, continuar a estender a r3.:ie de esg~
tos, conservar e limpar as Vias públicas·; reinici~ 
o serviço de_as:fa];tamsnto e o, que~ mais im.portantl!, 
completar a estaçao de · tratamento -e captaçao de á
gua.; 

C0!'5IDBRANDO finalmante, que. Sua Excel~ncia deve ser alerte.do 
no sentido de cair na :realidade e administrar Rio 
Claro de 'ac~rdo com os recursos de que dispõe; 

R E Q U E I R 01 

ouvido o Plená::r:io, seja oficia.
d.o ao senhor Pref'ei to Municipal, fe.zen·:ig ssntir as apreensões 
desta Câmara liluni~ipal, quanto . a !i tuaça9 :financeira .. cl~ Muni~i
pio, bem como ii-z:en·:io da di sposiçao de nao conceder suplementa
~ão à verba 1estina3a a desapropriações, a não ser para atender 
as constantes das leis já aprova11.s por esta Edilidade. liEQUEI
RO cais; sejam solicitadas, ain~a, as seg",dntes inform:içÕes:-

. . . 
1 - ~ ~na:ito im;iortará o valor ã.e.s áreas ·3esapropriadas ou _d.e

clar:-~das de utilid:td.e públi~9., . ss;un:lo os calcules :técnicos 
1a pr6:pria Pra:feitura, consid~ran'!o, naturalmente, um: valor 
raz-Jável e qual a metra:em tot!?.l d:;.s :c;es=:s.s? 

2 - F~ram r:.a.ritidos ~.:t.i.d.:s eníen~im~nt2s amigáYeis com os rro
priet~ri oe, para essas desapropriaçoes já decreta..iils i:elo 
E:r.:ecutivol · 

3 

--

~ .. rn.nto já d:i spendeu fir;.s.nceir3.."tente o J,'I"..lllicípio Jiara 'tar a 
p.:-.sse dos · ttarr~nos desapro:prialos, particu1a~e~~e ' cs d~ 
?..ti.a 14, .:inde a Frefei tura já in1c1 cu serviços de ter::."e.,;la-
n~;s~? · 
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CÂMARA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 

Rio Claro, 2 de maio de 1966. 

EJ:celentíaaimo Senhor Presidente. 

Com o presente tenho a honra de encaminhar a essa diB 
JaçPreeidência, para a devida apreciação e pronunciamento dessa Eg~gia 
Oimara, um projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal a dar em -
,.niuta das áreas necessárias à abertura da Rua 14 em tada n sua exten -
aão, terrenos integrantes do Patrim~nio Municipal. 

Tal p1·ocedimento, consoante infere V .Exa. virá possi
\llitar ao Exect\tivo iiar cumprimento ao que estabelece a 1e:i. Municipa1 -
at 636, de 21 de agas-i;o de 1959, promulgada pela Presid3ncig. dessa Casa, 
.relativamente ao alargamento da Rua 14, sem o nisp~udimento da necessári. 
indenização que da consequente expropriação vi~á resultar. 

Alias, a iniciativa do ·projeto em referência prende
•• a solicitação constante do requerimento fonnulado a esta Prefeitura 
Jtla Sociedade Amigos do Brasil• cuja c6pia e re9~ectiv~ mapa estou en
Oazinhando ao conhecimento de V.Exa e ilustres Verea~~res. 

Confonne Decreto baix~do por êste Executivo; em aten
cllme~to à Lei 636/59 e a planificação urbanística encetada pela atual A.!! 
alnistração, foi declarada de utilid~de pública a área de te~en~ neces-
14.ria ao alargamento da Rua 14 par3 vinte metros, cujos servl ços foram -
txeci..ttados sem _prt3juízo da indenização devida h~uela Instituição. Inici-ª. 

doa os entendimentos, propos aquela Soci.edade a substituição da indeniz~ .. -
9&0 em pecúnia, pel a troca de áraas de valor equivalent e, deataca1as do 
111dvel pertenceu te à Municipalidade e localizado nos fins da Avenida 5, 
•o.tre as Ruas 14 El 17 (Tra.tamen·to de Esgato), conforme vem. aesinalads no 
llapa em anexo, num total de 5 575,75 me., em contraposição à área de 
5 680,55 ms.2 pertencente ao Município. 

Nestas condições, visando poaaibilitar a ultimação da 
expropriação necessária ao alargamento da Rua 14 e considerando inteira
aente viável para o Munifipio a permuta co~ terrenos do seu Patrimônio, 
»ara efeito do que determina a Lei Municipal ng 636/59, toma 3ste Execu
iivo a iniciativa de remeter A elevada aprP.ciação· d~saa Legislativo a i!! 
clusa proposição, esperando ~eja a mesma devidamente considerada. 

POeição idênàica 
·0utrossim., existindo em tramitação por essa Casa pro

e nc amitjhada por aate Executivo no exercício anterior, t • 
endo em vista as noves prescrições eetabelecidad pela 

lio1to a desistência e o arquivamento daquele projeto. 
Lei Orgânica, so-
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Fls. 2 (dois) 
.. 

Final.mente, téndo em vista o inter~sse público que e

~trge da presente mensa~em, solici t<:> seja a ue~ma apreciada em. caráter -

4, urg~ncia, para os efeitos contidos no § 22 do Artigo 21 da Lei Orgân1 

01 dos Municípios. 
Valho-me da oportunidade pura renovar a V. Exa. os 

1rotestos de elevado respeito e distinto aprêço. 

Jo EAcclent!ea1.mo Senhor 

J1tf0NIO MARIA MARROTD 

AuGüS10 SCHMID'l' FILHO 
Prefeito Municipal 

DD. Presidente .. da C~nura :.lunicipal de 

Rio Claro 

:.:.:.s.:.:.;.s 

PROJETO DE LEI ng 12/66 

(Autoriza a permuta de terre!los para o alargara~nto da Rua 14.) 

Artigo 12 - Fica a Prefeitura Municip81 autorizad~, -
para efeito do que preceitua a. Lei Municipal nº 636, de 21 de ag~sto de 
1959, a permutar com terrenos do Patrimô~io Municipal, as áreas necessá~ 
rias e.o alargamento da Rua 14, nesta. cidade, em t8da a S'.la extensão. 

§ 11nico - Os tt:?rronos objeto da pen:i11ita au.turizada 
por esta Lei, serão sefilpre precedidos da coapeten~e avaliaçeo, atrav6s -
de Comiosão e3pecialm.1;?nte desig!1ada :pi?lo Executivo, p:ira tul fim. 

Artigo 2º - Estn Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada9 as disposiçÕP.s em contrá~~o. 

Rio Claro, 2 de maio de 1966. 

AUGUSTO SCHMIDT FILHO 
Prefeito Municipa1. 
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Rio Claro, 5 de abril de'l968 

ANQ0 -14 

Sen!!or Presidente. 

A.práz-::ie f'or!!!ul:!r o presente e. fi.!!l de en
c~m; nhar a v. Exa. e para que seje sub:!etido a elevad~ ªPr.!. 
ci~ção e deliberaçno dessa Casa, o inclúso projeto de lei = 
que institue e denomina a "Aver..ida Peri=etral n da cidade,= 
belil coDo, estabelece o recúo obrie:itórí.o de qu~ro metros 
~~ toda e qu3lquer construção, a :partir. do alinhru!lento da 

vi:?. públicc., em todo o seu percurso. 
As razões detenai:r_ant·es dessa denominação 

prende-se ao propósito de caro.cteri.zar todo um percurso per!_ 
férico existente na cidade, dotado de condições urbanisticas 
especi~is, no inter@sae do transito IJÚblico. 

Cõm efeito, ~ste Executivo progr:i.~ou e ex!_ 
cutou-- conforoe sabe V. EXa. ~ um cont8rno circular na cida 
de, at~v,s. de vias com di~ensões de lnreuro. especi~is, as 
quaio deverão receber melho:ra!ilentos que v5: de~de s:irget~a

mento, pavimentação,e ajardil'l:!!!lento e il I\&y~O central. = 
.&. • -- /I .. 

_ Nes a.as condiçoes, fec~ ,.P\) ... r:aç:io urbe-
!'-1stica ~raç<!d:'i ·=.= pan via perimetr.:-1 e todo. seu percui
so, é de toda conveniência que êsse emprcendiner\o seja com
pletado a.tr:ivés de um~ disciplinação tambéi:i piro\ºª imóveis 
que entestam icra cquela avenida, o que lhe proporciol'!.".!r:! U!!J 

aspecto dos mais expre~sivo$, alá~ dos danais fatores :posit!_ 
vos que enérge dessa medida.. 

Nest~s condições, enc~reçe êste Executivo 
sejc. a presente proposição devidailente ~preci~da por ess~ E
grégi~ CA=~~a, inclusive e~ reg:i.~e de u.rgê~cie e dentro do 
pr:!zo 40 dias, nos ~êr.mos do artigo 20 da Lei Or~nic~ dos = 
Uun;cípios, tendo e~-.vist~ a exizt~ncia de casos pendente3 
de solução relative.:!ente a constzu~Ões já projetades, be::i co
no de outros que ver.h:?.!1 e!2recer. 

Aproveito de. oportul".id~de para renovar a v. 
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Rio Claro, 5 de e.bri1 de 1968 

AltEXO 14 

Se~..hor Presidente. 

renov:ir a V. ::xa. os meus protestos de elevado respeito e 
distint~ cor.sidereção. 

Ao Excelent!esino Ser2lo~ 
ANTONIO Ll,RI...\ !.!ARROT2 

DD. Presidente da C!::lar:! !dunicipel 
JBSTA 



ANEXO 15 

JORNAL DIÁRIO DE RIO CLARO 

12 DE MAIO DE 1968 

LEI N .,o 1. 077 
de 6 de maio de 1963 

Eu, AUGUSTO SCID.1!DT FILHO Prefeito Munici
p2l de. Rio Claro, Estado de São Paulo, usando das '.itti
tiuições que a lei me confere, faço ::aber Pt:.e a Cãmara Mu 
n!clp31 de 'Rio Claro aprova e eu promulgo a seguinte lei 

LEI N. o 1~07'7 
(lnstitue ::t A-;enida Pcrlmetral na cidade e di outras 

providências) 
Artigo 1 :o - F-lca denominada "Avenida P?Iime

fra.l" o percurso e:;tabelecido através das segu!ntes Ruas r. 
ifenidas: começa na Ru3. Saibrciro - 2 e prossegue a
r.ômpanhando, páralelamente. o leito da bitola~!arga da 
<il:tnpanhia Pau!ista.,.de Estr~das de Ferro, até o pontilhá~ 
dà Rua 6;, dai, converge à esquerda e segue pela Rua 5 até 
a Avenida 40 nesse. ponto se bifurca, prosseguindo de um 
tdo até à.IG:inçar a Rua 2, e de outro seguindo até a Rua 

B, abrangendó esrn Rua em tôda a sua extensão, desde o 
le!to da bitola-larga da Companhh Pal!lista de Estradas 
ae Fen:o. até a via de acesso "Presidente Kennédy" 

Artigo 2.o - Fica estabelecido um recuo de tf (qua
tro> metros do al!nhamer.to, de ambos os lados e por tod0 
o pe!"curso da "Avenida Perimetral" delill)itada no artigo 
1 o para tôãa e qualquer ccnstrução, inclusive para abri
go de automóveis 

Artigo 3.o - Esta Lei entrará em vigor na data de 
~ua publicação, revogadas cs disposições em contrário 

Rio Claro, 6 de maio ele 1. 93~. 
AUGUSTO SCIUHIDT FILHO 

Prefeito Municipal 
Publicada iia Prefeitura Municipal, na mesma da 

ta supra 
ALVAno PERIN 

Ilesp PI Diretoria Geral do Dep:::.rtamento de 
Adminis.tracão 
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• ., t.>R de 21 de setembro de 1 964• 

/ AUGUSTO SOIDJ!Dt FILHO, I•re.f:'ei to i.~wiioiplll ~e 

Rio Claro, Estado de s&o l1aulo, usando da:3 atribuiçÕesque a Lei:: 
lhe confere e, 

CONSIDERANDO a necessidade de oe estabelccC!r aceeeo no Tiibeirão= 
Claro, em linha reta e pela Aveni:'i.a 8-A, no inter~aoe do Serviço 
de Aba :~tecimento de .Ãg11a; 

CONSIDERANDO a ur~ncia da desapropriação, tendo ein viuta os ªº.!: 
viços a serem iniciados, 

Artigo 12 -·Fica declorn~a de utilidade p'
blica a fim de ser expropriado pelo 1.Iwlicípio de Rio Claro em c,g, · 

ráter de ur~ncia, nos t1!rmos estabelecidos pelo Decreto-Lei ~e
deral n2 3.365, de 21 de junho de 1941, acr ·.:acentado pela Lei F.~ 

deral n2 2. 786, de 21 ele junho de 1956, uma :t'aixa de terra no ·-
longo da Aveniiia 8-A e em prosse~11in1ento ao alinhamento desta, -

partindo do loteamento da "Bela Vista" at~ atin;;ir o Ribeirão -- · 
Claro, medindo 14,00 metro•> de largura por 970,00 metroa de com

priutento, perfa~endo a área de 13.580 metros !1uaõ.rados e destacâ 
da dos terrenos pertencentes ll COI:!PAEHIA I'.AQJ,ISTA I>B E::JT:IADJ1S DE 

Artigo 2R - A faixa de terra descrita 110 -

artigo 12, se destina a abertura, eDl prolongamento, da Aveniua -
8-A, a fim de possibilitar acesso etn linh~ reta ao Ribeirão Cla
ro, no inte~sse do re:ft>rço do Serviço de Abafltecimento de Agua= 
da cidade, conforme projeto elaborado pela Diretoria.de Engenha
ria da Prefeitura. 

Artigo )R - A desaproprinção se fará por via 
amigável ou judicial, mediante justo pr,ço e avaliação pr~vi~, -
respeitado o in~e~ase do J.~uniclpio. 

Artigo 42 - As despesas necess~rias b execu
ção do rJresente Decr~to, correrão por conta das vel'bas pr6:pri·_ts:: 
do orçame11to, suplementada(j se necessário. 
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D e ereto n~ 1.209 
de 21 de setenlb.ro de 1 964. 

Arti~o 552 - !:8 te Decr .· Lo <?ntr:-ird 0111 viL;or na 
data de sua publicação, revogadas as diepo::si<;Õc:; em contr!irio.- · 

Rio Claro, 21 de setembro du L 9r,4. 

AUG~~.L~ ~J .· 
Prefeito I\lunicipnl. 

Publicado na Prereitura Municipal de Rio Claro, nu mesma data -

supra. 

~ 
AJ,VAHO FERIM 

Resp.p/Diretoria Ge l do- .Depa.rtamento 
de Administração.-
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'<! f:~) c.l ~,, 
q~:e cte~a111o i·ubJicr,çÕes fei t2s na imprerlF.~Íloca.1 9 
o Ge>·v-e1T10 fio fst.~no haYia determinado o asf?..lte.
~ento ~a Via de Ac~cso que parte da Avenida 14 e 
vai até a. Vi a ·vrashiugt.on I·ui z; 

. CONSIDEJ-:.hNDO que o serviç2 fo11nic~1~do, t.~:rido f'ido :r~ita toda 
a movillientaçao de terra e compact~~ao do terr~no, 
necess,ria ,o,receti~ento do es!alto; 

CO!rnIJ)E:f\ANDO q_ue qunndo se .. con~-ava cc.omo certa ª·· conel us~o da
quela oli:ra 1 1?.ao se sebe .• pox·que rozeo, !CJi e.::.a su~ 
:pensa e ate o moi;1ento nao foi reir;ic!.ada; · -

CO!\SIJJ:SRANDO. que Rio Clc:ro á una das cidr!des :tri;portântea ~o 
so Estado e, temos a certeza, ~er@~e a at~nçao 
~enhor GcverLedor do Es~sdo, wotivo pelo qual 
extrAnh&vel a parali~~çao daquela obra; 

REQUEIRO, 

ouv·ido o Ple.m~.ri o, seja o!i ci e do ao Sr. 
s~c~·et~rio de Trs!!~portes e ao D,E.R., Policitando infc•rmar a . 
r&zso pela qual ~ao foi concluido o as!elt~mento . da Via de Aces
ec, que partindo da B.Vtriica 14' liga a noe-.sa cidrtde a Vi& w~
chir:gton Luiz, rela estrac!a Rio Clero-~ao Fedx·o. 

Rio Claro, 27 ~e caio de 1964. 

~TJ_faJ~ .~~e-.,. 
L---~vandro~rs: ~icico _:. 

- --~ rG ,. / 
r .. -:-..,-.? ~ - -~~ /?----' 
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~;:4'~,..__;f:~rj,j'-7' 
~"'T·-:~; .. ::. •. -.:./ • , 
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JORNAL DIÁRIO DE RIO CLARO 

16 de agosto de 1967 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIO CLARO 

LEI N.o 1.04! 
de 14 de agõsto de . 1 . 967 

Eu~ AUGUSTO SCHMID~ FILHO Prefeito Munici
pal de Rio Claro, .Estado de São Paulo, usando das atrl;. 
bUlções qúe a Lei me confere, e. na conformidade, dQ 1 l.o 
do Artigo 24 da Constituição Estadual, promulgo a se
guinte lei: 

LEI N.o 1.042 
(Autoriza a execução dos serviços de pavlment114:ão a11-

filtlca nas vias de acesso da cidade) . 
Artigo 1.o - Fica a Prefeitura Municipal autoriza

da a empre~llder, através dos meios legai.9 respectivos, a 
execução. dos serviços de pavimentação asfáltlca das pis
tas da Via de Acesso em prosseguimento. à Avenida 14, da 
Rua 14 até atingir a Via Washington Luiz, bem como da 
segunda pista da Avenida "John Kennedy" 

Artigo 2. o - Para atender as despesas com a exe
cução da presente lei, fica aberto na Divisão de Contabl
lldade da Prefeitura Municipal um crédito especial de . até 
NCr$ 250. 000.00 (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros 
Novos) 

Artigo 3 o - O c.rédlto de que trata o artigo ante
rior serã coberto, parte com o excesso de arrecadação Jà 
verificado no exerc!cló, e parte com o produto de opera
ções de crédito com vigência até 31 de janeiro de L 969. 

Artigo 4 .o - Esta. Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrãrio . 

Rio Claro, 14 de agõsto de 1. 967. 

AUGUSTO SCHMIDT FILHO 
Prefeito MunJcipaI 

Publlcacia. na Prefeitura Municipal de Rio Cla.ro, na 
mesma data supra. 

AI.VARO PER.IH 
R06p PI Diretoria Geral do 
Dep de Admirústraçio. 

ANEXO 18 
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ANEXO l.9; 

CC'l~SID~RAl~DO- que o projeto d~ lei l~-67, que autoriza o asfalt;.-. 
1 

menta dãs vias de acesso, foi aprovaao pela decorrê 

eia de prazo~ 

cm:S!DEANDC- que do corpo db projeto inclui o as.faltamento de 2 

pistas da Via de Acesso da avenida 14, onde a maio

ria dos terrenos m•rginais, a serem beneficiados co 

aquele m~lhoramentc, perte~cem ao senhor Prefeito 

Mun1cip:a.l. 

CCHSID:3...IJiDO- que a lei 661, de 17 de :fevereiro de 1 960, insti -

tuiu o auto-~in2nciamento para os serviços executa

dos pelo Ml.i.n.ic,ipio e, com base nesse diploma legal.t 

a. Pref.e.itura vem cobrando o .serviço de asfaltamento 

das via.s pÚ'blicas, existentes no perímetr.o urbano e 
• A 

as Viê..S d·e acesso, estilo localizadas dentro desse 

per:Ímetr.o. 

CCHSI~&~i~l>O- que a p-.;r daquela lei existe o CÓdigo Tributário 

promulg~âo no exercício pessad~, pela.lei 1030, 

de 26 de dez~m.bro de l 966, que, em s.eu Título IX, 

i:csti tuiu a Contr~ l:·ui '-'~º de J·:elhoriQ., .que no art-ico 

254, determina a sua co1'ran'$a a_té de rt.elhor•mentos 

feitos em estr2àas. 

fC.:~S:D:?.DIDO- que o Executivc, scb pena de ser responsabilizado, 

eleve cC'b:r;r .a ptrte que cabe dos proprietários dos 

' . ~ f s t~rr·er!os :::..:-r:t:-i~:i.s &::s v;_•s oe ~cesso,que oreo a -

fa.1"':•.d~.s., cc·roo i;~tc-fin~.11ciíi::;~nto ou Contribui5ão d 
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ANEXO 1'1 

, . -
CO)SID =:? .. A~n>O- fi:1alm~nte, se os irricveis t'l~r~:i . .n&is serao benefici• 

cos e. VP..loriz,.dos cóm ;;_q1.H.•la 0lr:?, d~ve o Bxer::utivo 

cuçio do csfaltanento e qUElquer outro ~elhor~wento 

c:ue venha a ser execubtdo e os l=enefic:i.e, direta ou . 

indiret~mnnt~. 

ouvido o Plentrio, seja ofi

cirdo ao senhor Frefei to l·:unicipal, a.lert2.ndc-o de qu~ ~~o pode 

deixar de cobr~r o auto-f1nRLciaraento ou a Contribu1çio de Melho

.r1a, dos proprietários dos imóveis m~rginais 2s vias de acesso ' · 

a s~rem &sf:üta.d; s pelo J.Iunicipio, sob pen:s de responsabilizaç~o, 

princ:!.p~lm~iite porque o · proprie~rio das maior.es !.re&.$ marginais 

~ Vill. õe .Acesso de &.venida 11.J, e que ir' se t -ene:t'ici&r gr~.nde.11en

te com a execuçP.o daquela obra, é o pr·0pr1o senhor ?refel. to 1·1un1-

cip;.l.,/ 



ANEXO 10 .· 

·-~A '-1 AR A 

RlO CLARO - !:~ ST. DE S.\•) PA'JLO 

L::::~=~~: .;_~:..- -'· :_::~~i~~- - -~~~{r 
I . 

R . · rt~~· '.::J.-. . ·.---r,·.J f 

. ,,, -1 , . 
ou~1~0 o r ~~~~io, 

E?:-~:::.r C·hefe do ~x~cat!vo, solicit ·~.1 .. i·J r~s;-cr.i~:;- às s,:.;-:-·..ti-:';~z i~ 

d1a --· ....... Ões· -o ·--:s • 

1 - l verdà.ia que a Prafei tun. :,tu."licipa1 n'io p'.1.bl1c ::>-:i. o te,.p;l~ -

mga.to do gás lique~ai to por pras.3io d.e alguns reveailedores, 

intereasa!'.)S na su''l não divu1ga.Çã~ ? 

'· 2 - t veria.de qU:-!, eri são Paulo, Sue. E:ccel~ncie. tem tratado a:pe~ 
nas do plano habitacio~~l de seu ' interêase particular, por 

ser dono de área superior a 600 000 metros qua!raios ? 

3 -

4 

5 

~ ver.lade · q.ue . o !>refeito Uunici-pa.1 confeccionou a planta da 
Fábrica · .de Ba1aa são João ~or Cr$ 400 000,00 e acS d.~pois· loc~ 

· 1izou o terreno d:'>ado l referida indúS·trie. ? · 
• 

~ ve·rd.ale que o Prefeita Uunicipa1 4 possui:lor 'ie cêrca _.de ~ · · 
2 000 lotes ie .terreno às Dtargans de "sua." peril!l.etral ?_ 

! ve:".b.·19 q,ue seus subs!dios até .aqui foram pag•Js no "dia do 
vencim9nto, quando os doa funcionários estão atràza.dos 3 me- · 
ses . ? 

6 . ~ l v~rlai~ que o esg8to feito pela ~feituni ·no Jar1!~ s?.o 
Pg.alo, de su.!l. yropried.~:ls, desb·?..~"l:cou., d.e_ternin.~!11·> a i!'lu

ti li~açio da fosse. de 2 X 2,5 metros ? 

í ,.._ ~ v'!r1a-Ia :J.'.13 ae1.t des!.nterê~3a ;~lo t-!~ino io 3-?1"'.'".,-f '?: -la 

'i'r~t :3..;i.a11~.:> · 19 Agu3. foi dt!tet":!!.:!.r..J?..1.o ?Or m.otiY·Js ]eas:~is ? 

8 - ~ verrlai? qu~ ale-1.tn --3 :los elogios publicaios nos jor:11?.~.s lo -

cais foram ela~o"I~a .. los P?r fwtcionários d.e sa1.1 prJprio ge.bin~ 

te e paios p~los cofres ia mu..~icipali1a~e ? \ . 

· 9 - S ve!'.13.·13 qug o Prefeito Munici913.l sa exa.spera 1 1i3.nlo se f3.-

1a no e1ev~~o d~bito da Prefgitura, agravaio de~ois de su~ -

posse ? 

O - 1! verdaie que o afastamento lo senhor Humberto ttonaci:> de su

as fu.11.çÕ~o, por n1oti.voa ~ui to !ICS~j~is, & o resp·:>~. s3'rel po ·~· 
suas últimas "ma.ncad.~s" ? 

!l - B verdade que o pronto pag~~~nto io déoito da Prafeitur~ M~ 

nicipal com a Central 'Eltf tric:l. S/A. Sd 9ren.i~ a UJl ac3r:lo · - •· 

,., ... -
que beneficiará ·os s~us 

~ verdade que a estrala 

u:a ·grande inri11s trial, o 

l~te?.•::.~n°t ·JS ? . 

1 
d~ Ipeun:J. . foi feita para benafic!e.~ · · 

q~al pol~ria faz~-la por conta pr&" ~ · 



· · C ..-\ ~.t A R .\ . . . · ... ~ .. . ,,.. , ·~ ... ~ ) . 
... - :· . ~ ,,.~ v.-S 

}:!"i~ e nâ"J à~ e:tpensas ·ios c:>fr~s pú~licos ? 

Rio Cls.ro, 12 de a.:: ... ~s "'; o -ie 1964. 

JUSTIFICATIVA:- . 

Dianta d~s reit~raias mariifesta~Ões lo s~~r.or 
Prefeito !fanicip~l, Dr~ A1.t~.is~o Sch.~i:it Filh?, s8i>r:! su.~ honeati 
da:ie, faço-lhe hoje algum.~1s pergimta.s a fim de ea~la~cer _·alguns 
pontos. 

Pa~o-~s co~ o objetivo de col~borar com ~ua. ~: 
cel3~~ia, _ po1s pretiro não acreditar que o que se diz ex~ressa ~ 
veriade. Penso que a · t8das elas a respo.sta será "n'io é ve.i-rlad.e". 

. . ...,.._.... --. . . . , . . . ·. . 
Devem, todavia, as duvidas serem afaatalas do 

espírito público. Daí : a razio de ser diste req1.i~ri:llan~<>. qu9 fac; 
9. cdnt~a...;g~sto, mas em decorr3ncia ·da minha. c.lnli~io d.e Vere~d".)r 
~quem compete fiscalizar a a:L~ntstração municipal . e zelar pel~ 
altos inter~sses do Município • 

. ~: . , .. ' :..;,.·1:_·-.-~~ ---.~. :~;:. ~ -;., - --~ •4"/ ~· , .. , ,, · A - -

. ' ' : '· -· ,,,. -... -,· ; ~ / 

EV A:TDRO . L!ASTaIC.ICu 
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d~ .1:96.4 . 
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~ 1 4...-' .. . ,... • F -~·· - -~""\"t~·rfi:-._...,., . . •••e_,. Afl °'J. ~e:.-, '"111'\ :;e"'n•~.,.. ree·•.f " '(lt"~ ""'-<'1 ,~, .,"/ f,-. . .· • 

. ..-. .. \a. ·~-..,, ... , ._...., .. ____ .... ~- ~ ,·~, ·.A·· - ~-·-'--. • -~ . ~ --· .'_ ..... ~, '7: :_ .. 
~ .... · · / ~u!l-.:: ··~~J ·. -· • ·"·er 

·,.-· ~:rrc~·-.:"-~ ,,. · . "- -: hA ·e-."." f· __ .:; .:·~ · · ' 
. J . f · ~ --. , . /.:..;;.:..- . ~.~a·"'"'' ~ . . -~~.1.,::"·;JT~.· I.· ·. , , . =- • ___..---: ,:: ,.. ,,,,. '•• . ..,.. • - --'- r " . ._ - .,,. . • . . 

., 1 • i . - . . -;.-.... 1,.lfll.·~ -~ \ •. . __ :.- ,,---:;· . 

~.5flli~~.. · 4 ___ 1~-----. _ lrr_'."w_~ .. . · -~_ -. : . 
fi·.::------ ·J..~ --_;. '-

. . ;...... ' 
~- <\ · . A. pror.1ós~ to do !t~:i•J.erfi:t-=:r:tó . .i.44_-64 de aut~-

ria. do Vereador. Evandro àiastricico, de- ouj·ó't-eor ver:ho de toaar 
. J . .. ·: . . . . ' . 

conyeci!!l~mto ·~_-. decorr~noia de .cópi~ enTTi:?da atra:t's do ~fício= 
735-54 des3a E~lidad.e, quero pon1hr3r a V. E::toia que, nao obs
tante o grande "'spei tó"· e acatsn:"ento que d49:Tota ao Poder tei!s~ 

.. ·... - · _ . . . . . . . ·. ·. 
l~tivo desta cidade, tao·dtgr..a:iente representado pqr essa Prea! 

A . . . . . . . . 

d~~cia e decâis Vereadores, deixa late. Executivo de atend~r _as 
ind~~;ões tor~ul~das ~-a referida propo~ição, pc>r ~"'1g-í-1es • 
iml'ertinentes e e:i desac8rdo com as normas · que dev~ preert.stir. 
n?.a rela~õas oficiais. 

Valho-me d·i oportú.ni ·.\a1e para renovar a V~ • 
Excia os meus protes-tos de ele~rado res~ei to · e consideração. 

Ao E:çcelentíssimo Senhor 

~iTONIO ~ARIA M:\~~OTE 

DD. Presidente ·. d~ camara !duniciJ,J~l de 

!!Q CLA:ªO 
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e ',.,, e =-- · .v.:. ..... s.ré:l, r-"' -
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\ · .. . 
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CAMARA MuN1c1PAL 
AIO CLARO 

= 
PRmFEITUP.A 11U!UCIP.AL DE RIO CL"-RO - -
DA~ ~.56 
oficio. 165 

Rio Cl~ro, 25 de Abril de 1.956. 

ANEXO 23 

(CÓPIA) 

Em atenção nos ài~ex~s do. oficio 168-56, de v.Exci~., 

datado de 20 de fevereiro ÚltiJ!lo, solicitando providências desta 

Pref'eit-ura, no sentido de ins·t:rt'!.ir o processo 2578-199-54 - Pro-
• 

~eto de Lei nS! 43-.54, que traça nova d.climitação da zona urbona 

·do J.111nicipio, tenl10 a bo!lra de :i'omular o presen·t;e a :fim de enca

t1ir.lmr um mapa da cidade, com o 11ovo traçado e um cel.'tificado do 

Posto.Fiscnl. Estadua1, em ~ue in:foroa ter sido des~sri.ado, -pelo 

ThJ10. Senhor Secretário da Fazenda, pé:!rél a~o1:pa:mar êsse trabalho; 

nos têrüos da legislação visente, o i'"üncionário Sr• Eduardo de Al· 

neida, dd. Chefe do Posto Fi.scal local. 

Tratando-se de projeto que i!lt€ressa so~rouar. eira a ad

ministração mu.nic:!..pa1, solicito & V.~~cie. O L-:axireo empen.lio para 

<rUO O r:esno teJ".ha ur.a t:r·ar:;.;itação rnriãa e Eõ.ti::iatoria. 

Antecipada.~c~te os.ccus ~Tad~cimentos, valho-1ie da opo~ 

tm~idade para renovar a V. Excia.. os l:lB.is altos protestos de esti.Jm 

e distinta consideração .• 

AVGüS?O SCHi ~IDT FILHO. 
-Pre!'eito Y::unicipo.1-

Ao Excelentíssino Se~C:lor 

Dn. Pr ... r"~i·a··~ .... '"~e d• .. c:!~ .. ·!"_r::i J' • • 1 :t _ ~- ,_,,_ ...... __ _ _tr:!.C:!.?!l ce 



~A.b3Z-66 
P- 4C 

CÃ~1ARA 

Rio Gl :! ro, 5 de ngôsto 1 966 

'Tenho a honra' err. C !1Ctmin~.ar a V. ::Xa. uara que seja 
f'Ul-::'. e~~õo a 3prC?c1aç~o e prcmr1c:h!!':l ~·H!.to dessa é'Ugusta CH::tara, o 1nclu
s:> p:-ojcto de lei. quo ·dellmita o nc.vo .i)·2ri!!l~tro urrono da ('i<!ade. 

C-onrorne ~ do cr.o r~ : ~1rit.?nto c1essa 1 ~.J111c'T~de, a Zt'~a · 
urbnna da cidade est.á coL'1preendida pelas àelim'ta-;~es E'!:j.:3belec1rias 
p<>la lei !1?"2., de h de julho ae 1 956. · 

rcmtud~, face ao ,f'rc-&rr~:;sC"• e de&cnv("\lvira:i:ito q'.le 
Ve'..!l se ~p ,·· :r-an1o nos bairrcs parifitriccs da d.da de, o pet!J:!~tro _- ~-bano 
foi se applien~o naturalmente, deixando a sm delimitn~ar- â'ttJ::tl ce a -
te:id;r a !iU!i fin;il1dade 1 legalrn3nte prevista co:n os SE-1.ls x·~~l':!xcs no 
setor fiscal, 1rapondo uiz me:Uda. refr~:r~ulat!ora dessa s1 tla~ao& - . . . 

Kao c-b!t~.u!te ,deve·1do o J.;u11:!c1.p1c SC'lfrsr o desl1,;a• 
r.:entt' de· sua re::e1ta 1 do,irr.posto ~erritor1alr~ral, que .a r,artir do 
prcx1r..io m.:ErcÍc1o p!iss~ra pura a c-rb1ta t.rih1ts.rla !"ede:-;il- e;;,!,ora 
com o retorno pa:r-cial previsto - nada r;?.is cp0rtuno seja a delirnita
ç~o urbana revista com•fmiente:ncnt~, . no stnticio de s~ esta'h~lecer a 
t r-.:ilir.ição do contcirno c1tad1nb de:itro da situa•;ãc de fato realmente 
e-:d. s tE>n te. 

. - , Pelos termos da propos1çao ora encaminhada, podera 
-V. :Xa. - assim como cs ilustrados edis que integram e~sa Edilidade -
os novos ru:;;cs do perirrietro ora propo~to 1 col!l a 1nclusao de novos . 
b3 irr os e zoms ãd jacentes. 

!hdo o :Jlto 1nte:-e:sg <;?T.:i stentg dA p21-te do Hun1ci;:io 
e~. e rll!°i'{1!°1a pro;.•osição, ·:?HCti~(>'º ~e.1n o prcjE-to ;;;,r•·c1riÜO m reg1-
!r e C:e u:or~ncie 1 ncs rnC1ldes previ~t.os no § zg do art:!.~o 21 de Lei Cr
rsn1ca õos ?·~ur~ie1p1os. 

E:novo e. v. EY.a. c-s O!::US prc0tes•c-s de CC'lns1deração a 

Aurust!' f.('hr:;idt Filho 

:-, ... _, ., .. t, r-,..# -o c-.,. ... ,..6r 
..... ~- --.& -· ~ ...... . - ..,,..-,..:1 
• · t,..-10 ••· r"a ••a ... ,..nte 

f'refeito J~un:lcip~l 

.r. .• •.•• • _,... 4 : • • - 4' 

Z·"J.i:·c-ricj:nte da Canf.ra l·:unic :1,;::=il 
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1 Ío . . • . · 

CÃMABA 
-~-~· :-: .. _· -.~:]•?\ . 

. . . . ~ 1· .. n:.. :- . ·.~ t~ • .e - ~- . · _· 

MUNICIPAL 
EXPF.OIENTE . .. .· . . · 

ilJO CLARO • &BT. DE SÃO PA1iL 

TJ .. 1~~c .. o 1·1 '"~c(1-J 
.1. fD VA A 4 ~"''\I • í-f 
~ I ' 

. . . - , 
e~1nte.- colocar illlJ!dJl&Ç&O p~blica ~ ~Yeni'1e.s 52, 54 8 56,-

en'l:re r:JD• 6 • 8 • 

OC·l:sIJB:-!ll:DO- ~ue nos t:echoa lua a•98Didaa 52, 54 • 56, •ntre . 
rau 6 e 8 ui.a-. ad.taa :red4Lic1aa e, e::ibora - . . , , • · 
31. anle recle ~ ene:rpa e:!.e'trice, u rl:!a a:mt!a 

:raio possu.em 11uinina;ão pública; 

cc1;sID;;3A!;:nc- qce aa :fr;p{l:Jas reside:itea".naque1ea tncbo• soll.-. . . 

citaa a coloca~lo 4es::e il;>orti.Dte _-lhm.'uie::to, 

IJL.._ trcmqml;õade cha i-ssou q• põr 14 neces

sitam -trensiter, notad.Ul8!1te o• ~ovon• que •1t!.!

eam o~ trcbnlhF..m no per!odo noturno. 
D;!,ICO-

Jilt ·:ro~ ftGi-ental, _ qae • o1"1ci~ a.o Sr •. 

~!'•ito r.:micipal., &Gt:erinlo entemlimn-tcs ooa a CSSP ,no cen

ti~o ~• se colocar 11~~ p~lico. nu a\'9:C~.das 52, 54 • 56, 

e:r.. ;re :--.::;a 6 e 8. \ . 

210 Cll.:ftt, 5 i!s r.aio c!e 1 971 

~') '--



CÃMARA MUNICIPAL 

BIO CLARO - BST. DB SÃO PAULO 
. =:::zui;;;f ;::;;::;;;;:;;;;;;::=::--:-

ANEXO 25 

1 N D 1 ·c AÇÃO N9 . ;/f(,/u EXPED.IENTE 
N. 'h(, s sio cEOS"-9•'1-( 

Ofic 

CONSIIERANOO que os populosos bairros de Jarclim Cervezão, Jarclim.lnde 
pendência, Pa~ue das .Indústrias e Jardim Hipôd~omo, não 

' . ' . . 

··possuem rede de esgoto, guias e sarjetas; 

aJNSIIERANDO tratarem-se de importantes bairros ope~~ios, que necess! 
tam desses indispensiveis melhoramentos públicos; 

CONSIDERANDO que o Executivo deve deterininar urgente providências no
sentido de serem instalados esses melhoramentos públicos 
naqueles bairros. 

1 N D -1 C O, 

na fonna regimental, que se oficie ao Sr. Pre 
feito Municipal, sugerindo determinar estudos e providências visando -
a colocação de rede de esgoto, guias e sargetas, nos populosos bairros 
ope~ã~ios de Jardim Cervezão, Jarcl_i• lndependênci.a, Parque das Industrias 
e Jardim Hipôdromo 

Rio Claro; 04 de setembro de 1 978.· 
I 

Í 

\ 

º;\ 
/ i 

WÁLDEMAR ~ 

/ _J \ 
·-- -



ANEX026 

PR.EFEITURA MUNICIP_A.I, DE RTO GIJAHO 

INFORM.ACÃO À CÂMARA MUNICIPAL - -
INDICAÇÃO N2 Waldemar Karam 

ASSmiTO:- Colocar rede de esgoto no trecho da Rua 8, Avs. 48 a 

56; Avenidas 52 a 56, Ruas 6 e 8. 

INFOfil'lAÇÃ~ NQ OFÍCIO NQ P. 288 ----------
4 70 DATA 6.9.79 

De acordo com informações prestadas pelo DAAE., os trechos alu-

didos fazem parte do projeto Vila Olinda, ora em execução. 

de 19 79 

JÚNIOR 



ANEXO 27 

PRZFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 

INFORMAÇÃO À c.í\r.'!AJ.A MUNICIPAL 

INDICAÇÃO N2 228/79 VZRSADOR .t-!a.lq~m.a~ . l<aram 

ASSUNTO:- Entrar em entendimento com a Telesp, no sentido de ser 

colocado telefone público no Bairro do Jardim do Hipó

dromo. 

INFORMAÇÃO N2 ~-1-4~3~~~- OFÍCIO N2 P-102 DATA 10.4.79 

Informamos que foi dado atendimento ao referido pedido. 

JÚNIOR 



ANEXO 28 

PREi Er; UJ"..A fl.LNICIPAL DE RIO CLARO-

INFORMAÇÃO Ã CÃMARA MUNICIPAL 

INDICAÇÃO NQ S67m VEREADOR' 
Benedito José Zalna 

ASSUNTO:- Deternalnar ao ietor conpetente mandar passar a plaina em todas as Ruas • 

Avenl4•• do Jardim Hipódromo. 

INFORMAÇAO NQ 2SO 

O pedi do . foi atendi do~ 

OFICIO NQ P-237/79 DATf\ 13-08-79 

Ri o Claro, 17 de Setembro · . de 1 9 79 

DERMEVAL DA FONSEC/\ NEVOEIRO JUNIOR 
Prefeito Municipal 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - -.-.-.- - --.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-... 



ANEXO 29 

CAMARA MUNICIPA L 

110 CLAIO - EST. DE SÃO PAULO 

Ben'A:- sugerindo a ..,uação da rua 6. cm duas pistas. inclusive sabre os tri 
lhos da FEPASA. 

CONSIDERANDO que a rua 6 constitui o principal acesso ao Bairro de Jardim CeIV! 
zão. Parque das Indústrias, Jardia São Jorge e parte do Jardill Inde 

pendência; 
<XH;I~ a urgente necessidade de dar contiooidade aquela via pmlica, CC11 -

duas pistas atê atingir o Rio Con.mbataí; 
CDNSI~"RANDO que além das providências indispensáveis para o prolongamento daque 

la via JÜ>lica, há necessidade da ampliação ou construção de m ~ 
vo pmtilhão sobre a linha da FEPASA. de foma a pemitir a cmsttu 

ção das duas pistas atê atingir a ponte sabre o Rio fmulbataí; 
<D6IIEWIX> que a a1pliação daquele pmtilhão é de urgente necessidade, não só 

para possibilitar a duplicação das pistas da rua 6, atê o Rio Col'll! 
bataí, mas, principalmente, para atender as populações daqueles ia

portantes e populosos bairros de nossa cidade. 

Dl>I<X>. 
na foma regimental, que se oficie ao 5!. 

nhor Prefeito )lmicipâl, sugerindo todas as providências necessârias para o pro
longamento da rua ·6, can duas pistas, até atingir o Rio Conmbataí, medida essa 
que deveria constituir também na mpliação do pmtilhão existente sobre a lima 
da ~ de folllil a pemitir duas pistas a f" - i to não cmtiDJe 
estrangulando naquele tredlo. 



ANEXO 30 

CÃMARA MUNICIPAL 

de ccter:bro .• c1o 1975 · 

(l:f. 1>- 517 
C",.._,,.o..,. ~- ... 1· Ac., ... ,;.. ... ,,..._.;.a. .. - .-.,,_ .... \}. _ ... ,.,,\,;, 

Ate.:!C!cm.ê!o ao qtie nc& ._eri de cc::- riolicit_q 
A . . . ~ 

de z>clo iluotl'E' odll e P.:-ecide!~to da Oima.ra t:u:iicipal, etroyos da 

In,õioaç~o 3I4-75~ colocaç-t!o íle rcêlea c1c (:-.. Ul n~o 1X?.i=:"oc f.9 Jc_~ 
dir- Corvc~tlo , :tis:-qac êltlo L"lc'lt~c·::r:lac e Jc.rdit'.i. ·:.o ~.::!.:·~~~1::-cr.:o- cu:: . .;;A 

. . . . . . 

prc-nos ecclorecer que n11ós a· co~:-- .... caçiio r~uo !".a:!~i ... ·c=·JO· co::f o sr 
. . .· .. 

Diretor. nos f o::. .. ::::l i:>:rccta.cl :e a 

r:elo ~.::;e:tlieiro d~Quale De~~ . i_··~:liei-:-aU.oc de c:uc o · 

projeto ele 

p::-o~to . e o 

ou ~o x:c::le2:to pcl~ 11riorida• 

ee t:ue ce 



ANEXO 31 

PREFF.!Tlfüf\ MtltlICIPf1L OE RIO CU\RO 

INSICAÇÃO NQ 207/79 VEREADOR WALDU<1AR KARAM 

ASSUNTO:- Estender o serviço de coleta e raaoção de lixo domiciliar em todo o Ba1!, 
ro do Jardim do H1pÕdromo. 

INFOl\f·1AÇ'-O NQ 005 OFICIO N9 85 02./04/79 

Infonnamos que foi dado atendimento ao referido pedido. 

Rio Claro, 11 de fevereiro de 1 9 80 

OERME\f.AL DA FONSECA NEVOEIRO JUNIOR 

Prefeito Muni ci pa 1 

- .-.-.-.-.-.-.-.- - -.-. . -.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

s.s.s. 



MEXO 32 

CÂMARA MUNICIPAl 

RIQ CLARO - EST. OE S. PAl"LO 

'ljl' 

PNEFEITUP.A r«;r1ICIP1~ DE RIO CLARO - -
IHFO!>.H.~ÇÃO Ã f;ÃtJJ\P.A HIJUCIPJll 

INDICAÇÃO NQ 731/78 VEREADOR WALCEMA!t KAAA!i 

ASS~TOj Entrilr em entP.ndimentos COlll a E.Presa cGncessfonãrfa de õnibus urbano 
para que a linha que serve os Bairros do Parque das Industrias e Jar
di11 Independência,· · atenda o Bairro de Jardim do Hipõdromo, chegando a 

. -
ti10 cruzamento da rua ·M-5,_ com a avenida M-29. 

INFOINÇÃO N9 157 

s.s.s. 

· OFICIO NO P-424/78 DATA 10/11 /78 

OEHVAL 111 FCJ•SECA NEVOEIRO JtlUOR 
Prefeito Municipal 



C ..\ M A R A ~.Jt:XICIPAL 

RIO CLARO - EST. DE SÃO PAULO 

• 

DmICA O !IR 

nmIOO-

na forma regimental., (iue se ofici'1 ao,....S~!'..hor Pr9fe1-

to labiaicipal., sugerindo estudar a pocsib:ilicõae de J:1Ei.Ddar _. 

esfa.l;.tar aa dusa pistas da roa 6, a ~r'tir da evenida 48, 
junto à CBSP. ,até o pontilhão da F3PASA. 

Rio Claro, 23 de abril ~e 1976 

JUS!rIPIC.WIVJ.-

co prosresso, 

ccnstru.ções e 

SabeDdo-ae q._ .no!sá c1c1ade está - :tran
que dentro em !br&v~· a rua 6 terá inúmeras 

que essa via é aa:!da para diversas proprie-

ãades rurais, ·é que solicitamos o seu asfaltamento, •• 

pÕssÍve1 ainda neste exercício. 

-ema/ 



PREFErfUHA MUNJCIPAL UE HJO CLAH<J 
ESTADO ül~ SÃO PAlJl.O 

ANEXO 34 

D E C R E T O N9 2692 

de 19 de março de 1982 

DERMEVAL DA FONSECA NEVOEIRO JONIOR, Prefeito : 

· Municipal de Rio Claro, Estado de são Paulo, usando das atribui 

· ções que a Lei lhe confere e, 

CONSIDERANDO a Concorrência Pública n9 14/81 que objetiva a aqu! 

sição de áreas para a implantação do Programa Habitacional"Nosso 

Teto" da Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A.; 

CONSIDERANDO o indispensável benefício que o referido Programa 

trará à comunidade, objetivando o bem comum e especialmente as 

classes de menor poder aquisitivo; 

CONSIDERANDO as invocações supra determino se proceda a desapr~ 

priação daquelas áreas, mediante o seguinte, 

DECRETA: 

Artigo 19 - Fica declarada de utilidade plblica 

a fim de ser expropriada pelo Municlpio de Rio Claro,Estado de 

são Paulo, nos termos do Decreto~Lei Federal n9 3365 de 21 de 

junho de 1941, acrescido pela legislação posterior e correspo~ 

dente, urna área de terreno com 136.945,892 metros quadrados 

que consta pertencer à SANTA ROSA COMJ:'.:RCIO E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÃRIOS LTDA., e que assim s~ descreve: 

inicia-se no ponto "l", no cruzamento do alinhamento ( lado 

par) da estrada dos Costas a divisa da 

propriedade pertencente a ANTONIO gue pelo alinha 

mento da referida estrada, no rum NE 42°21' 5", na distân 

eia de 55,102 metros, até o ponto "2"; deste segue pelo .I 

alinhamento da referida estrada, NE o0 03'41", na l 

distância de 88, 251 metros até o nto "3": des e segue pelo 

alinhamento da mesma estrada, NE 40° 7'48" , na 

distância de 91,222 metros, até o po t d ste deflete 

à esquerda e segue, no rumo NW 44°34 istância de 

213,756 metros, até o ponto 11 5 11
, com área de 

propriedade de SANTINA ANDREOLI segue pela 
. 0 25 1 49 11 di -referida divisa, com rumo NW 44 , stancia . de 

474,851 metros, até o ponto 11 6", situado a margem esquerda 

do Rio Corumbatal; deste, segue, pela re erida margem do 

Rio Corumbatal, na distância de 164,254 metros, até o Pº!! 

to "7",situado no cruzamento dessa margem do Rio Corumbatal 



PREFEITUllA MUNICIPAL DE HJO CLAHO 
ESTADO OE SÃO PAULO 

ANEXO 34 

D E C R E T O N9 2693 

de 19 de março de 1982 

DERMEVAL DA FONSECA NEVOEIRO JONIOR, Prefeito 
Municipal de Rio Claro, Estado de são Paulo, usando das atribui 
ções que a Lei lhe confere e, 

CONSIDERANDO a Concorrência Pública n9 14/81 que objetiva aaqu! 
sição de áreas para a implantação do Programa tlabitacional"Nosso 
Teto" da Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A.; 

CONSIDERANDO o indispensável beneficio que o referido Programa 
- .. f trara a comunidade, objetivando o bem comum e especialmente as 

classes de menor ·poder aquisitivo; 

CONSIDERANDO as invocações supra determino se proceda a desapr~ 

priação daquelas áreas, mediante o seguinte, 

DECRETA: 

Artigo 19 - Fica declarada de utilidade públ! 
ca a fim de ser expropriada pelo Município de Rio Claro, Estado 

de são Paulo, nos termos· do Decreto Lei Federal n9 3365 de 21 

de junho de 1941, acrescido pela legislação posterior e corres 

pondente, uma área de terreno com 129.130,28 metros quadrados , 

que consta pertencer a NEREU MAMPRIM E WALTER MAMPRIM e que 

assim se descreve: 

inicia-se no ponto "0", na confluência do alinhamentoda 

estrada municipal Rio Claro-Ipeúna (lado direito no se~ 

tido Rio Claro-Ipeúna) com a divisa da Vila Anhanguera; 
deste segue por essa divisa,no rumo 1930'NE, na distân 

eia de 86,60 metros, até o nto "l"; deste segue pela 
mesma divisa, no rumo 1915' NE, na distância de 75,82 

metros,até o ponto "2"; dest ue pela mesma divisa·, 

no rumo 2900'NE, na distância de ~,52 metros, até o 

ponto "J";deste segue pela mesm~ d~isa,no rumo 1930'NE, 
na distância de 106,50 metros,at~ o ponto "4", deste se 

' . -
que pela mesma divisa, no rumo 19~o;[E, na distância de 
107,16 metros, até o ponto "5";dçste segue pela mesma 

divisa, no rumo 290~'NE, na distI·hà~a de 45,69 metros , 
até o ponto "6"; deste deflete à es~erda e,confrontado 
com o Jardim Centenário, segue n ~u~o 279900' sw, na 

distância de 32,70 metros, até o ponto "7"; deste segue 
pela mesma divisa, no. rumo 272930' SW, na distância de 



PllEFErfUllA ·MUNICIPAL OE RIO CLAH<J 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO 34 
D E C· R· E TO N9 2694 

de 19 de março de 1982 

DERMEVAL DA FONSECA NEVOEIRO JONIOR, Prefeito 
Municipal de Rio Claro, Estado de são Paulo, usando das atribu! 
ções que a Lei lhe confere e, 
CONSIDERANDO a Concorrência Pública nQ 14/81, que objetiva a 

Habitacional aquisição de áreas para a implantação do Programa 
"Nosso Teto", da Caixa Econômica do Estado de São Paulo S .A. J 

CONSIDERANDO o indispensável beneficio que o referido Programa 
trará à comunidade, objetivando o bem comum e especialmente as 
classes de menor poder aquisitivo; 

CONSIDERANDO as invocações supras determino se proceda a desa 
propriação daquelas áreas, mediante o seguinte: 

DECRETA: 

Artigo 19 - Fica declarada de utilidade pública 

a fim de ser expropriada pelo Municipio de Rio Claro, Estado de 

são Paulo, nos termos do Decreto-Lei Federal n9 3365, de 21 de 

junho de 1941, acrescido pela legislação posterior e correspon
dente, uma área de terreno com 121.000 .metros quadrados, que 

consta pertencer a RUY CASSAVIA e que assim se descreve: 

inicia-se no ponto de e~contro do alinhamento da 
estrada municipal de Santana do Urucaia (lado esquerdo 

no sentido cidade-bairro) com a divisa de NICOLA 
PIZZIRANI; segue em reta por essa divisa, na .distância 

de 381,50 metros e continua seguindo no mesmo rumo, e 

ainda em reta, agora divisando com JOS~ GRELA, na 
distância de 266,40 metros, até en Córrego 

que é a divisa da gleba ora em des 
to denominado Jardim Santa Maria; d 

da e segue pelo citado Córrego, na d 
231,00 metros, até encontrar a divisa 
FERREIRA; dai deflete à esquerda e seg 
divisa com MANOEL FERREIRA, na distânci 

metros, até encontrar o. alinhamento da e 
pal de Santana do Urucaia (lado esquer o n 

cidade-bairro); ·dai segue por esse ali 

distância de 202,00 me~ros, até o ponto 
descrição. 

o lotearre.!) 
à esque!: 

de 

MANOEL 

reta, pela 
546,00 

munici
sentido 

na 
desta 
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PREFEITURA MUNICII1AL . IJE filO CLJ\I\0 
ESTADO DE SÃO PAULO 

D E C R E T O N9 2740 

de 19 de julho de 1982 

ANEXO 34 

·Josg ALOO DEMARCHI, Prefeito Municipal de Rio 

Claro, Estado de são Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe 
1 

confere e, 

CONSIDERANDO a implantação do Programa Habitacional "NOSSO TETO" 
da Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A.; 

CONSIDERANDO que pelo Programa acima referido, cabe ã Prefeitura 

Municipal entrar com a área de terreno onde serão construídas as 
casas populares .: 

CONSIDERANDO que para cumprir a sua parte, a Prefeitura Municipal 

fez publicar a Concorrência Pública n9 14/81, visando adquirir 

· as áreas para implantação do Programa; 

CONSIDERANDO que em decorrência da licitação pública levada a 

efeito, for.aro escolhidas as áreas necessárias; 

CONSIDERANDO que uma vez escolhidos os locais, a Prefeitura Muni 

cipal baixou os Decretos declarando de utilidade pública a fim 

de serem expropriadas pelo Município as áreas pertencentes aos 

concorrentes, que melhor oferta fizeram; 
CONSIDERANDO que os Decretos nrs. 2693 e 

1982, declararam de utilidade pública as 

2694, de 19 de março de 

áreas pertencentes a 

Nereu Mamprim e Walter Mamprim e Ruy Cassavia, com 129.130,28 e 

121.000. metros quadrados, respectivamente; 

CONSIDERANDO que os proprietários das áreas desapropriadas pelos 

Decretos acima referidos, desinteressaram-se pela manutenção da 

transação feita; 
CONSIDERANDO que a proposta dos referidos proprietários para ser 

feita a desapropriação tem caráter irrevogável, além de os 

s s comprometerem a devolver à Prefeitura Municipal a 

- eia recebida pela desapropriação,acrescida da corr~çao 

""1D08eta+ia, juros e despesas cartorárias; 
\ 

CONSIDERANDO que dessa forma não cabe à Prefeitura Municipal outra 

alternativa senão, a de considerar desfeita a transação com 

aqueles proprietários, 

DECRETA: 

Artigo 19 - Fica revogado em todos os seus ter 
mos, o Decreto n9 2693, de 19 de março de 1982, que declarou de 

u~ilidade pública uma área de 129.130,28 metros quadrados que 



PREFEITURA MUNICIPAL DE lUU CL1\llO 
ESTADO DE SAO PAULO 

D E C R E T O N9 2740 
de 19 de julho de 1982 

consta pertencer a Nereu Mamprim e Walter Mamprim. 

ANEXO 34 

2. 

Artigo 29 - Fica revogado em todos oo seus te~ 
mos, o Decreto n9 2694 f de 19 de março de 1982, qut• declarou de 

utilidade pública urna área de 121.000 metros quadrados, que 
consta pertencer a Ruy Cassavia. 

Artigo 39 - O cancelamento das transações imo 
biliárias de que trata este Decreto será precedido de um Temo 
de Composição entre as partes, antes da lavratura de Escritura 

Pública do Distrato. 

Artigo 49 - A correçao monetária que os propri~ 

tãrios se propoem a devolver à Prefeitura Municipal pela revog~ 

ção da transação, será calculada tomando-se poT base a variação 

das ORTNs e os juros de mora, serão calculados sobre urna taxa 

de 1% (um por cento) ao mês. 

Artigo 59 - As despesas com a execução deste 

Decreto, correrão por conta dos proprietários das áreas que 

haviam sido desapropriadas. 
Artigo 69 - Este Decreto entrará ém vigor na 

data de sua publicação, revogad\S as disposições cm contrário. 

1982 

Prefeito Municipal 

Publicado na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data 

supra. 

~~---
Secretário dos Negócios do Governo 



RAMOS 

Madeira 

Mobi li.!rio 

Couros, peles e prod. 
similares 

Têxtil 

Vestu.!rio, Calçados 

Produtos Alimentares 

Bebidas 

Editorial e Gr.!fica 

Diversos 

Extração de Minerais 

Minerais nao metAlicos 

Papel e papelão 

Borracha 

Qulmica (2) 

Produtos de Matérias 
PUsticas 

Metalõrc;iica 

Meca nica 

Material elétrico e 
de Comunicações 

Material de Transporte 

TOTAL 

PESSOAL VALOR DA PRODUÇÃO 1 mJMERO DE ES-
1 OCUPADO (EM CRUZEIROS) 1 TABELECIMEN1'0S 
1--------------------------------------------------------------------------------
1 1970 1 1975 1 : · 

:-----------------------------------------------! 
1970 1975 A Preços 1 A Preços 

.171 308 

145 175 

17 X 

569 523 

344 302 

583 942 

584 886 

85 114 

34 199 

22 161 

570 937 

X 

436 356 

229 

151 236 

50 344 

30 46 

84 1.162 

Correntes 1 de 1950 
(mil cru- 1 (em cru
zeiros) 1 zeiros) 

3.483 15.362 

2.716 11. 979 

291 1.283 

14.245 62.827 

5. 037 22.216 

27.812 122.664 

18.614 82.097 

1.188 5.240 

535 2.360 

474 2.091 

5.794 25.554 

X X 

28 .981 127.820 

2.802 

878 12.358 

428 1.888 

1.729 7.627 

A Preços 
Correntes 

(mil cru-
zeiros) 

37 . 889 

17.275 

X 

44.995 

16.357 

175.064 

427.608 

7 .119 

10.085 

18.944 

105.127 

137. 398 

18.189 

20.098 

25 . 818 

1.919 

60.653 

A Preços 1970 1975 
de 1950 

(em cru-
zeiros) 

63 .621 14 23 

29.007 25 19 

X 4 1 

75 . 553 11 5 

27 .465 33 31 

293.956 71 71 

718.012 10 11 

11. 95·1 11 12 

16.934 10 26 

31.809 9 17 

176.522 83 109 

2 2 

X 2 

230. 710 15 15 

30.542 10 

33.747 30 25 

43 . 352 13 19 

3.222 9 7 

101. 845 7 12 

1 3.963 1 7.016 1 117.235 1 517.063 1 1.138.213 11.911.214 1 358 : . 415 

FONTE: FIBGE. Censos Industriais de 1.970 e 1.975. 
(1) Inclui Perfumaria , Sabões e Velas e Pordutos Farmacêuticos e Veterinàr1os no nâmero de 

estabelecimentos (1 em 1970 e 2 em l975i, cujos outros óaoos não està~ discriminados no 
Censo. 



ERRATA 

pag. 

4 32 parágrafo, 31 linha ••• Ou seja, refere-se ao processo de .. • . 
6 22 parágrafo, a1 linha ••• uma vez que sendo proprietário de 

terra urbana, pode tomar decisões sobre as dotações de serviços 

pÚblicos por estar representado junto ao poder pÚblico. Ou seja, 

ao ••• 

~2 Figura 5 

48 Figura 6 

56 12 parágrafo, 41 linha ••• que se sabe, ter ••• 

70 32 parágrafo, 21 linha ••• se fez dissociada ••• 

73 42 parágrafo, 21 linha •.• apresenta-se em ••• 

77 22 parágrafo, 41 linha ••• incipiente ••• 

82 22 parágrafo, 61 linha, OHTAKE (1982:196) 

32 parágrafo, 51 linha, ••• a ser definida como ••• 

92 12 parágrafo, 31 linha ••. Esse período, que ••• 

97 22 parágrafo, 41 linha ••• enquanto expansio ••• 

98 NOTAS DO CAPÍTULO II 

101 (17) O movimento migratório ••• 

41 linha •.• dessa migraçio ••• 

116 22 parágrafo, 31 linha ••• funçio de prestadora ••• 

120 11 linha ••• foi implementado ••• 

123 22 parágrafo, 51 linha, tabela 20 

124 tabela 25 (anexo) 

135 42 parágrafo, 71 linha ••• na cidade nasceu no ••• 

139 22 
, 

paragrafo, 51 linha ••• o centro principal ••• 

32 
, 

paragrafo, 31 linha ••• complementaridade ••• 



pag_. 

150 31 linha ••• parte ••• 

151 101 linha ••• na sua imediação ••• 

, 
154 1• paragrafo, 3 1 linha ••• nos permitindo ••• 

, 
156 11 paragrafo, 61 linha ••• institucionais para ••• 

170 
, 

21 paragrafo, 2• linha ••• a propriedade ••• 

188 flOTAS DO CAP ÍTULO III 

, 
212 1 paragrafo, 11 linha, tabela 34 

217 31 parágrafo, 41 linha ••• 59 deles - - servidos ••• nao sao 

, 
222 21 paragrafo, 11 linha ••• em abrir ••• 

, 
229 21 paragrafo, 41 linha ••• possibilitou ••• 

61 linha ••• permit iu ••• 

31 parágrafo, 41 linha, ••• Por outro lado, também atuou .•• 

, 
235 21 linha ••• Por outro lado, essas p~aticas ass em ••• 

236 UOTAS DO CAPÍ TULO IV 

241 21 parágrafo, 21 linha, ••• pela determinação ••• 

31 parágrafo, 21 linha, ••• entre o proprietário da terra e o po

l:Ítico, ••• 



A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 

 

http://ppgh.fflch.usp.br/
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