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Entre os desafios enfrentados atualmente pelos municípios para o desenvolvimento 

das áreas urbanas, principalmente as centrais, está a busca de alternativas para voltar a 

gerar atividade em antigos prédios e terrenos industriais e comerciais que atualmente estão 

abandonados ou sendo sub-utilizados. Definidos como “brownfields”, esses prédios ou 

terrenos também podem ser antigos portos, minas e aterros sanitários que já se tornaram 

obsoletos e foram desativados. Como “brownfields” entendemos antigas fábricas, lojas, 

terrenos e prédios onde já funcionaram atividades de relevância sócio-econômica para o 

município, mas que atualmente estão abandonados ou sub-utilizados. 

 Em países da Europa e da América da Norte, muitos “brownfields” já foram 

revalorizados e hoje abrigam outras atividades. De acordo com Sanchez (2001, p.15), 

“velhas minas subterrâneas tornam-se atração turística, velhos edifícios industriais são 

transformados em centros culturais e antigas residências burguesas tornam-se hotéis ou 

agências bancárias”. Para evitar a criação de futuros “brownfields”, Sanchez (2001, p.16) 

defende a análise do ciclo de vida das fábricas, projetando sua desativação antes mesmo da 

instalação do empreendimento, o que o autor chama de “desengenharia”. 

A necessidade de buscar meios para revalorizar os prédios abandonados levou à 

formação do grupo de pesquisas “Análise Territorial com Suporte de Geotecnologia” junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista- UNESP, no 

campus de Rio Claro. O grupo reúne docentes e alunos que desenvolvem pesquisas sobre 

os “brownfields”. Entre os objetivos do trabalho também estão estudos voltados para trazer a 

questão dos “brownfields” para a realidade brasileira 

O fechamento das fábricas não traz somente o prejuízo do desemprego para os 

funcionários e do encerramento das atividades. Prédios e terrenos abandonados 

representam um transtorno para os moradores do entorno, porque muitas vezes são 

transformados em ponto de esconderijo para a marginalidade, depósito clandestino de lixo e 

criadouro de insetos. Muitos prédios abandonados são atualmente a causa da 
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desvalorização de áreas centrais e bairros. Há também o problema ambiental presente em 

muitos “brownfields” que no passado abrigaram atividades poluentes. 

No município de Rio Claro (SP), encontramos quatro casos de antigas indústrias que 

por uma série de motivos foram levadas ao fechamento ou à redução de suas atividades, 

gerando “brownfields”. Um dos casos já passou pelo processo de revalorização durante a 

década de 1990, e se tornou um exemplo de que o redesenvolvimento dessas áreas é 

possível. 

 Em Rio Claro, esses quatro casos de “brownfileds” representam as três fases da 

industrialização do município definidas por Sampaio (1987, p.15). Instaladas em diferentes 

momentos do processo de industrialização, a trajetória das indústrias mostra que são vários 

os motivos que podem levar ao encerramento de uma atividade. Em todos os casos, porém, 

é semelhante a necessidade de promover a revalorização desses prédios, para voltar a 

gerar atividade e desenvolvimento para o município. 

Fase Pioneira 

Os registros mais antigos de atividade industrial no município de Rio Claro são de 

1873. Apenas nove estabelecimentos eram denominados como fábricas no ano de 1873 no 

município. Esse ano marca o início da primeira fase da industrialização em Rio Claro, 

chamada de “fase pioneira”, que prossegue até 1929. Como são poucos os dados 

disponíveis sobre o início da “fase pioneira”, as primeiras atividades são chamadas de 

artesanais/industriais porque não é possível especificar o número de pessoas ocupadas 

pelos estabelecimentos (SAMPAIO, 1987, p. 15,16). 

A produção no período de 1873 a 1929 estava voltada para produtos de consumo 

direto pela população, como bebidas e pães, e à produção de material de construção. 

Sampaio (1987, p.18) destaca que o setor industrial de Rio Claro durante a “fase pioneira” 

tem como diferencial em relação a outros municípios a inexistência do setor têxtil, área que 

impulsionou a industrialização em muitas regiões, que só passaria a se instalar na cidade a 

partir de 1930. Entre as maiores “fábricas” da “fase pioneira” estão as Oficinas da Cia. 

Paulista de Estradas de Ferro, instaladas desde 1892 e a Cia. Cervejaria Rio Claro, 

instalada em 1899. 
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A instalação da ferrovia no Estado de São Paulo foi motivada pela precariedade do 

sistema de transporte, que preocupava cafeicultores e o governo ainda no século XIX. Para 

ser exportada, a produção do café tinha que ser transportada por animais, num trilha 

precária que ligava a Capital ao Litoral, a chamada “Calçada do Lorena”. Além da lentidão, o 

transporte através de animais também não permitia a locomoção de grandes quantidades de 

café. 

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro teve seu estatuto aprovado em 30 de 

janeiro de 1868 em Campinas, quando já ficou claro o interesse em prolongar os trilhos até 

Rio Claro.De acordo com Garcia (1992, p.24), “em 1875 os trilhos chegaram a Santa 

Bárbara, em 1876 a Limeira e a 11 de agosto do mesmo ano a Rio Claro”. 

A implantação da ferrovia em Rio Claro trouxe uma série de mudanças para o 

município, iniciando uma nova etapa no desenvolvimento de suas atividades comerciais. Os 

trens também facilitaram o acesso à capital. De acordo com Dean (1977, p.60), “ Rio Claro 

era tanto um terminal ferroviário como uma junção entre linhas de diferentes bitolas, por isso 

assumiu outras funções comerciais adicionais”. 

Com a chegada dos trilhos da CPEF a Rio Claro, de acordo com Garcia (1992, p. 

26), a cidade tornou-se um importante entroncamento ferroviário. Foi do município que 

partiram os trilhos da Companhia Rio Claro, que em 1884 chegaram até São Carlos, em 

1885 a Araraquara e em 1887 até Jaú. Junto a esse complexo vão ser fundadas, em 1892, 

as oficinas da CPEF. 

Entre as iniciativas pioneiras da Paulista consta o primeiro trem com tração elétrica 

da América do Sul, que circulou nas suas linhas em 1922; o primeiro modelo de Previdência 

Social também foi implantado na companhia, em 1923, com a fundação da Caixa de 

Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários. Em 1929, um relatório da companhia indicava 

que seu patrimônio era de 6.065 vagões de mercadorias e 347 carros de passageiros. Em 

1950, a companhia empregava 2.391 operários, sendo que 1.650 somente nas oficinas, o 

que fazia da cidade o maior centro ferroviário do Estado. 

Em 1965, a companhia tinha 2,5 mil funcionários em Rio Claro e um total de 32 mil 

funcionários em toda a rede.No período de 1965 a 1970, a cada dia circulavam 19 trens no 

sentido Capital/Interior e 19 trens no sentido Interior/Capital, além de 37 trens de carga. Em 

1971, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro passa a ser a estatal Fepasa. Para o 

sindicato, começa aí o período de declínio da ferrovia, coincidindo com o aumento dos 

investimentos nas rodovias. 

Até a década de 1980, as oficinas da ferrovia constituíram a unidade industrial com 

maior número de pessoas ocupadas em todo o município. Segundo Sampaio e Pires (1992, 
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p.10), em 1926 a ferrovia empregava 2.250 pessoas; em 1960, eram 980 pessoas 

empregadas e em 1984, 750 trabalhadores estavam empregados. Em novembro de 1991, 

as oficinas ocupavam 420 pessoas, e na listagem de empresas de Rio Claro com maior 

número de empregados haviam caído para o 7º lugar. Para Sampaio e Pires (1992, p.10) “ o 

declínio reflete, genericamente, a obsolescência tecnológica e a decadência do setor 

ferroviário, a nível nacional e, em particular, a lenta desativação das oficinas, a nível local”. 

Em 1998, a ferrovia é concedida pelo governo do Estado de São Paulo à empresa 

Brasil Ferrovias, passando a ser administrada pela iniciativa privada. Atualmente, a 

administração é feita pelo grupo Ferroban, Ferronorte e Brasil Ferrovias. A ferrovia, que 

chegou a ter 2,5 mil funcionários em Rio Claro, hoje emprega somente 66 ferroviários no 

município. De acordo com o Sindicato dos Ferroviários, a categoria tem em todo o Estado 

53 mil aposentados e pensionistas. 

A partir de 2000, a administração municipal de Rio Claro, coordenada pela coligação 

de partidos Frente Rio Claro (PV, PT, PMDB, PPS), começou a ocupar alguns prédios da 

ferrovia. Na antiga estação ferroviária foi instalada a Secretaria Municipal de Turismo, além 

da realização de feiras, festas e exposições. Os antigos armazéns abrigam atualmente a 

Secretaria Municipal de Segurança, com a Guarda Municipal e a Defesa Civil. Outros 

prédios passaram por reforma e são ocupados pelo Departamento Municipal de Parques e 

Jardins. O trecho central da ferrovia foi concedido ao município pela Rede Ferroviária 

Federal, responsável pelo patrimônio histórico da ferrovia. 

Além das oficinas da Cia. Paulista, outro prédio da “fase pioneira” da industrialização 

de Rio Claro também pode ser considerado atualmente um “brownfield”. A antiga Cervejaria 

Rio Claro, que também foi uma unidade da Skol, está localizada na área central do 

município de Rio Claro e também é sub-utilizada atualmente. 

A Cervejaria Rio Claro foi fundada em 1899 no município de Rio Claro pelo major 

Carlos Pinho. De acordo com Dean (1977, p. 156), a instalação da cervejaria foi motivada 

pelo grande número de imigrantes de origem alemã que passaram a trabalhar no município 

com a chegada da ferrovia. Por volta de 1900, a cervejaria já vendia 600 mil litros de bebida, 

distribuídos em várias cidades.Da linha de produção saiam as cervejas Pilsen, Rio Claro, 

Caracu e Extrato de Malte. Entre os refrigerantes estavam Maçã, Guarani, Café e Limonada. 

Também era engarrafada a água Artezia. Segundo o jornalista Ferro (1951, p.7), os 

vendedores da cerveja no início enfrentavam restrições ao produto nas cidades paulistas, 

porque o hábito da população era o de consumo do vinho, devido à influência dos imigrantes 

italianos, mas aos poucos a cerveja também passou a ter seu mercado. 

Em 1930 a fábrica foi vendida para o empresário Nicolau Scarpa, proprietário de um 

grupo de empresas de vários setores, incluindo os de alimentos, tecelagem e calçados. 
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Quando Nicolau Scarpa morreu, em 1942, a cervejaria já contava com 8.025 metros 

quadrados de construção.Após a morte de Nicolau Scarpa, a direção da fábrica foi assumida 

por seus filhos, Francisco Scarpa e Nicolau Scarpa Junior, que trouxeram o conhecimento 

adquirido em cursos de engenharia e química feitos na Alemanha. Administrada pelos 

irmãos Scarpa na década de 1940 a fábrica empregava 307 pessoas, entre elas 205 

operários. 

A cervejaria permaneceu sob a administração da família Scarpa até 1967, quando foi 

vendida para o grupo Skol. Em 1980, passa a pertencer à Cia. Cervejaria Brahma 

(controlada pelo grupo financeiro Garantia). Em 1992, o grupo decide encerrar a produção 

na unidade de Rio Claro, retirando as máquinas e demitindo cerca de 500 funcionários. 

Para Sampaio e Pires (1992, p.16), a desativação da Skol em Rio Claro foi 

provocada por vários motivos, entre eles a inadequada localização intra-urbana das 

instalações da cervejaria, o que provocava problemas no trânsito da cidade; a falta de 

espaço para ampliação da fábrica para uso de novas tecnologias; o alto custo de 

manutenção da fábrica na área central devido ao valor do Imposto Predial e Territorial 

Urbano e a reestruturação organizacional e produtiva da empresa. Para competir no 

mercado, a Cia. Cervejaria Brahma teve que investir em tecnologia, capacidade produtiva e 

aumento da produtividade. 

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 

Alimentação de Rio Claro, José Ramos, os funcionários da Skol foram surpreendidos pela 

notícia do fechamento da fábrica, porque nenhuma informação sobre a intenção de se 

transferir a linha de produção foi transmitida antecipadamente. Na época, o sindicato 

organizou protestos e tentou mobilizar lideranças políticas para evitar a transferência, mas 

de acordo com Ramos o grupo responsável pela fábrica já tinha seus projetos bem 

definidos, sem possibilidade de mudanças. 

Após a desativação da unidade da Skol em 1992, os prédios da empresa, que 

ocupavam áreas em três quadras da área central de Rio Claro, passaram cerca de quatro 

anos desocupados. A antiga sede social dos funcionários passou por reforma e foi ocupada 

por uma unidade do Senac, o Serviço Nacional do Comércio. No final da década de 1990, 

parte dos prédios passou a sediar o Colégio Anglo, mais tarde Phoenix, que também 

encerrou suas atividades. Este conjunto de prédios voltou a sediar atividades educacionais 

com a instalação das Faculdades Asser, que permanecem no local. Atualmente, um 

barracão localizado na avenida Visconde do Rio Claro é utilizado como depósito de 

alimentos. Os demais setores da fábrica continuam desocupados. 
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Fase Tradicional 

A segunda fase da industrialização de Rio Claro, chamada “fase tradicional” por 

Sampaio (1987, p.25), é referente ao período de 1930 a 1968. Marcada pela pequena 

expansão da atividade industrial no município, a “fase tradicional” teve um aumento no 

número de estabelecimentos, mas o crescimento do número de pessoas empregadas no 

setor não foi significante. Sampaio (1987, p.28) mostra que em 1927 a cidade contava com 

142 unidades de produção, número que em 1940 era de 155 e em 1970 havia atingido um 

total de 358 estabelecimentos. Sobre a mão-de-obra, só existem dados disponíveis a partir 

de 1940, quando, segundo Sampaio (1987, p.28), eram empregadas 2.178 pessoas no setor 

industrial, número que passou a 3.963 em 1970. Nessa fase da industrialização do 

município, os gêneros “tradicionais” continuaram prevalecendo. De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1945 o gênero “material de 

transporte” era o que empregava maior número de trabalhadores, mais precisamente 1575 

pessoas; em seguida, estavam o setor têxtil, com 1.079 pessoas ocupadas e o de minerais 

não metálicos, com 582 empregados. 

 A fase tradicional também é marcada pela implantação do setor têxtil em Rio Claro, com a 

instalação da Tecelagem Matarazzo, que passou a ser a principal empregadora da mão-de-

obra feminina no município. 

O setor de tecelagem recebeu os primeiros incentivos da Câmara Municipal para a 

instalação em Rio Claro em 1890, mas só se consolidou a partir de 1930. Segundo Sampaio 

e Pires (1992, p. 39), os primeiros entendimentos para a instalação de uma indústria têxtil 

em Rio Claro aconteceram na administração do prefeito Irineu Penteado. “De acordo com a 

lei nº 153 de 1923” lembram Sampaio e Pires (1992, p.39), “ eram concedidos incentivos à 

Sociedade Anônima Indústria de Seda de Campinas para a instalação de uma unidade de 

produção no município”.A inauguração da fábrica estava prevista para dezembro de 1933, 

mas só aconteceu em 1939, quando a empresa já havia sido vendida para as Indústrias 

Reunidas Francisco Matarazzo, um grande grupo empresarial paulistano, que iniciou a 

produção contratando 808 pessoas, a maioria mulheres, e utilizando máquinas trazidas da 

Itália.A tecelagem permaneceu sob a administração do grupo Matarazzo até o início da 

década de 1980, quando foi vendida para a Cianê, Companhia Nacional de Estamparia, do 

grupo Severino Pereira da Silva, com sede em Sorocaba. Nessa época, o grupo Matarazzo 

já enfrentava dificuldades financeiras. Em 1989, o grupo Pereira da Silva sofre divisão entre 

membros da família, sendo delegado a um dos membros da família o setor têxtil das 

empresas, que passam por uma reformulação. Na fábrica de Rio Claro existia apenas o 

processo de tecelagem, dele se obtendo cerca de 2 milhões e 400 mil metros de tecido cru 

por mês, sendo que os processos de fiação, alvejamento, tinturaria e estamparia ocorriam 

nas fábricas de Ribeirão Preto e Sorocaba. Durante a reformulação, os 626 teares da 
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unidade de Rio Claro foram transferidos para Ribeirão Preto e Sorocaba, permitindo à 

empresa a integração dos processos de produção.Para Sampaio e Pires (1992, p.41 

“também deve ter influenciado tal decisão o fato das instalações da fábrica rio-clarense 

serem antigas, assim como considerável parte de seu equipamento, demandando pois 

vultuosos investimentos”. 

Em 1994, os jornais diários de Rio Claro, Jornal Cidade e Diário do Rio Claro, 

anunciavam o início da reforma do prédio da antiga tecelagem e a construção de novos 

pavimentos para a instalação do Shopping Center Rio Claro. Segundo reportagem publicada 

no Jornal Cidade em 27 de abril de 1994, “o shopping terá uma área de 18.796,71 metros 

quadrados, construída em terreno de 45.587,47, onde serão instaladas lojas, lanchonetes, 

restaurantes e cinemas”. Entre os empreendedores responsáveis pela revitalização do 

prédio estiveram a Pereira da Silva Empreendimentos Imobiliários, Empreendimentos 

Imobiliários São Carlos, Cimento Portland Paraíso e Itaipu Participações. Para iniciar a obra, 

foram contratados 100 funcionários. Na reforma, foram mantidos dois prédios históricos e as 

árvores centenárias, inclusive as palmeiras imperiais da fachada, em projeto paisagístico de 

Burle Marx. A inauguração do Shopping Center Rio Claro aconteceu em outubro de 1995. 

As ex-funcionárias da fábrica de tecidos iniciaram em janeiro de 2003 um movimento 

para tentar reunir as operárias da Matarazzo em encontros anuais, realizando um evento 

numa tarde de janeiro de 2004 que contou com a presença de mais de 100 mulheres, a 

maioria na faixa dos 60 anos aos 80 anos. 

 

Fase Dinâmica 

A partir de 1969, o setor industrial de Rio Claro passou a uma terceira fase de 

desenvolvimento, a chamada “fase dinâmica”, com o município sendo integrado a processos 

que ocorriam em esfera mundial, com a internacionalização do sistema industrial capitalista. 

Além da concessão de incentivos para instalação das indústrias, a administração municipal 

também implantou o Distrito Industrial. De acordo com Sampaio (1987, p.38), dados de 1984 

apontam que, dos 25 maiores estabelecimentos existentes, 14 tinham surgido durante a 

“fase dinâmica”. 

A “fase dinâmica” também é marcada por uma mudança nos gêneros da produção 

do parque industrial de Rio Claro. Os gêneros “dinâmicos” conquistaram posições, passando 

a empregar mão-de-obra significativa. A fase também é marcada pela instalação de 

indústrias do setor químico, plástico e mecânico, e as pequenas unidades passaram a ceder 

espaço para empresas de médio e grande porte. 
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  Segundo Caldeira (2001, p.39), a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos foi 

fundada em São Paulo- SP em 1969, com um capital de 50 mil dólares. Com a experiência 

adquirida como funcionário de montadoras como a General Motors, o engenheiro Gurgel 

montou uma fábrica com quatro funcionários, que no início produziam quatro unidades do 

primeiro veículo, o Ipanema, a cada mês. 

Em 1973, Gurgel adquiriu uma área de 360 mil metros quadrados em Rio Claro- SP, 

às margens da rodovia Washington Luiz. Enquanto a fábrica estava em construção, em 

1974 o empresário apresenta o pioneiro projeto do carro elétrico, o Itaipu. No dia 06 de 

janeiro de 74, a manchete do jornal Diário do Rio Claro era “ Carro elétrico poderá colocar 

Gurgel e Rio Claro na história do automóvel”. Segundo o Diário, foram gastos 4 milhões e 

500 mil cruzeiros (moeda vigente na época) para a construção da unidade da Gurgel em Rio 

Claro, que foi inaugurada em maio de 1975. 

Em 1976, a imprensa aponta o carro elétrico como alternativa para enfrentar a crise 

do petróleo, mas de acordo com Caldeira (2001, p. 42) o veículo enfrentava problemas de 

durabilidade, capacidade e peso das baterias.No ano seguinte, a empresa consegue um 

financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia para produzir o Cena- Carro Econômico 

Nacional, num projeto que previa a produção de duas mil unidades ao ano. Sobre o projeto 

do Cena, Gurgel declarou ter sofrido pressões das grandes montadoras do setor para não 

levar a idéia adiante. No ano de 86, a empresa conquistou números recordes de produção. 

Foram 2.156 veículos, o que representou, de acordo com Caldeira (2001, p. 56) num 

crescimento de 57,29% em relação ao ano anterior. 

Com o nome alterado para BR-800 após uma disputa judicial com o piloto de 

Fórmula 1 Ayrton Senna, o carro popular foi lançado em 1987. A área construída da fábrica 

foi ampliada de 13.697 metros quadrados para 19.597 metros quadrados. No quadro de 

funcionários, o número de pessoas empregadas subiu de 700 para 1 mil. 

Na relação com os funcionários, porém, a fase indicava não acompanhar o mesmo 

desenvolvimento da fábrica. Em 1989, segundo Caldeira (2001, p. 61), foi registrada a 

primeira greve dos empregados da Gurgel, que cobravam um restaurante e estabilidade no 

emprego. 

Segundo Caldeira (2001, p.68), em dezembro do mesmo ano é assinado um 

protocolo de intenções pelos governos estaduais do Ceará e de São Paulo com a empresa. 

O sonho de Gurgel, na época, era produzir um carro popular baseado no BR-800 que seria 

vendido a um valor equivalente a R$ 5 mil. Denominado Delta, esse projeto da Gurgel 

aguardava um financiamento de 185 milhões de dólares que viriam dos governos estaduais, 

do BNDES e da Sudene. Segundo declarações de Gurgel na época, o governador do Ceará, 
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Ciro Gomes, sem qualquer justificativa, teria se recusado a atender ao protocolo assinado 

com a empresa. 

Em 1993, a Gurgel requere sua concordata preventiva. No mesmo ano, o empresário 

busca apoio junto ao governo federal, apoio que seria novamente solicitado no início de 

1994, sem retorno. Em fevereiro de 1994, o juiz Theophilo Carlos de Siqueira, da Terceira 

Vara Civel de Rio Claro, decreta a falência da Gurgel, mas a empresa recorre e consegue 

voltar ao regime de concordata preventiva. De acordo com Caldeira (2001, p.74), no dia 26 

do mesmo mês, o juiz Siqueira recebeu de Brasília um relatório do ministro da Indústria e do 

Comércio, Élcio Álvares, informando que o governo federal não iria aportar recursos à 

empresa. Participando do grupo que analisou o projeto Delta, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento, o BNDES, emitiu parecer afirmando que “é grande o risco de apoiar 

empresas que possam colocar em risco os recursos administrativos”. 

  No dia 2 de março de 94, o Jornal Cidade noticiava a decretação da falência da Gurgel 

Motores, determinada pela Justiça. A fábrica foi lacrada e passou a ser vigiada pela polícia. 

Na época, a dívida com trabalhadores, fornecedores e com os governos era avaliada em 

US$ 40 milhões. 

 Contestada pelo advogado da Gurgel, Wilney de Almeida Prado, a falência da empresa foi 

suspensa em 9 de março de 1994 e a fábrica foi reaberta, com a unidade voltando à 

condição de concordatária e contando com apenas 20 funcionários. A situação voltou a ser 

agravada no final de março de 1994, quando a Gurgel não pagou a primeira parcela do 

acordo feito com os trabalhadores, o que acabou levando ao fechamento da fábrica. O saldo 

da desativação da empresa permanece até o momento sem solução. Avaliado em 20 

milhões de reais, o patrimônio da Gurgel em Rio Claro já foi levado a leilão pela Justiça em 

quatro ocasiões, mas só apareceram compradores para alguns veículos e equipamentos, e 

a fábrica continua fechada e sendo deteriorada pelo tempo.Segundo o Sindicato dos 

Metalúrgicos, a dívida da empresa com os cerca de 700 ex-funcionários gira em torno de R$ 

14 milhões de reais. De acordo com as estimativas, só com o fisco e os fornecedores, a 

dívida da Gurgel chegaria a R$ 70 milhões. 

  Sem solução nos leilões, os ex-funcionários tentam agora assumir o prédio da fábrica 

através da formação de uma cooperativa. Presidida pelo ex-funcionário Júlio Nascimento, a 

cooperativa fundada em 2003 pretende primeiro conseguir a posse da fábrica na Justiça 

para depois discutir com seus integrantes qual poderá ser o destino da antiga 

fábrica.Iniciados em 2001, os leilões de bens da Gurgel já estão em sua quarta edição, mas 

até o momento só foram vendidos máquinas e veículos que ficaram na fábrica. Vítima do 

Mal de Alzheimer, o empresário Gurgel deixou de dar declarações sobre a situação da 

fábrica logo após seu fechamento e vive atualmente em São Paulo. 
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Considerações finais 

 O levantamento da história desses quatro empreendimentos mostra a importância 

que a Cia. Paulista, a Cervejaria Rio Claro e a Gurgel Motores tiveram no desenvolvimento 

do município de Rio Claro. Importante também foi a Tecelagem Matarazzo, que atualmente, 

já revitalizada, mostra que é possível a reutilização dos espaços abandonados. 

 Neste estudo desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Unesp- Rio Claro também serão levantados relatos de ex-funcionários das quatro indústrias. 

São trabalhadores que dedicaram décadas de suas vidas ao trabalho nessas atividades e 

foram surpreendidos pelo fechamento ou a decadência das empresas. Nas entrevistas com 

os ex-funcionários, o objetivo será registrar a imagem que os trabalhadores trazem das 

antigas fábricas e a maneira como se relacionavam com seus empregos, num levantamento 

das lembranças dos operários. Bosi (1979), discute a relação e as diferenças entre 

percepção e lembranças. Lembrando Henri Bergson, Bosi destaca que “ na realidade, não 

há percepção que não esteja impregnada de lembranças”. Após desenvolver uma relação 

de afetividade com as fábricas, os antigos funcionários se deparam atualmente com o 

estado de abandono dos prédios. Para esses homens e mulheres, os problemas causados 

pelos “brownfields” não são somente de ordem sócio-econômico-ambientais. Há também a 

questão afetiva e a preocupação com a destruição de parte da memória do passado. 

 O estudo dos quatro casos de “brownfields” de Rio Claro não pretende apenas 

resgatar a importância histórica dos empreendimentos. Além dos ex-funcionários das 

empresas, também serão ouvidas através de entrevistas lideranças da comunidade para 

apurar quais os anseios de revalorização em relação aos espaços que no momento estão 

abandonados, quais seriam as alternativas que permitam voltar a gerar atividade nestes 

prédios. 

O caso da revitalização da antiga Tecelagem Matarazzo, atualmente Shopping 

Center Rio Claro, demonstra que, em muitos casos, antigos prédios industriais podem ser 

revalorizados com atividades diferentes, principalmente o comércio, no caso de áreas 

centrais das cidades. De acordo com Mendes e Sampaio (1987, p.62), “ um nítido processo 

de `periferização’ das indústrias, tanto espontâneo como dirigido, desenvolveu-se nas 

últimas décadas”. Diante desse processo de tendência da instalação das novas indústrias 

na periferia, é preciso buscar alternativas de atividades comerciais ou de serviços para 

ocupar as antigas fábricas localizadas nas áreas centrais. 

Ao encerrar ou reduzir drasticamente suas atividades, as indústrias deixaram um 

saldo de cerca de 3.000 desempregados. O problema afetou não só os trabalhadores como 

também seus familiares. Surpreendidos pelo desemprego, muitos desses trabalhadores 

ainda não conseguiram novas vagas no mercado formal, e atualmente atuam no mercado 
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informal ou permanecem desempregados. No caso da Gurgel, os 700 ex-funcionários 

aguardam ainda o pagamento de seus direitos trabalhistas. 

Se em outros países o tratamento aos “brownfields” já conta com uma legislação 

específica e até a existência de um fundo para promover a revalorização dos prédios e 

terrenos, como no caso dos EUA, no Brasil o tema ainda necessita de várias iniciativas, 

tanto do poder público como da iniciativa privada. Não basta apenas identificar os casos de 

“brownfields”, é preciso também apontar alternativas para a revalorização. No que se refere 

ao poder público, em muitos municípios já existe a preocupação com as áreas 

abandonadas, mas ainda é preciso criar incentivos para que as empresas que pretendam se 

instalar nessas cidades optem pelos prédios já existentes, ao invés de construir novas 

unidades. 

Em Rio Claro, o exemplo de revalorização é o Shopping Center Rio Claro, instalado 

na antiga Tecelagem Matarazzo. Temos também o caso da Usina Parque Corumbataí, 

pioneira no setor de energia elétrica, que teve sua produção encerrada mas hoje abriga uma 

unidade coordenada pela Fundação Cesp destinada à educação ambiental. 

A revalorização dos “brownfields” se apresenta hoje como uma preocupação para 

muitos municípios, das pequenas às grandes cidades. Voltar a gerar atividade nesses 

prédios ou terrenos não implica somente na geração de empregos e arrecadação de 

recursos para as cidades, além da valorização do entorno. A revalorização também significa 

preservar a memória desses empreendimentos e das pessoas que contribuíram para tornar 

relevantes as atividades dessas fábricas para os municípios. 
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