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Neste estudo nos propomos a analisar antigas áreas industriais (denominados nos 

EUA como brownfields, termo que será utilizado nesta pesquisa) na cidade de São José 

do Rio Preto, Estado de São Paulo, Brasil. Algumas destas áreas passaram por 

processos de refuncionalização e hoje lá estão instaladas empresas de comércio, 

serviços, novas indústrias e, também, equipamentos de lazer e cultura. Nosso objetivo 

maior é procurar compreender elementos que nos permitam a identificação e 

compreensão do processo de reestruturação da cidade, levantando e caracterizando as 

áreas e distritos industriais e os relacionando a momentos históricos distintos, 

característicos de determinados períodos de desenvolvimento econômico. 

Esta pesquisa, pela sua inserção institucional e por sua temática, possui vínculos 

com as pesquisas Cidades médias brasileiras: agentes econômicos, reestruturação 

urbana e regional, financiada pelo CNPq, por meio do Edital Universal, e O mapa da 

indústria no início do século XXI. Diferentes paradigmas para a leitura territorial da 

dinâmica econômica no Estado de São Paulo, financiado pela FAPESP, por meio de 

projeto temático. 

Para uma melhor compreensão de como surgiram esses processos no Brasil e 

mais especificamente em São Paulo e no município de São José do Rio Preto (MAPA 

1) apresentaremos uma contextualização política e econômica do Brasil. 

 

                                                 
1 Pesquisa em nível de iniciação científica financiada pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, e desenvolvida no âmbito do GASPERR – Grupo Acadêmico Produção do Espaço e 
Redefinições Regionais, do Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
UNESP, campus de Presidente Prudente. 
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MAPA 1. Localização cartográfica do município de São José do Rio Preto  Fonte: Conjuntura Econômica São José 

do Rio Preto 200 

Os anos de 1950 e 1980 foi o período em que o Brasil se tornou um país 

semi-industrializado e que atingiu um grau considerável de autonomia industrial que 

se enraizou por meio de incentivos para o desenvolvimento econômico (Fausto, 

2000, p. 539). 

De acordo com José Serra, podemos avaliar que o país passou por ondas de 

crescimento em fases diferenciadas (Serra apud Fausto, 2000, p. 540). Segundo este 

autor, seria possível se identificar seis fases de crescimento econômico que servirão 

como linha condutora da rápida análise que apresentaremos a seguir. 

A primeira delas começou no fim da Segunda Guerra Mundial e foi até os anos 

1950. Nesse período, completou-se a substituição de importações de bens de consumo 

não-duráveis e houve avanço na produção da infra-estrutura (transporte e energia) que 

apoiaria os esforços industriais (Serra apud Fausto, 2000, p. 540). Estes foram iniciados 

no Novo Governo Vargas, com incentivos ao desenvolvimento econômico com ênfase 

na industrialização. Por exemplo, em 1952 foi fundado o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), também foi neste período que Vargas criou a 

Petrobrás e a Eletrobrás (Fausto, 2000, p. 409). 

A segunda fase estendeu-se de meados dos anos 1950 ao começo dos anos 1960, 

correspondendo, em grande medida, ao governo de Juscelino Kubitschek e ao seu 

programa de metas. Houve também importantes mudanças estruturais, tendo a indústria 

de bens de capital passado por um incremento considerável, juntamente com a produção 
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de insumos básicos e a instalação de um complexo de serviços urbanos (Serra apud 

Fausto, 2000, p. 540). 

Em 1963 iniciou-se a terceira fase, que se estendeu até meados de 1967, quando 

o crescimento medido per capita se estagnou e a redução da inflação, somados ao 

desequilíbrio da balança de pagamentos, implicou na quarta fase, marcada pelo Milagre 

econômico alcançado durante o regime militar. Tal milagre durou até a primeira crise 

internacional do petróleo, que foi umas das causas do fracasso do chamado milagre 

econômico (Serra apud Fausto, 2000, p. 540). 

Já com relação à quinta fase, de 1974 ao início dos anos 1980 (Serra apud 

Fausto, 2000, p. 540), cabe destacar a estagnação econômica e a inflação acarretando na 

diminuição do ritmo industrial e na saída de várias empresas de porte da região 

metropolitana e também de áreas centrais de municípios destas cidades e, num processo 

em menor escala, de municípios de porte médio do Estado de São Paulo2. Desse modo, 

deixou-se de lado grande parte da infra-estrutura industrial e urbana. 

A Sexta fase definiu-se a partir de 1981, com caráter de forte recesso econômico, 

que se arrasta até fins de 1992, apesar de um breve período de recuperação entre 1984 e 

1987 (Serra apud Fausto, 2000, p. 540). 

A partir de 1990 - abdicando do modelo de importações substitutivas – inicia-se 

o processo de abertura econômica e comercial. Nesse momento, o Estado brasileiro 

passa por transformações caracterizadas por privatizações, demissões de servidores 

públicos e o chamado “enxugamento” do aparelho do Estado (Vincentino; Dorigo, 

2001). 

Paralelamente, ocorre a reestruturação produtiva nas indústrias localizadas na 

Região Metropolitana de São Paulo e, com isso, há desconcentração industrial e a 

inserção industrial em outras cidades, acarretando assim a reestruturação urbana de 

ambas as regiões. 

Este processo de desconcentração, acompanhado por novas lógicas de 

localização industrial e de atividades de serviços e comércios superiores implicam em 

novas territorialidades que fundamentam e justificam uma abordagem geográfica da 

questão. 

A reestruturação produtiva se constitui em mudanças que buscam reconverter a 

tendência de desvalorização do capital. No bojo dessas mudanças ocorreram alterações 

importantes, dentre elas podemos mencionar a crescente centralização do capital por 
                                                 
2 Como detalharemos no tópico seguinte desta introdução e no capítulo referente à fundamentação teórica. 
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meio de inúmeras absorções, fusões e associações de empresas e o desenvolvimento da 

prática de cisão territorial na qual a sede da empresa, o gerenciamento, propriamente 

dito, tende a se dissociar territorialmente da parte produtiva, ou seja, do chamado chão 

de fábrica, consagrando o padrão de dispersão territorial da indústria. 

A reestruturação do capital significou, notadamente, alterações no padrão de 

localização industrial que se expressaram por uma “desindustrialização” relativa da 

cidade de São Paulo e um espraiamento territorial da indústria no entorno 

metropolitano. Longe de esse processo significar descentralização industrial, ele 

expressava uma nítida desconcentração territorial da indústria, reafirmando áreas 

tradicionais da indústria e novas territorialidades que implicaram em relocalização de 

atividades industriais em novos centros urbanos do interior, ao mesmo tempo em que 

reiterava a capital paulista como centro de gestão do capital industrial. 

No bojo desta discussão, propomo-nos a analisar o caso de São José do Rio 

Preto e o Processo de Industrialização Paulista. 

Com a chegada da Estrada de Ferro Araraquarense (EFA), em 1912, São José do 

Rio Preto, fundada em 1894, tornou-se em ponto terminal do transporte ferroviário pelo 

qual se escoava a produção agrícola deste e dos poucos municípios vizinhos, 

transformando Rio Preto, já em 1929, em um núcleo urbano crescente. 

(www.riopreto.sp.gov.br) 

 A cidade é hoje um centro de produção e consumo de bens e serviços. No setor 

industrial, é significativo o número de micro e pequenas empresas. As principais 

atividades industriais são a moveleira, a alimentícia, a de jóias e folhados e a de 

produtos médicos. Esta diversidade, segundo o poder público local, é que tem 

favorecido o desenvolvimento do município. O eixo de suas atividades empresariais não 

está localizado apenas nas atividades industriais tradicionais, mas também nas 

atividades correlatas ao conhecimento e de intermediação, como comércio, consultorias, 

serviços e turismo de negócios, dentre outros (www.riopreto.sp.gov.br). 

Com a crise do modelo cafeeiro, em meados de 1920, a agricultura paulista não 

deixa de se expandir em função das intervenções promovidas pelo Estado e, apesar da 

queda ocorrida no mercado mundial do café, a agricultura continua tendo papel 

importante em São José do Rio Preto e região. Concomitantemente, amplia-se a cultura 

em outros setores como o algodão, a cana de açúcar, a laranja e outros produtos, 
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favorecendo o desenvolvimento de agroindústrias nas décadas seguintes3 (Vasconcellos, 

1992). 

Nesse contexto, amplia-se a rede urbana, surgem novos municípios e aprofunda-

se a posição de centros urbanos regionais de municípios como São José do Rio Preto, 

Araçatuba, Marília e Presidente Prudente. Esse período é caracterizado pelo início do 

incremento da articulação de várias regiões com a capital paulista por rodovias 

pavimentadas, iniciando um processo que só viria a se consolidar algumas décadas 

depois de efetiva deterioração da malha ferroviária (Vasconcellos, 1992). 

Essa integração física é acompanhada pelo desenvolvimento industrial que, 

segundo RANGEL, tinha suas condições prévias já estabelecidas desde os anos de 

1930, a partir dos ramos têxteis e de alimentos (Rangel, I) e pela efetiva integração 

econômica do território nacional e da consolidação de um processo de regionalização 

interna (Goldenstein, L.; Seabra, M.). 

De 1937 a 1950, de certa forma como decorrência das políticas centralizadoras 

promovidas pelo governo federal após a Revolução Constitucionalista, em 1930, 

observou-se um crescimento do setor industrial na Região Sudeste e no interior do 

Estado de São Paulo, com indústrias de processamento de oleaginosas, beneficiamento 

de grãos e outras do setor alimentício apresentando um maior destaque (Mourão, 1994). 

Esse crescimento industrial ocorre com menor expressividade no Oeste do Estado, onde 

predominam a agricultura e a pecuária. (Vasconcellos, 1992). 

Os anos 1950 e 1960 são marcados por grandes mudanças na economia nacional, 

com o Estado, marcadamente, atuando em associação com o capital internacional, 

implementando indústrias de bens de consumo duráveis, bens de capital, bens de 

produção, metalurgia, siderurgia e petroquímica (Goldenstein, L.; Seabra, M.), ao que 

Becker & Egler chamam de “modernização conservadora”.  De certa forma, promoveu-

se um novo padrão de urbanização, correlacionado a uma nova complexidade da 

estrutura social.  

O desempenho agrícola e a prevalência das indústrias ligadas ao beneficiamento 

de produtos agrícolas para o consumo alimentar em São José do Rio Preto parecem ter 

forte relação com a dinâmica econômica do município, que se constituía em uma das 

mais populosas cidades do Oeste paulista na década de 1970, com 122 mil habitantes e 

com 55% da população economicamente ativa empregada em atividades do setor 
                                                 
3 Na mesma perspectiva de VASCONCELLOS, associe-se à análise a própria transformação do capital cafeeiro em 
capital industrial, defendida em MELO, J. M. C. de. O capitalismo tardio, e o papel de outros fatores, como a imigração, 
em oposição a esse autor, defendida em MAMIGONIAN, A. O processo de industrialização em São Paulo. 
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primário (Vasconcellos. p.116), acompanhando a inversão populacional ocorrida no 

Brasil. 

Também a partir dos anos de 1970, São José do Rio Preto torna-se um município 

com características de pólo de atração de comércio e serviços, abrangendo uma ampla 

área de municípios vizinhos: 

 
Esta é de fato, a característica que distingue a cidade de Rio Preto das demais 

cidades que também são centros regionais no oeste paulista, ou seja, a permanência, 
por um longo período histórico, da cidade como pólo de comércio e serviços modernos, 
que recicla de forma intensa essas funções, intensificando, recorrentemente, sua 
urbanização e expondo a cidade, já no final da década de 60, ao agravamento dos 
problemas sociais urbanos, particularmente na área da habitação (Vasconcellos. 
p.116). 
 

A partir de meados da década de 1970 e 1980, ocorrem mudanças na estrutura 

econômica e urbana no país. 

Predomina, no período de expansão econômica, a expansão e exportação de 

produtos agrícolas. Com a criação do Proálcool, há um novo impacto no setor agrícola, 

ocorrendo um aumento da demanda por insumos químicos e implementos agrícolas, 

criando uma maior procura por máquinas e equipamentos para usinas e destilarias de 

álcool. Até esse período, o dinamismo das atividades agropecuárias e das agroindústrias 

leva à intensificação do crescimento e modernização de São José do Rio Preto. 

No final da década de 1970, a desaceleração da economia contribui para a 

diversificação no quadro de exportações brasileiras com bens de capital. Tem 

incremento, a partir dessa época, um processo de desconcentração industrial da região 

metropolitana de São Paulo para seu interior, este ganhando expressão no conjunto 

industrial do país. 

Nesse sentido, São José do Rio Preto pode ter sido inserida num segundo 

rearranjo da reorganização industrial promovida por um primeiro ciclo de 

desconcentração territorial, ocorrido a partir de São Paulo, seguindo eixos rodoviários 

em direção a Campinas, Santos, São José dos Campos e Sorocaba, o que mereceria 

pesquisa específica para sua confirmação. 

No atual estágio do modo capitalista de produção, a indústria é ainda sua forma 

predominante, porém a reprodução do capital é cada vez mais complexa, demandando 

de maneira crescente as chamadas atividades do terciário, principalmente do setor 

financeiro, como já destacara LIPIETZ (1987). 
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Assim, novas formas espaciais e novas territorialidades, oriundas destes 

processos de desconcentração e relocalização industriais, são criadas, irrompendo a 

cidade como a conhecemos, estruturada segundo uma lógica preponderantemente 

oriunda da organização territorial da indústria.  

Há uma mudança radical no processo de urbanização: se, desde o advento da 

industrialização até a primeira metade do século passado, houve uma difusão 

quantitativa da urbanização, hoje essa difusão é principalmente qualitativa e observam-

se novas formas urbanas.  Essa nova morfologia urbana é elemento que nos permite 

verificar o surgimento de um novo tipo de “vazio urbano”: antigas áreas industriais que 

perdem suas funções e sua adequação a um ritmo e modelo de produção próprio do 

processo de reestruturação produtiva.  

Assim, a análise dos chamados brownfields mostra-se como elemento que 

permitirá a junção do debate conceitual sobre reestruturação produtiva e reestruturação 

da cidade e sua investigação empírica em São José do Rio Preto, ao estudarmos suas 

antigas áreas industriais, respeitando-se e compreendendo-se os limites de uma 

investigação em nível de iniciação científica. 

Desta forma em uma visita ao Arquivo Publico do município de São José do Rio 

Preto, tivemos a oportunidade de conhecer o responsável pelo setor, o historiador e 

Prof. Agostinho Brandi, do qual nos forneceu algumas informações muito importantes 

para a pesquisa como também alguns recursos iconográficos. 

Nesta visita, o Prof. Agostinho nos relatou que na década de 1930 instalaram-se 

grandes indústrias no município de São Jose do Rio Preto como as nacionais Matarazzo 

e a SANBRA (Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro), tendo a primeira sua 

instalação em meados dos anos trinta e a segunda já no fim da mesma década. A 

multinacional Anderson Clayton instalou-se na mesma época que a Sanbra, e a ultima a 

se instalar foi a também multinacional Swift do Brasil S.A (sendo esta o foco principal 

desta pesquisa) (FOTO 1) tendo sua inauguração em 14 de Abril de 1944, localizada no 

Parque da Represa da qual encontra-se incisa na cidade dividindo-a no sentido leste-

oeste, sendo desativada em 1949 e voltando a funcionar em 1951, mas sua desativação 

total ocorreu em 1969, quando passou a servir de galpão de estoque de grãos para a 

Nargel, uma empresa de Penápolis (município próximo a São José do Rio Preto). 
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FOTO 1. Swift. Fonte: conjuntura 2008 

 

A Companhia Swift do Brasil (FOTO 2) era a principal indústria da região, pois 

foi a que mais contratou mão-de-obra, sendo 230 funcionários no período de moagem 

do caroço de algodão e 170 na safra de moagem do amendoim estes números fazem 

referência a contratação direta de mão-de-obra. A Swift não possuía terras, logo 

comprava a produção de fazendeiros e sitiantes locais os quais produziam algodão e 

amendoim, impulsionando assim a plantação destes grãos na região. Como a indústria 

não plantava, ela era uma indústria de beneficiamento, ou seja, ela descaroçava o grão e 

produzia óleo e ração para gado partir destes. 

 

 
FOTO 2: Desenho do Complexo Swift, vista aérea. Fonte: Projeto (São Paulo) 178, 1994. 



9 
 

O óleo era transportado por trem em vagão-tanque e levado para Campinas onde 

era refinado e enlatado. Devido sua dependência do trem a companhia localiza-se ao 

lado da linha do trem com um pequeno trecho de linha dentro de suas propriedades que 

era utilizado para conduzir o vagão-tanque dentro da indústria no momento de 

enchimento deste e para retorná-lo e acoplá-lo novamente ao trem. 

Em 1960 a Swift não realizava mais a moagem do caroço de algodão, apenas 

produzia o óleo de amendoim, mas em 1967, um pouco antes de sua paralisarão a 

indústria produzia óleo de mamona, que exportava para a já extinta União Soviética. 

(ARANTES, 2001).  

Com o fechamento da Swift sua estrutura passou a ser arrendada para outras 

empresas e apenas em 1983 foi adquirida pela prefeitura do município e seus prédios 

passaram a acolher vários eventos culturais da cidade.  

Em 1982 o diretor regional da CIESP indicou, junto ao Condephaat (Conselho 

de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de 

São Paulo), o tombamento da Swift e apenas em 2003 houve a concretização deste.  

Mas esta foi a única que teve esse desfecho, atualmente as estruturas prediais 

onde se localizavam as indústrias Anderson Clayton e Matarazzo, funcionam dois 

supermercados, respectivamente das redes Pastorinho e Proença, onde se localizava a 

Sanbra hoje funciona uma escola. 

Apenas o complexo Swift permanece com a estrutura original, e o único a ficar 

desativado por tantos anos, configurando-se como um brownfields.  

O conceito de brownfield é utilizado de maneira ora distinta, ora complementar. 

Como exemplo, na França o termo usado é friche industrielle (Martins, 2007); no 

Reino-Unido utiliza-se derelictland; na Alemanha, altstandorte ou attbastein; e em 

espanhol baldíos industriales y urbanos e a expressão vaciado industrial (Vasques, 

2005). Nesta pesquisa iremos adotar o termo estadunidense brownfield. 

O termo brownfield é definido segundo a seção 101 da CERCLA4 como 

instalações industriais ou comerciais abandonadas, ociosas e subutilizadas cujo 

redesenvolvimento, nos termos apresentados no tópico anterior, é de difícil consecução, 

mas que tem um potencial ativo para reuso. Os brownfields não são, necessariamente, 

apenas antigos espaços industriais, mas todos os estabelecimentos que um dia tiveram 

uma atividade e foram desativados, sofreram a ação do tempo e das intempéries e se 

                                                 
4 CERCLA (Comprehensive Environment Response, Compensation, and Liability Act) de 1980. 
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tornaram “zonas mortas” (Vasques, 2005), termo que, por sua conotação que lhe dá 

certa vinculação à Escola de Chicago. 

Segundo Martins (2007), um brownfield torna-se um símbolo de “degradação 

urbana”, em todos os efeitos, tanto visual, espacial econômica ou social.  Visual, pois 

com a degradação física as grandes áreas “sem função” acabam acarretando problemas 

para a área da cidade na qual esta instalada. Espacial e econômica devido à 

desvalorização monetária do terreno e imóveis que estão alojados ou até mesmo 

próximos do brownfield. Social devido à utilização destes espaços por traficantes e 

outros problemas sociais (Martins, 2007). A expressão degradação urbana, assim como 

a expressão “zona morta”, já acima mencionada, merecem discussão a ser empreendida 

nesta pesquisa, pela mesma vinculação, já anunciada, com processos identificados com 

a Escola de Chicago. 

 Os brownfields podem se localizar afastados ou junto às cidades, mas quanto 

mais próximos e mais inseridos a sua estrutura, mais fácil é sua refuncionalização e 

reintegração. Geralmente são encontrados em centros industriais tradicionais, regiões 

metropolitanas ou periféricas (Vasques, 2005). 

No Brasil o conceito é muito recente e está em processo recente de discussão, 

pois, em geral, para os países que estão se industrializando tais áreas são demolidas ou 

viram ruínas. (Martins, 2007) 

Mas em breve tal conceito não poderá mais ser aplicado ao Complexo Swift, 

pois ele deixará de ser um brownfield para se tornar uma área refuncionalizada. 

A expressão refuncionalização traduz a ação de refuncionalizar, dar uma nova 

função a um determinado elemento, ou seja, é agregado ao elemento um novo valor de 

uso. (Vasques, 2005) 

A expressão redesenvolvimento, que será aqui aplicada aos brownfields, tem 

como significado desenvolver o espaço novamente, já que o conceito de brownfields se 

da no “desenvolvimento prévio de uma atividade socioeconômica sobre um 

determinado espaço físico” (Vasques, 2005).  

De acordo com Vasques o “redesenvolvimento é compreendido como um 

melhoramento de uma área através da renovação de edifícios fazendo um melhor uso 

do solo improdutivo” e possibilitando assim novos investimentos nestes locais. 

A última gestão municipal de São José do Rio Preto iniciou um projeto de 

refuncionalização da antiga área industrial ocupada pela Swift que pretende transformá-

la em uma Universidade Livre – Educação, Cultura e Artes. Onde será mantida sua 
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arquitetura antiga pelo lado externo, mas que sofrerá mudanças no lado interno da 

construção.   
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