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A PROPRIEDADE RURAL EM RIO CLARO (1). 

DIANA MARIA DE FARO LEAL DINIZ 
do Departamento de Filosofia e História da Universi

dade Federal de Sergipe. 

INTRODUÇÃO. 

A zona de São João Batista da Beira do Ribeirão Claro, situada 
nos "Sertões do Morro Azul", era de povoamento antigo, caminho dos 
que demandavam a região das Minas e ao longo do qual se tinham for
mado pequenos núcleos, 

"destinados quase unicamente a amparar os transportes e 
comunicações que se faziam por aí" (2). 

Pouco a pouco, foram concedidas sesmarias, que se dedicaram à 
criação de gado e ao cultivo de cereais e, sobretudo, de cana-de-açu
car, hav~ndo uma intensificação do povoamento. 

Partindo das terras fluminenses do Vale do Paraiba, o café in
gressou em São Paulo, e atingiu, em meados do século XIX, a zona 
de Rio Claro, que se manteve como ponto limite dessa cultura por 
largo tempo, até que a ferrovia libertasse os produtores dos excessivos 
fretes de transporte por muares. A implantação da nova cultura apro
veitou-se da organização montada pela lavoura canavieira, já deca
dente. Pouco a pouco, as exportações de café superaram as de açu
car, e esse produto instalou-se como cultura dominante na Província. 

(1). - Comunicação apresentada na, 2\1 Sessão de Estudos, Equipe 
C, no dia 5 de setembro de 1975 (Nota da Redação). 

(2). - Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil. 8(1 ed; 
São Paulo, 
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Antes do café, portanto, Rio Claro já se integrava na zona cana
vieira paulista, com grandes unidades territoriais que, no dizer de 
Alice Canabrava, apresentava um 

"marcante contraste na distribuição da terra" (3). 

De fato, mais de metade da terra estava em mãos de 5,58% dos 
proprieLários, enquanto pouco mais de 46% possuiam apenas 2,62% 
da área. Como as terras do atual Município de Rio Claro pertenciam 
à Freguesia de Piracicaba, podemos ter uma idéia de que a distribui
ção da terra na área era ainda mais concentrada do que no total da 
zona açucareira. De fato, aí 88,3% das terras estavam concentradas 
nas mãos de 14,47% dos proprietários, enquanto que 32,53% pos
suiam somente 0,76 de área. Por outro lado, esta Freguesia contava 
com as maiores propriedades de toda a zona canavieira, tendo as gran
des cerca de 4.176 alqueires paulistas, em média (4). 

A implantação da lavoura cafeeira fragmentou os latifúndios ca
navieiros, criando um maior número de propriedades, fato esse tam
bem observado em Rio Claro. De modo geral, a propriedade cafeeira 
ocupava uma área menor do que a canavieira. Alfredo Ellis diz que, 
segundo Machado de Oliveira, 

"a fazenda de açucar, como unidade, e:a muito maior que 
a de café. Esta só tinha, em média, 21 légms quadradas, enqmn
to que o latifúndio açucareiro era de 4 vezes maior, com 92 lé
guas quadradas, ou sejam 400%" (5). 

A partir da década de noventa, vamos encontrar em Rio Claro 
as propriedades de sociedade, constituidas por grupos comerciais, ou 
por pessoas de uma mesma família. Tais propriedades foram forma
das em virtude de uma maior exigência de capitais por parte da la
voura cafeeira. É tambem a partir dessa década que começam a apa
recer as pequenas propriedades adquiridas por imigrantes estrangeiros, 
germâniros inicialmente, e mais tarde, italianos. Originadas das fa
zendas cafeeiras, essas propriedades irão constituir os chamados bair
ros rurais, ainda hoje existentes em Rio Claro. 

(3) - Alice P. Canab~ava, "A Repartição da Terra na Capitania de 
São Paulo, 1818". Estudos Econômicos, vol. 2, n\> 6, 1972. p. 92. 

(4). - Ibidem. 
(5). - Alfredo E1\is Júnior e Myriam Ellis, A Economia Paulista no 

Século XVIII. Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras, Boletim n\> 115, São Paulo, 1950, 
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o presente trabalho tem, portanto, a finalidade de analisar a 
propriedade rural em Rio Claro, enfocando-a em três aspectos: as 
sesmarias, as propriedades de sociedade e as de imigrantes estrangei
ros. 

* 
AS SESMARIAS E O INICIO DA OCUPAÇÃO AGRICOLA. 

Segundo a documentação oficial (6), temos informações de uma 
concedida a Francisco Pereira de Carvalho, de 

"3 légoas de terra em quadra no sítio do Rio Claro, Ribeira 
do Rio Preto, que parte com os montes claros, e de outra banda 
com o Riacho das Araras e de outa com o mesmo Rio Claro" (7). 

A concessão desta sesmaria não tem data precisa, mas consta 
das Sesmarias e Patentes concedidas entre 1739 e 1742, e que, a nos
so ver, teria sido a primeira a ser doada. Aliás, cronistas de Araras 
mencionl.lm, neste mesmo local, a existência de uma grande sesmaria, 
a dos Goes Maciel, concedida em 1818. É possivel que, realmente, 
tenha havido um povoamento tão antigo na área, pois aquela sesma
ria de Francisco Pereira de Carvalho faria divisa com a do R.beirão 
das Araras, concedida a Manoel de Miranda Freire, em 1727 (8). As 
divisas desta sesmaria coincidem com a concedida aos Goes Maciel, 
podendo-se levantar a hipótese de não ter sido ocupada. 

Temos, ainda, conhecimento de uma outra sesmaria, datada de 
1817, concedida ao Tenente Joaquim Galvão de França, juntamente 
com os sesmeiros José Galvão de França e Manoel de Barros Fer
raz (9). 

Entre 1817 e 1821, observa-se uma grande concentração na con
cessão de sesmarias, demonstrando que esta é a frase mais representa
tiva do povoamento efetivo dos "Sertões do Morro Azul". Podemos 
destacar como sesmeiros, nesta época, Manoel Ferraz de Campos, 

(6). - Estas info"mações encontram-se no trabalho de Jeanne Ber
rance de Castro e José Alexandre F. Diniz, sobre as sesmarias em Rio 
Claro (em fase de conclusão). 

(7). - APESP-TC (Arquivo Público do Estado de São Paulo), Ses
marias e Patentes, 1739-1742, L. 10, fI. 90 V. (MS). 

(8). - José Alexandre F. Diniz, Organização Agrária do Município 
de Araras. Tese de Doutoramento; Faculdade de Filosofia, Ciências e Le
tras de Rio Claro, 1968. Mimeografada. p. 33. 

(9) - APESP-TC, Sesmarias e Patentes, 1815-1817, L. 39, fI. 124. 
(MS) 
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Joaquim Galvão de França, Alexandre de Goes Maciel, os irmãos Pe
reira, M&noel Paes de Arruda e outros (10). Analisando-se a proce
dência de alguns sesmeiros deste período, observa-se o predomínio da
queles provenientes de Piracicaba, enquanto outros vieram de Itú, Mo
gí-Mirim e Santos. Essas sesmarias foram concedidas ou a um só in
divíduo, ou a mais de uma pessoa, membros ou não da mesma famí
lia. 

Algumas sesmarias, localizadas a curta distância da cidade de 
Rio Claro atual, tiveram importância para o estabelecimento das gran
des propriedades, como é o caso da sesmaria do Morro Azul, de onde 
procederam quatro importantes fazendas: lbicaba, Morro Azul, Santa 
Gertrudes e Paraguaçú. De sesmarias mais ao norte o futuro Senador 
Vergueiro adquiriu, logo no ano de 1818. as terras que deram origem 
à colossal Fazenda Angélica, com cerca de 12 léguas de circunferên
cia (11). 

* 
A EXPANSÃO DA CAFEICULTURA E AS PROPRIEDADES 

DE SOCIEDADE. 

Em meio século, isto é, de 1850 a 1900, as fazendas de Rio Claro 
passaram por transformações profundas, originadas pela substituição 
dos produtos cultivados. De fazendas essencialmente açucareiras pas
saram a basicamente cafeeiras. É evidente que uma mudança de tal 
envergadura repercutisse profundamente nos tipos de gestão da pro
priedade, nas relações de trabalho agrícola e na própria dimensão da 
fazenda. 

QUADRO 1. 
SESMARIAS DO CORUMBATAl E MORRO AZUL. 

1739/1742-1821. 

Sesmeiro(s) 

Francisco Eugenio de Andrada, Pe. 
Patrício Manoel de Andrada e S\l D . 
Maria Flora de Andrada. 

2 Cap. m Francisco Galvão de França, 
Agostinho de Camargo Penteado, Pe. 

Datade Concessão 

16/6/1817 

(lO). - Ibidem, 1819-1821, L. 41, fls. 155/155V; 147/147V; 143V /144. 
(MSS) . 

(11). - Djalma Forjaz, O Sena"or Vergueiro, Sua Vida e Sua 1!:poca, 
1778-1859. São Paulo, Officina do "Diario Official", 
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José Galvão de França, Alferes Fran
cisco Xavier de Bar:os França, D. 
Maria Dias Leite e Antônio Galvão 
de França 

3 José Golçalves Meira 

4 Joaquim Cardoso Pimentel 

5 Alferes Manoel Paes d'Arruda 

6 Rafael Antônio Pereira, Antônio Pe
reira, Ignacio Antônio Pereira, Chris
tovão Perei;a, Bento Pereira, João Pe
reira Ribeiro, Manoel da Cruz Pereira 
Joaquim Antônio Pereira, Bento José 
da Cunha e Rafael dos S:lotos Pe
reira 

7 Alexandre de Goes Maciel, Antônio de 
Goes Maciel, José Alves Futado, 
Pedro Alves, José Alves e Pau!o Pi
res. 

8 - Francisco Pereira de Carvalho 

9 Tenente Joaquim Galvão de França, 
José Galvão de França e Manoel de 
Barros Ferraz 

10 Capitão Agostinho Rodrigues de Al
meida 

11 Antônio José da Cruz, Joaquim Fran
cisco da Cruz, Bernardo José Alva:es 
e Joaquim da Costa Garcia 

12 Manoel Ferraz de Campos 

29/9/1816 
28/4/1820 

16/2/1821 

30/3/1821 

17/4/1821 

17/5/1821 

1739-1742 (?) 

13/1/1817 

19/5/1820 

6/10/1795 

1/10/1817 

Embora os grandes fazendeiros e proprietários individuais tives
sem sempre constituído maioria entre os agricultores, a partir de 1890 
começam a aparecer as fazendas geridas por sociedades. Tal fato me
rece destaque porque, até 1861, Vergueiro & Cia. formava a única 
sociedade para exploração da cultura do café em Rio Claro, com a 
Fazenda Angélica. O 
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QUADRO 2. 

MUNICIPIO DE RIO CLARO. 
VALOR DA FAZENDA ANGELICA. 

1865 

Terras ................................... . 
350.000 pés de café ............... . ...... . 
Edifícios e máquinas ..................... . 
Açude de 112 braças .................... .. 
Escravos (139) ........................... . 
Gado .................................... . 
TOTAL ................................. . 

1.285:000$000 

135:000$000 
112:250$;)00 
30:000$000 

206:700$000 
8:400$000 

1.777:350$000 

FONTE: Djalma Fo-jaz, O Senador Vergueiro, Sua Vida e Sua 
Epoca (1778-1859), p. 74. 

Pela relação de fazendeiros do Município, em 1892, notam-se já 
16 sociedades, sendo 9 de grupos familiares. As restantes pertenciam 
a grupos comerciais, propriamente ditos, como Aranha & Corrêa, Ca
margo & Abreu, Corrêa & Corrêa, Franco & Cia., Godoy & Joly, 
QueiroL. & Barros, Gomes Pinto & Sá (12). As sociedades, mesmo 
as familiares, parecem apresentar uma maior necessidade de capitais pa
ra o desenvolvimento da cultura do café 

De fato, por volta de 1897, a lavoura exigia um grande capital 
de exploração que, segundo Franco Lacerda, chegava a 90:000$000 
para uma farenda com produção de 10.000 arrobas. Computando-se 
o capital fundiário, as despesas eram muito maiores, fazendo com que 
o lucro do fazendeiro nunca fosse muito elevado. O Quadro 3, mostra 
o capital necessário para uma fazenda assim, destacando-se que o ca
pital fundiário (13) atingia a cifra de 1. 000:000$000. Note-se tam
bem que o maior emprego deste capital era no cafezal, mais caro uo 
que a terra e as benfeitorias. No capital de exploração, as maiores 
des?esas eram de administração e transporte. 

A. d'Escragnolle Taunay informa que todas as despesas com ca
fé, tanto em Santos como nos mercados consumidores, elevavam-se 
em média, a 23% sobre o valor da mercadoria. Assim, as despesas 

(12). - AHRC (Arquivo Histórico de Rio Cla~o), "Relações dos Agri
cultores de Caffé Classificados para Pagamento de Imposto em 1892". (MS). 

(13). - Capital Fundiário e de Exploração de acordo com a classifi
cação de natureza jurídica de Pierre Fromont, Economie Rurale. Paris, Ed. 
Génin, 1958. p. 200. 
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"desde a compra até a venda para o consumo eram as se
guintes: preço da sacca, imposto de 11% sobre o valor do 
café, despesas de embarque, comissão de exportação, correta
gem, frete do vapor e seguro marítimo. Na Europa occorriam 
er.tas outras: desemba: que, armazenagem, seguro, commissão 
bancaria, commissão de venda, corretagens, descontos, taxas, 
etc" (14). 

No cômputo geral, o lucro final do fazendeiro era de 7% do ca
pital empregado, demonstrando uma insuficiente rentabilidade. O ca
pital aplicado na economia cafeeira produzia um lucro percentualmen
te mais baixo do que se fosse aplicado em outro ramo de negócio. 

QUADRO 3. 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

CAPITAL EMPREGADO NUMA FAZENDA CAFEEIRA COM 
PRODUÇÃO DE 10.000 ARROBAS. 

CAPITAL 
150.000 pés de café 
400 alqueires de terra 
Benfeitorias 

Sub-total 

1897 

Despesas com colheita, beneficiamento e 
remessa para Santos, comissão de vendas, 
etc. 
Colheita 
Carretos, seca e beneficiamento 
Administração e out~as despesas 
Frete 
Comissão de 3 % e carreto em Santos 
Sub-total 
TOTAL 

Valor em 1$:>00 
600:000$ 
200:000$ 
200:000$ 

1.000:000$ 

15:000$ 
15:000$ 
10:000$ 
20:000$ 
20:000$ 
10:000$ 
90:000$ 

1.090:000$ 

FONTE de dados brutos: A. d'Escragnol!e Taunay, Hist6ria do 
Café no Brasil. VoI. IX; T. I.; p. 209. 

(14). - A. d'Escragnolle Taunay, Hist6ria do Café no Brasil. 15 vols.; 
Vol. IX, T. I. Rio de Janeiro, Edito:a do Departamento Nacional do Café, 
1939. p. 209. 
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"Uma industria que no Brasil de 1897 apenas dava 7% do capital era 
simolesmente precária. E para is.to ainda exigia uma média de pro
dução consideravel de lavouras novas a chegar" (15). 

Comparando essa estimativa com a de 1860, verifica-se uma tri
plicação no capital necessário para uma produção superior à daquela 
época, em apenas 1.000 arrobas. O capital necessário para a forma
ção de uma fazenda com produção de 9.000 arrobas, com 300 mil pés, 
era de 300 contos de réis. Agora, com apenas a metade de pés e uma 
produção de 10.000 arrobas, eram necessários 1.000 contos de réis. 

O lucro, que era de 4 a 5 %, no máximo, aumentou para 7 % 
apenas. 

Comprovando a relação entre a necessidade de capital e a cons
tituição das propriedades de sociedade para a produção de grande 
quantidade de café, observamos que das 18 fazendas com produção 
superior a 8.000 arrobas de café, 5 eram de sociedades. Nas pro
priedades de mais de 8.000 arrobas, as sociedades perfazem 27,7% do 
total. Já nas propriedades de menor produção, as sociedades consti
tuem apenas 5,9%. Comparando-se as propriedades de grupo fami
liar com as de sociedades comerciais, pode-se comprovar que es.tas, 
embora em menor número eram as mais importantes. A análise das 
médias de produção nas propriedades de sociedade (Tabela 1), mos
tra que, enquanto as primeiras produziam 3.100 arrobas como média 
dos anos de 1892 e 1895, as sociedades comerciais alcançavam uma 
média de 8. c)83 arrobas. É importante salientar, ainda, que as pro
priedades de sociedade eram mais importantes do que as individuais, 
exatamente pela existência de maiores capitais. Enquanto a produção 
média do total das propriedades era de 3.640 arrobas, nas de socie
dade essa média alcançava 5.591, 5 arrobas (16). 

Provavelmente as mesmas condições que explicam a presença 
das sociedades explicam tambem a existência de Bancos como pro
prietários de fazendas cafeeiras em Rio Claro. O primeiro caso de 
penetração de bancos na economia agrícola rioclarense ocorreu em 
1871, quando o London and Brazilian Bank adquiriu da firma Ver
gueiro & Cia., em falência, a Fazenda Angélica. Posteriormente, em 
1880 o Banco, que se achava em liquidação, vendeu a fazenda após 
dividi-la em várias partes (17). 

(15). - Ibidem. 
(16). - AHRC, "Relações dos Fazendeiros de Café em 1892 e 1895". 

(MSS) . 
(17). - APESP-TI, Officios Diversos de Rio Claro, 1866-1891, ex. 

398. "Recurso do London and Brazilian Bank, firma em liquidação e pro
prietária da Fazenda Angélica, ao Presidente da Província, em 1 de julhO de 
1888". (MS). 
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* 
TABELA 1. 

MUNICIPIO DE RIO CLARO. 

MÉDIA DE PRODUÇÃO DE CAFÉ NAS PROPRIEDADES DE 
SOCIEDADES (ARROBAS). 

1892-1895. 

Classificação 1892 1895 Média dos 2 anos 
Grupo Familiar 2.928 3.272 3.100,0 
Soe. Comercial 6.166 10.000 8.083,0 
Médias geral das 
sociedade 4.547 6.636 5.591,5 
Média do total 
das propriedades 3.326 3.954 3.640,0 

FONTE de dados brutos: AHRC - "Relações de fazendeios de 
café classificados para pagamer.to de imposto", 1892-
1895. (MSS). 

Em 1892, aparecem dois outros grupos, possuidores de proprie
dades cafeeiras em Rio Claro. São o Banco Agrícola Industrial e o 
Banco de Crédito Real de São Paulo. Todavia, essas duas proprieda
des não são importantes., pois produzem menos de 4. 000 arrobas cada 
uma, e não há referência a seu respeito numa outra classificação de 
proprietários em 1895, possivelmente porque os bancos não se interes
saram em operar diretamente no setor agrícola. 

Não parece ter havido, no Município de Rio Claro, uma pene
tração de Casas Comerciais de café diretamente na atividade agrícola 
através da aquisição de propriedades. O mesmo caso que ocorreu com 
o London and Brazilian Bank se deu com a Casa Exportadora Prado 
Chaves, que recebeu a Fazenda Paraguaçú nos fins do século: não se 
interessando pela atividade agrícola, imediatamente a revendeu a mem
bros da família Baeta Neves. 

* 
AS PEQUENAS PROPRIEDADES DE IMIGRANTES. 

Foi justamente no Ooeste paulista, sobretudo ap6s a extinção 
oficial do tráfico negreiro, e a consequente diminuição da oferta do 
braço escravo, que os fazendeiros optaram pela vinda do imigrante 
europeu para as fazendas de café. Através desse esquema o Oeste 
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paulista procurou superar os problemas de mão-de-obra e, ao mesmo 
tempo, liberar o grande capital investido na aquisição e manutenção 
de escravos, a fim de aplica-lo em outros setores econômicos, ligados 
a atividades urbanas e técnicas. 

Rio Claro, municínio onde o café comecara a se implantar, tam
bem se viu uma situação crítica com o estabelecimento da Lei de 
1850, dando-se a primeira crise na sua nascente lavoura cafeeira 

"quando da alta do preço do escravo e consequentemente 
falta de braços" (18). 

Com a criação da firma Vergueiro & Cia., por volta de 1846, o 
município foi beneficiado com a chegada de braços para a lavoura, 
pois, alem de Vergueiro possuir uma fazenda em Rio Claro - Fa
zenda Angélica - pôs a sua organização a serviço dos outros fazen
deiros. 

Com a Revolta de Ibicaba, em 1856, Rio Claro atravessou um 
novo período de crise de mão-de-obra, até a década de setenta, quan
do passou a receber imigrantes italianos. 

A partir dos fins do século XIX, como resultado das crises do ca
fé, e do fato de Rio Claro já se constituir uma zona velha, muitos fa
zendeiros faliram, e suas propriedades foram divididas e as partes ad
quiridas por imigrantes, ou seus descendentes, muitos já radicados nas 
próprias fazendas loteadas. Em 1892 existiam já 16 proprietários es
trangeiros, quase todos de origem germânica, como se pode verificar 
nor nomes como Fritz, Heiderich, Helsdorf, Kappel, Schmidt, Drys
bach, etc. O total de sua produção se situava sempre entre os meno
res, coro as seguintes médias: 1.680 arrobas em 1892, 1.784 arrobas 
em 1895 e 3.680 arrobas em 1898 (19). 

Embora pequenas, essas lavouras revelam uma ascensão social 
dos imigrantes que se dedicaram ao café: não eram mais colonos e 
sim, proprietários. Tentando, por todos os meios, sair daquela precá
ria situação, os estrangeiros não poupavam esforços para adquirir bens 
e mudar de condição de vida. 

(18). - APESP-TI, Officios Diversos de Rio Claro, 1845-1857, ex. 
396. "Officio da Camara Municipal de Rio Claro ao lImo. Sr. Presidente da 
P;ovíncia, em 12 de novembro de 1854". (MS) . 

(19). - Os dados brutos para cálculo da produção média foram ex
traidos das "Relações dos Agricultores de Café Classificados para Pagamento 
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"Aliás, perguntados sobre a razão do seu sucesso, os homens 
que enriqueceram dizem dever isso a seu esforço, a um trabalho 
duro, ao espírito de economia e à união de todos os membros da 
família num trabalho de colabo-ação visando o mesmo fim. A 
'sorte' teve seu papel, mas, foi secundá~ia" (20). 

Os dados de proprietários, em 1907, servem para demonstrar a 
crescente importância dos estrangeiros, 50 onde antes havia 16. Por 
outro lado, agora já predominam os proprietários italianos, perfa
zendo um número de 30 (21). 

~ interessante observar que na mesma década em que se organi
zaram as propriedades de sociedade, apareceram tambem as proprie
dades de estrangeiros. Naturalmente aqueles fazendeiros que se orga
nizaram em sociedades puderam sobreviver aos prenúncios do declí
nio que já ameaçava Rio Claro nos fins do século, evitando a fragmen
tação das suas fazendas. 

O aparecimento desses novos tipos de propriedade é marco deci
sivo nas transformações profundas que ocorreriam no século XX, quan
do da intensificação da problemática do café e da fragmentação, às 
vezes total, das fazendas, abalando o tradicional esquema da pro
priedad" rural da área. 

(20). - Julia Maria Leonor Scarano, "Comentários Sobre Imigrantes 
que Demandaram Uma Zona Cafeeira". 1 Seminário de Estudos Brasileiros. 
São Paulo, 1971. pp. 1/7 (mimeografado). 

(21). - Almanach d'Oeste do Estado de São Paulo para 1907. Guilher
me Votta Ed., São Paulo, Typographia Americana, 1907. 
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