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RESUMO 

 

Destaca a importância como patrimônio cultural do prédio do Matadouro Municipal de 

Dourado (SP, Brasil) em nível municipal e em nível regional. Analisa o edifício a partir de 

sua inserção no contexto da política higienista (fim do século XIX e início do XX), regista 

informações sua construção (1907), descreve sua situação física atual e de abandono e mostra 

a importância de sua preservação como parte do patrimônio cultural municipal e do 

patrimônio arquitetônico industrial agroalimentar paulista. Defende a criação de uma lei 

municipal que garanta a sua salvaguarda, atrelada à elaboração de um projeto de reuso e 

restauro.   

 

 

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO 

  

O Matadouro Municipal de Dourado é formado por um conjunto de três prédios, um 

deles de importância local e, possivelmente, regional (Figura 1). Trata-se de um testemunho 

do período de surgimento e desenvolvimento de muitas das cidades do atual território 

paulista: a segunda metade do século XIX e as primeiras do século XX. O Município de 

Dourado está na Região Central de São Paulo, onde se localiza o Centro Geográfico do 

Estado, e foi criado a partir do avanço da cultura cafeeira em meados do século XIX. 
Os Matadouros Municipais foram construídos para atender a uma política higienista 

baseada na crença da medicina nos miasmas (emanações vindas da matéria orgânica em 

decomposição) como causadores de epidemias porque ainda não se conhecia a ação dos 

microorganismos. Esse movimento pela salubridade e embelezamento das cidades teve início 

na Europa, onde, no século XVIII, os centros urbanos apresentavam sérios problemas de 
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higiene e de eliminação de detritos, como atestam vários profissionais da época e autores 

atuais.  

“custo econômico (...) traduzido pelo cálculo das jornadas de trabalho perdidas por 

causa da doença, assim como pela despesa do Estado em ter que tratá-la e amparar os órfãos e 

viúvas das vítimas fatais” (Queiroz, 2008). 

Dentre os autores do próprio século XVIII na discussão europeia podemos citar Vicq 

d’Azir e Pierre Patte, dos quais trata Giordano (2006). E dentre os brasileiros, podemos citar o 

engenheiro Satunino de Brito, que atuou também profissionalmente na virada do século XIX 

para o XX. Estudiosos atuais, como Carlos Roberto Monteiro de Andrade (pesquisador sobre 

Saturnino de Brito), Ivone Salgado, Maria Stella Martins Bresciani e Sidney Chalhoub têm 

proporcionado novos olhares e novas análises a respeito daquele período no Brasil. 

Figura 1 - Localização do Matadouro Municipal com relação à cidade de Dourado 

No mesmo contexto, as atividades que poderiam causar acúmulo de matéria orgânica e 

lixo passaram a ser controladas pelo poder público. Exemplos são o abate de animais e o 

comércio de gêneros alimentícios. Para melhor exercer esse controle, houve a introdução de 

novas tipologias construtivas como os matadouros e os mercados municipais (Salgado et al., 

2009). Em geral, os matadouros foram localizados fora do perímetro urbano – para se evitar 

que as manadas circulassem pelas vias principais e para manter distância dos detritos gerados 

pelo abate – e próximos a córregos, ou riachos, para suprir a quantidade de água necessária 

envolvida no processo. Giordano (2006) nos mostra como a Lei Imperial de 1828 tange a 

questão da movimentação das tropas pelos núcleos urbanos: “quando as Câmaras Municipais 

passam a ser as responsáveis pela Saúde Pública, após a lei de 1° de outubro de 1928, ficam 

responsáveis também pela fiscalização desse trânsito de gado pela cidade através das Posturas 

Municipais” (Giordano, 2006). A mesma autora mostra também que “a partir da legislação de 

(...) 1928, a Câmara Municipal de São Paulo empreende, no ano de 1930, uma discussão 

sobre a necessidade de construção de um novo matadouro público” (Giordano, 2006). A 

arquitetura dos matadouros dessa época é, em geral, eclética, utiliza a alvenaria de tijolos e, 

por vezes, elementos em ferro, em substituição à tradicional taipa (Salgado et al., 2009).  

 As primeiras informações sobre a construção do novo prédio datam de 04 de maio de 

1907. Nessa data, o jornal municipal “O Democrata” publica uma nota informando que “a 

câmara municipal em sessão extraordinária do 27 do mês passado, aceitou a proposta de 

Domingos Fagnani, Caetano Dabruzo e Francisco Gutilla, para a construcção do novo 

matadouro que a mesma pretende mandar construir, e para cujo fim já adquiriu o terreno 

necessário”.  

O projeto foi realizado pelos engenheiros Jorge Ecuyer de Viller e Eduardo Beranger, 

e os construtores foram Domingos Fagnani, Caetano D’abbruzzo, Francisco Gutilla e Antonio 
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Failla, de acordo com a “Escritura de Empreitada” (essa escritura está registrada no Cartório 

de Paz de Dourado, no livro número 9, do dia 05 de Maio de 1907). 

 

  

2. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES ATUAIS DO PRÉDIO  

 

O conjunto de edifícios do Matadouro Municipal de Dourado foi implantado a pouco 

mais de 600 metros da Igreja Matriz, em direção Sudoeste, à beira do Córrego do Dourado. 

Atualmente, as instalações remanescentes se encontram no limite do perímetro urbano pois, 

numa das divisas de seu terreno surgiu o novo bairro Jardim Maria Luiza, a partir do 

loteamento de uma propriedade rural. 

 

 

Figura 2 - Vista externa do Matadouro Municipal de Dourado 

(Benincasa. Janeiro, 2012) 

 

O conjunto de edificações do matadouro é composto por três prédios: à direita de 

quem entra no local, localiza-se a residência do zelador; em face, o prédio principal; e, atrás 

dele, a estrebaria. A casa do zelador, construída originalmente segundo as mesmas linhas 

arquitetônicas do prédio do matadouro, foi demolida e outra foi construída no mesmo local. A 

estrebaria foi várias vezes reconstruída, sempre de forma precária, devido aos danos causados 

por sua exposição às condições do tempo e ao caráter provisório.  

Assim é que o objetivo principal deste trabalho se restringe ao prédio principal do 

Matadouro Municipal (Figura 2). Ele é composto por três alas: uma principal e duas laterais. 

A ala principal possui um telhado de duas águas com beirais estreitos, coberto de telhas de 

barro do tipo capa e canal. Os telhados das alas laterais são de uma água, com o mesmo tipo 

de telha. Possui ainda um pequeno anexo colado à fachada dos fundos – provavelmente para 

os dois cômodos de administração e depósito mencionados na “Escritura de Empreitada” 

(1907, p. 4) – e com ligação ao corpo independente, a estrebaria. 

O sistema construtivo do conjunto das edificações empregou nos alicerces “pedra com 

argamassa de cal”; as paredes são de alvenaria de “tijolos da localidade e argamassa de cal”. 

Sabe-se ainda que “todas as alvenarias levarão três demãos de caiação”. Dentro, existem 

azulejos brancos até meia parede, revestindo inclusive os tanques, provavelmente, assentados 

mais tarde já que não são mencionados no documento de "Escritura de Empreitada". 

Observamos que, na ala principal, o piso é de cimento e possui canaletas para escoamento de 

líquidos. Em outras partes do edifício, ainda se encontra o piso de paralelepípedos de pedra, 

condizente com a descrição: “os calçamentos serão de pedra, mais ou menos emparelhadas, 

em paralelepípedos”. As estruturas dos telhados foram realizadas em “madeira de lei, cerrada 
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a machina”. Os portões, as portas e as grades das janelas também são em madeira, “com 

parafusos e porcas e tirantes de suporte de ferro”(Escritura de Empreitada, 1907, p. 3-4). 

Foi construído com técnicas novas – quando em comparação à da taipa, com paredes 

robustas e pequenas aberturas, usual no interior paulista até que chegou o progresso trazido 

pela cultura do café – e de acordo com um pensamento já moderno e racionalista, onde a 

higiene, a função e a localização de cada espaço estão bem definidas.  

De maneira geral, o prédio do Matadouro Municipal está em bom estado de 

conservação, excetuando-se trincas, partes do revestimento ausentes, infiltrações de água, 

falta de telhas e certos elementos em madeira danificados. Muitas de suas características 

originais estão preservadas e ele foi pouco modificado até hoje. Durante várias décadas o 

prédio atendeu às necessidades das atividades alí realizadas, mas a partir da década de 1950 a 

conjuntura muda. Várias leis tornaram as exigências em matéria de higiene e saúde pública 

mais severas e impuseram também a abolição do abate cruel dos animais (Lei..., 2012). Essas 

mudanças contribuíram para que os Matadouros Municipais se tornassem obsoletos desde a 

década de 1980, embora o Matadouro Municipal de Dourado tenha sido fechado apenas em 

31 de janeiro de 2001 (Mascaro, 2012). 

Em 2006, a área do entorno do prédio do Matadouro foi utilizada para a implantação 

do viveiro de mudas para arborização urbana, um projeto da Prefeitura Municipal de Dourado 

(2006). Ainda nesse mesmo ano, a Prefeitura lançou a iniciativa de transformar o prédio em 

um centro cultural (Prefeitura..., 2006), porém o projeto não saiu do papel. Em 2007, o prédio 

principal serviu como garagem para a Locomotiva n°1 da antiga Estrada de Ferro Douradense 

(Prefeitura..., 2007). Atualmente, está destinado a um propósito bem pouco nobre: depósito de 

pneus usados (Prefeitura..., 2011). Neste ponto, há que se levantar a questão da legalidade 

deste depósito, uma vez que Lei Nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 – que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – em seu Artigo 33°, determina que: “São obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o 

uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

[entre outros produtos] pneus”.  

Tal utilização acelera o processo de degradação do prédio, pois dificulta o acesso ao 

mesmo, cria regiões de acúmulo de entulhos, umidade e doenças, além de associar o local a 

uma imagem negativa, de lugar para descarte de lixo (Figura 3).  

 

Figura 3 - Interior do Matadouro e o uso atual como depósito de pneus                     

(Benincasa. Janeiro, 2012) 
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Lamentavelmente, a administração municipal age, em contradição com a própria Lei 

Orgânica (1990) que tem entre suas atribuições “promover a proteção do patrimônio histórico 

cultural do local, observada a legislação e a ação fiscalizadora Federal e Estadual. (...) é 

responsável pela preservação de seu patrimônio histórico e artístico, cabendo-lhe impedir a 

evasão, destruição e descaracterização das obras de arte e outros bens de valor histórico e 

cultural”.  

Mesmo que as condições atuais do prédio principal do Matadouro Municipal de 

Dourado sejam razoavelmente boas, que ele mantenha muitas de suas características originais 

e que tenha sido pouco alterado por reformas, trata-se de um patrimônio em estado de 

abandono. 

 

 

3. O MATADOURO MUNICIPAL E SEU VALOR CULTURAL 

 

Embora oficialmente possa não haver reconhecimento, sabemos que o prédio principal 

do Matadouro é tido como bem cultural pelos cidadãos douradenses. Uma forte indicação 

disso é o fato de que o prédio foi mostrado como parte da história e da cultura urbana de 

Dourado, num curso de formação socioambiental ministrado pelo Grupo Ecociente (2011) e 

direcionado a jovens cidadãos de 14 a 17 anos. Juntamente a outras edificações relevantes, 

como a Estação Ferroviária (demolida), o Paço Municipal, o Grupo Escolar (atual EMEF 

Senador Carlos José Botelho), protegido pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico 

Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT (2012), o Posto Policial e a Igreja 

Matriz, o Matadouro integra o conjunto dos prédios mais significativos do município, 

construídos até o início do século XX.  

O prédio é citado no almanaque “O Estado de São Paulo na Commemoração do 

Centenario”, como um dos “edifícios públicos notáveis” da cidade.  

Tal texto coloca o prédio do Matadouro Municipal no mesmo nível de importância de 

outros prédios da cidade, um deles devidamente protegido pelo CONDEPHAAT e outros que 

foram alvo de melhor tratamento pelo poder público (como o Paço Municipal). 

 

 

Figura 4 - Interior do Matadouro no Centenário da Independência do Brasil.  

Fonte: Capri, 1922 
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É possível que o prédio do Matadouro Municipal tenha mesmo uma importância 

regional devido às suas características, ao seu estado de conservação e ao fato de ser parte do 

patrimônio arquitetônico industrial agroalimentar paulista. Porém, essa avaliação depende do 

órgão estadual competente, o já mencionado CONDEPHAAT. Como a valorização e o 

reconhecimento desse tipo de patrimônio ainda é relativamente recente em todo o território 

brasileiro, boa parte segue desaparecendo, segundo alertam Salgado et al. (2009, p.263). 

A ideia de que o prédio em questão tenha valor regional recebe reforço pelo seu 

registro no livro Libro d'Oro dello Stato di San Paolo (Bucelli, 1912) publicado na Itália por 

volta de 1912.  

 

 

4. O MATADOURO MUNICIPAL E O CONTEXTO LOCAL 

 

Como já dissemos, não existe nenhum documento ou lei que proteja o prédio do 

Matadouro Municipal. Essa ausência de reconhecimento formal coloca em risco sua 

preservação e sua potencial reutilização. Portanto, defendemos, num primeiro momento, a 

criação de uma lei municipal que o salve do abandono e da perda irreparável. Isto feito, seria 

possível vislumbrar possibilidades de uso, adequadas à realidade da cidade, e um projeto de 

restauro do prédio em questão. 

Examinamos aqui dois itens do contexto local que podem ser úteis para a constituição 

de um dossiê com vista à realização de um projeto de reapropriação e restauro do prédio do 

Matadouro Municipal. 

4.1 Localização do prédio e planejamento urbano 

Do conjunto dos prédios construídos no mesmo período e percebidos como patrimônio 

cultural, o prédio do Matadouro Municipal é o mais ameaçado. Evidentemente, o estado dos 

referidos prédios não é perfeito e há muito a ser melhorado, notadamente, no prédio da atual 

Delegacia de Polícia. Mas é uma situação bem distante do estado de abandono no qual se 

encontra o Matadouro. Talvez os demais prédios tenham sido favorecidos por suas 

localizações mais centrais e por suas utilizações ininterruptas, o que acabou por exigir a 

execução de obras de manutenção ajudando-os a atravessar o passar dos anos. Ao contrário, a 

localização do Matadouro Municipal foi desfavorável e contribuiu para o estado de abandono 

em que se encontra. Além disso, está em desuso há mais de 10 anos. Portanto, deixou de ser 

foco das prioridades de investimento: afastado da paisagem urbana central, seu estado de 

conservação não prejudica, de forma direta, nem a paisagem urbana nem a reputação das 

autoridades responsáveis.  

É preciso considerar, também, o crescimento da área urbana que, sem nenhum 

planejamento, avança nas proximidades e representa mais uma ameaça ao prédio. A 

inexistência de diretrizes de crescimento urbano, que considerem o patrimônio cultural da 

cidade e a potencialidade do prédio do Matadouro, em particular, impedem a criação de uma 

zona melhor qualificada nessa região periférica da cidade. Agravante é o fato de a cidade ter 

menos de vinte mil habitantes e estar, portanto, desobrigada pelo Estatuto da Cidade (2001) 

de realizar um plano diretor. Assim, não existe prazo para a implantação de uma política de 

expansão urbana que inclua tais questões em sua estratégia. Por esse motivo, uma lei 

municipal que garanta a salvaguarda do prédio funcionaria como medida de urgência, 

enquanto ações mais estruturadas não existem. 
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4.2 Possibilidades de uso para o prédio 

Nesse ponto, devemos nos ater a algumas questões teóricas de base. Vale insistir que 

“preceitos teóricos do restauro são relacionados diretamente com aquilo que motiva a 

preservação, a saber, as razões de cunho cultural, pois o interesse volta-se para aspectos 

estéticos, históricos, memoriais e simbólicos dos bens; de cunho científico, pelo 

conhecimento que os bens transmitem nos vários campos do saber (...); de cunho ético, por 

não se ter o direito de apagar testemunhos considerados relevantes de gerações passadas e 

privar o presente e o futuro da possibilidade de conhecimento daquilo de que os bens são 

portadores” (Kühl, 2010). Nesse sentido, é preciso resistir aos apelos imediatistas e lembrar 

que as razões de ordem prática envolvidas num projeto de restauro – como o uso – devem ser 

secundárias relativamente à conservação e restauração do bem (Kühl, 2010).  

Assim, conscientes de que “a reutilização deve ser interpretada como um meio para a 

preservação e não como o fim” (Rodrigues e Camargo, 2010, apud Carbonara, 1997; Kühl, 

2005), apresentamos uma particularidade do prédio do Matadouro Municipal que restringe as 

possibilidades de uso: o seu local de implantação, às margens do Córrego do Dourado. O 

Código Florestal (2012) em vigência, posterior ao prédio, atualmente impede a ocupação nas 

margens de cursos d’água para proteção da mata ciliar. Mais especificamente, o Código 

Florestal determina que é de preservação permanente uma faixa de vegetação de 30 metros ao 

longo de qualquer curso d’água com menos de 10 metros de largura, que é o caso do Córrego 

do Dourado, adjacente ao prédio do Matadouro Municipal. Esse é, inclusive, o argumento ao 

qual recorre a administração municipal para justificar o abandono do prédio. 

Ao considerar a lei acima citada, estariam excluídas as possibilidades de reutilização 

do prédio em questão. Não obstante, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

– CONAMA, 28 de março de 2006 (CONAMA, 2006) dispõe sobre casos excepcionais, de 

modo a permitir a intervenção em áreas de preservação permanente em casos de “atividade ou 

projeto de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental” e, se em área 

urbana, “dependerá de autorização do órgão ambiental municipal, desde que o município 

possua Conselho de Meio Ambiente, com caráter deliberativo, e Plano Diretor ou Lei de 

Diretrizes Urbanas, no caso de municípios com menos de vinte mil habitantes, mediante 

anuência prévia do órgão ambiental estadual competente, fundamentada em parecer técnico”. 

Não pretendemos aqui dar conta do complexo problema da aplicação das leis 

ambientais, pois não é do nosso escopo nem seria nosso objetivo. Porém, para a constituição 

de um dossiê referente ao prédio do Matadouro Municipal, as leis citadas são importantes 

para o enfrentamento de conflitos que, com frequência, ocorrem entre a preservação do 

patrimônio cultural e do patrimônio ambiental. Dessa forma, seria recomendável a exclusão 

de usos que gerem lixo, que prejudiquem a vegetação ciliar ou poluam o curso d’água.  

Assim, o restabelecimento da atividade original – de abatedouro –, provavelmente 

estará excluído de forma definitiva, devido aos resíduos que geram ou devido aos custos para 

tratar e evacuar tais resíduos de modo a não prejudicar a área protegida. Ainda que o uso 

original “seja preferível quando possível conservá-lo ou repropô-lo, respeitando a realidade 

material e espiritual do monumento” (Rodrigues et al., 2010) – além da restrição de ordem 

ambiental – a conjuntura atual, relativa ao abate e distribuição de produtos de origem animal, 

é mais um aspecto que desfavorece o restabelecimento do uso original.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante da importância do prédio do Matadouro Municipal como bem cultural 

relevante em nível municipal e, possivelmente, em nível regional, e no planejamento da 
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cidade, defendemos a criação de uma lei municipal que promova a sua salvaguarda. Essa lei 

municipal garantiria a integridade do prédio, evitando que fosse degradado e mal utilizado, 

enquanto a cidade desenvolveria estratégias mais abrangentes de desenvolvimento urbano e 

preservação do patrimônio cultural, como a realização do Plano Diretor. 

Devido aos mesmos motivos, defendemos a elaboração de um projeto de reuso e 

restauro do prédio e procuramos reunir e analisar alguns elementos do contexto local, que 

podem ser úteis para a realização de tal projeto. 

À parte as restrições consideradas, seria indispensável a realização de um estudo 

criterioso que indicasse usos compatíveis com as características e especificidades do prédio. 

A estrutura construída deve responder às necessidades da nova atividade e, esta, não deve 

exigir alterações que descaracterizem ou prejudiquem o prédio, para que os valores culturais 

intrínsecos a ele possam ser transmitidos. Tal estudo deveria, ainda, considerar o contexto 

urbano e regional em que o prédio do Matadouro está inserido (Rodrigues et al., 2010). Nesse 

ponto, é fundamental considerar que o prédio encontra-se ao lado de um bairro 

predominantemente residencial. De uma perspectiva um pouco mais ampla, também é 

necessário considerar que ele está implantado num terreno posicionado no extremo oposto às 

duas entradas principais da cidade. Por outro lado, está próximo a uma estrada secundária, 

que liga a cidade de Dourado à de Brotas, polo turístico já fortemente estabelecido. Está 

próximo também do conjunto de maior interesse da cidade, formado pelo Grupo Escolar, pela 

Praça da Igreja Matriz, pela própria igreja, pela Delegacia de Polícia e pela presença de 

algumas das habitações mais antigas do local. Nesse quadro, é válido verificar quais usos 

gerariam incremento da circulação de pessoas na área, em quais períodos do dia ou da noite, 

as vias que seriam mais utilizadas, qual o impacto na vizinhança, entre outros aspetos. 
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