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RESUMO 
 

FERREIRA, Silvia Barbosa de Souza Ferreira. A cultura técnica e profissional de projetistas 

de cidades de colonização no norte do Paraná e no norte de Mato Grosso, 1950-1978. 

2018. 412 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2018. 

O norte do Paraná foi efetivamente reocupado por meio de companhias colonizadoras e 
empresas imobiliárias. A maior delas foi a Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), 
posteriormente Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná (CMNP), cujo objetivo 
era a venda de lotes rurais e urbanos. Uma ampla infraestrutura foi estabelecida com a 
criação de uma rede de cidades planejadas, juntamente com a linha férrea e estradas de 
rodagem, a fim de atrair investidores. A partir desse modelo outras 39 empresas 
imobiliárias e colonizadoras implantaram cidades, modificando a paisagem da região. 
Entre essas empresas estão a Byington Colonização, responsável por implantar cinco 
cidades na região noroeste do estado e a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná 
(SINOP), que, após implantar cinco cidades no Paraná, lançando mão do conhecimento 
adquirido nesse processo, ultrapassou a fronteira do estado e se instalou, na década de 
1970, no norte de Mato Grosso, com vistas a aproveitar então a política de integração 
nacional e ampliar seus empreendimentos com a implantação de mais quatro cidades.  
Esta pesquisa tem como objetivo investigar a paisagem construída no norte do Paraná e 
no norte de Mato Grosso, entre 1950 e 1978, por meio dessas três companhias que mais 
implantaram cidades nessas regiões: a CMNP/CTNP, a Byington Colonização Ltda. e a 
SINOP/Colonizadora Sinop. Para tanto, investigamos a história dessas companhias e de 
seus fundadores, os planos de colonização dessas empresas, comparando-as, já que a 
CTNP/CMNP serviu de modelo para as demais; e também a trajetória profissional dos 
projetistas que desenharam essas cidades, a fim de compreender como sua formação 
influenciou o projeto das cidades estudadas; e ainda, analisamos os projetos e a nova 
paisagem das regiões abrangidas, utilizando fotografias do início das implantações desses 
núcleos urbanos. 
A fim de empreender essa análise, empregam-se conceitos relativos à construção da 
paisagem, tomados dos campos da paisagem cultural, da geografia cultural e da história 
da cidade e do urbanismo. O levantamento de mapas, de dados, de fotografias e de 
documentos foi realizado por meio de pesquisas: nos arquivos das Companhias 
colonizadoras; no ITCG; na Biblioteca do Estado do Paraná; nos Museus de Londrina, de 
Maringá e de Sinop; no Cartório de Registro Imóveis de Foz do Iguaçu; nos cartórios de 
registro civil em Maringá e Caibaté; e, também, por meio de entrevistas com profissionais 
e/ou familiares de profissionais, cujo trabalho promoveu a modificação da paisagem 
estudada.  
Os resultados da pesquisa buscam contribuir com a historiografia da urbanização do 
Paraná e de Mato Grosso. Nesse sentido, destacamos que a paisagem construída por essas 
colonizadoras é a materialização das noções práticas correntes no meio profissional 
ligadas ao planejamento regional baseados no Town and Country Planning. Pois, tanto a 
Byington quanto a Sinop seguiram o planejamento urbano e o parcelamento rural de 
modo análogo ao empreendido pela CTNP/CMNP, que, por sua vez, havia partido do Town 
Planning inglês, para construir a nova paisagem nas áreas em que atuou.  



No quadro de ação das empresas estudadas, tanto os profissionais formados – com curso 
superior – quanto os práticos, projetaram muitas das cidades com qualidade formal e 
estética, majoritariamente, em razão da experiência profissional adquirida ao longo de 
suas carreiras. 
 
Palavras-chave: Companhias Colonizadoras; Cidades Planejadas; Norte do Paraná; Norte 
de Mato Grosso; Paisagem Cultural. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

FERREIRA, Silvia Barbosa de Souza Ferreira. The technical and professional culture of 

designers of colonization cities in northern Paraná and northern Mato Grosso, 1950-1978. 

2018. 412 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2018. 

The north of Paraná State was effectively reoccupied by colonizing companies and real 
estate agents. The biggest of them was the Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) 
(Land Company North of Paraná), later on called Companhia Melhoramentos do Norte do 
Paraná (Improvement Company North of Paraná) (CMNP), whose objective was to sell 
rural and urban pieces of land. A large infrastructure was set up with the creation of a 
chain of planned towns, along with the railway and roads in order to attract investors. 
From this model, another 39 estate agents and colonizing companies implemented towns, 
changing the landscape of this region. Among these companies are Byington Colonização 
(Byington Colonization), responsible for the implementation of five towns in the State 
northwestern region and the Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná (SINOP) (Estate 
Society Northwestern Paraná), which after implementing five towns in Paraná, using the 
knowledge acquired in this process, went beyond the State borders and settled, in the 
1970s, in the north of Mato Grosso, aiming at taking advantage of the national integration 
policy of the time and at promoting the growth of its entrepreneurship with the 
implementation of four new towns. This research aims at investigating the landscape built 
in the north of Paraná and in the north of Mato Grosso, between 1950 and 1978 by these 
three companies that were the ones to implement the highest number of towns in these 
regions: the CMNP∕CTNP, Byington Colonização Ltda. and the SINOP∕Sinop Colonizing 
Company. To achieve this objective, we investigated these companies and their founders’ 
background, their colonization plans, making comparisons between them, since 
CTNP∕CMNP served as a model to the others; and also the professional trajectory of the 
designers who planned those towns was investigated, in order to understand how their 
professional education influenced the projects of the towns under study; we also analyzed 
the projects and the new landscape of the regions covered, using photographs from the 
beginning of the implementation of those urban centers. To carry out the analysis, we used 
concepts related to landscape building, originated in the fields of cultural landscape, 
cultural geography and the history of each town and urbanism. A survey of maps, data, 
photographs and documents was also carried out in the files of the colonizing companies; 
at ITCG; at the public library of the State of Paraná; at museums in Londrina, Maringá and 
Sinop; at the registry office in Foz do Iguaçu and civil register offices in Maringá and 
Caibaté. We also used interviews with professionals and∕or members of their families, 
whose work promoted the change of the landscape under study. The results of the 
research seek to contribute with the historiography of urbanization of Paraná and Mato 
Grosso. In this sense, we highlight that the landscape constructed by these colonizers is 
the materialization of the practical notions current in the professional environment linked 
to the regional planning based on Town and Country Planning. For both the Byington and 
the Sinop followed the urban planning and rural land division initially presented by 
CTNP∕CMNP, which in turn had been inspired by the English Town Planning to build up the 
new landscape of the areas where it operated. In the staff of the companies under study, 
both qualified professionals – with higher education courses in the area – and those who 



learned from practice, projected many of the towns with formal and aesthetic quality, 
mostly, due to the professional experience acquired along their careers. 
 
Keywords: Colonizing companies; Planned towns; north of Paraná; north of Mato Grosso; 
Cultural Landscape. 
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INTRODUÇÃO 

 

A paisagem vista no norte do Paraná e no norte de Mato Grosso atualmente não 

tem correspondência com a visão tida pelos seus primeiros desbravadores, em meados 

do século passado. Antes as terras eram cobertas com vegetação nativa, cortadas por 

rios e habitadas por indígenas e caboclos, nada se parecia com as centenas de cidades 

distribuídas no território, seguindo rodovias e ferrovias que cortam as áreas rurais, onde 

é cultivada parte da produção agrícola do país.    

A construção dessa nova paisagem não se deu por mero acaso, mas sim por 

companhias colonizadoras e empresas imobiliárias, que tinham como objetivo a 

construção de cidades e a venda de lotes urbanos e rurais.  Principalmente no norte do 

estado do Paraná, no qual 41 empresas atuaram na ocupação da região. Já no norte de 

Mato Grosso houve algumas iniciativas do governo, chamadas de colonização dirigida ou 

oficial, mas também foram criadas condições para que colonizadoras privadas pudessem 

atuar na região. 

Para pesquisarmos a construção da paisagem no norte do Paraná e no norte de 

Mato Grosso, destacamos para estudo as duas empresas colonizadoras que mais 

implantaram cidades nessas regiões – depois da Companhia de Terras Norte do Paraná 

(CTNP) e sua sucessora, a Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná (CMNP) – 

quais sejam: a Byington Colonização Ltda; e a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná 

(SINOP), com suas sucessoras Sinop Terras Ltda e Grupo Sinop S.A. A seleção dessas duas 

companhias não se deu exclusivamente em razão de terem implantado um número 

significativo de cidades, mas também por terem várias particularidades. A primeira 

colonizadora foi selecionada, notadamente, em razão de ter sido objeto de poucos 

estudos e por fazer parte de uma grande empresa Paulista, atuante em vários ramos. A 

segunda foi escolhida, especialmente, por ter sido pouco estudada, no concernente à sua 

atuação no Paraná, e também por ter sido decisiva na colonização do norte de Mato 

Grosso, implantando cidades importantes na região. Em razão da CTNP/CMNP ter sido a 

maior empresa em infraestrutura e em área, além de ter criado as cidades de mais 

destacada importância na região, verificamos a sua relevância como modelo para as 
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demais colonizadoras. Nesse sentido, e a partir desse escopo, ela também foi objeto de 

investigação na presente pesquisa. 

Anteriormente, em nossa dissertação de mestrado, O território e a forma 

urbana: o papel do suporte físico natural na conformação das cidades novas planejadas do 

norte do Paraná1, estudamos as conformações urbanas do norte Paraná, a fim de verificar 

a relação de seus desenhos urbanos com o suporte físico natural. Concluímos que 80,55% 

se adequaram ao terreno e que os traçados das cidades foram posicionados de forma 

estratégica para produzir efeitos estéticos; tais como o uso da simetria e de formas 

geométricas, além da preocupação ambiental, já que essas conformações urbanas foram 

posicionadas de acordo com o sítio nas áreas mais elevadas.  

Ao término da dissertação surgiram questões a respeito da construção dessa nova 

paisagem, bem como acerca das companhias – que foram os agentes dessa 

transformação no território do norte paranaense – e dos projetistas que traçaram essas 

cidades. Ao considerarmos esse quadro de problematizações, entendemos que a 

presente pesquisa é em grande medida um desdobramento de questões surgidas em 

nosso trabalho de mestrado. A fim de estabelecer uma delimitação, definimos como 

objetivo da presente tese investigar a paisagem construída no norte do Paraná e no norte 

de Mato Grosso, entre 1950 e 1978, por meio das três companhias que mais implantaram 

cidades nessas regiões: a CMNP/CTNP, a Byington Colonização Ltda. e a 

SINOP/Colonizadora Sinop. Para tanto, foi necessário investigar a história dessas 

companhias e de seus fundadores; investigar os planos de colonização dessas empresas 

fazendo um comparativo entre elas, já que a CTNP/CMNP serviu de modelo para as 

demais; investigar a trajetória profissional dos projetistas que desenharam essas cidades, 

a fim de compreender como sua formação influenciou o projeto das cidades estudas; e 

ainda, analisar os projetos e a nova paisagem das regiões contempladas, por meio de 

fotografias do início das implantações desses núcleos urbanos. 

Na busca por fontes, a fim de atingir os objetivos propostos, foi necessário visitar 

e fazer pesquisas nos arquivos das Companhias colonizadoras, do ITCG, da Biblioteca do 

Estado do Paraná, dos Museus de Londrina, Maringá e Sinop; para além disso, ainda 

                                            
1 FERREIRA, Silvia B. de S. O território e a forma urbana: o papel do suporte físico natural na conformação 
das cidades novas planejadas do norte do Paraná. Dissertação de mestrado defendida no PEU-UEM. 
Março 2012. 
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levantamos fontes por meio de buscas em Cartórios de Registro Imóveis e civis, e também 

por meio da realização de entrevistas com os profissionais e/ou parentes dos 

profissionais envolvidos na modificação da paisagem das regiões por nós delimitadas para 

estudo. 

Essas empresas implantaram cinco cidades cada uma no Estado do Paraná, para 

além disso, a SINOP também implantou mais quatro cidades no Mato Grosso. Essas 

implantações ocorreram entre os anos de 1950 e 1978, período de fundação da primeira 

cidade, no caso Terra Rica-PR, e da última, Cláudia-MT. Na investigação das 

transformações dessa paisagem cultural destaca-se a necessidade de pesquisar quem 

promoveu essas mudanças, ou seja, a história das companhias, dos seus fundadores e 

dos profissionais que projetaram as cidades que transformaram essas regiões. 

Esta tese se justifica a partir do ponto de vista historiográfico por abordar duas 

companhias colonizadoras que realizaram projetos importantes no território em que 

atuaram, e também por revelar quais foram as semelhanças e as diferenças no projeto e 

na implantação dessa nova paisagem. Já a partir do ponto de vista da historiografia 

urbana, justifica-se por investigar os projetistas que trabalharam nessas companhias e as 

cidades por eles traçadas. Nesse quadro de pesquisa, a fim de contemplar a totalidade 

de nosso objeto de estudo, também se fez necessário investigar a história econômica e 

política dos Estados do Paraná e de Mato Grosso, para compreender de maneira mais 

precisa as circunstâncias que levaram esses estados a recorrer às colonizadoras privadas 

para a reocupação de seus territórios.  

Outro fator importante para o presente trabalho é a utilização do conceito de 

paisagem cultural, a partir da geografia cultural, destacando-se sua importância para a 

análise da colonização privada empreendida no norte do Paraná e no norte de Mato 

Grosso. O que aponta para a necessidade de ao retomarmos a história dessa paisagem, 

remontarmos à história econômica desses estados, bem como à história dessas 

companhias e dos profissionais que projetaram esse território.  

Igualmente importante é a discussão da história do urbanismo e do 

planejamento urbano e regional que, de modo articulado à morfologia urbana, oferece-

nos instrumentos para analisar a rede de cidades implantadas nessas regiões e seus 

projetos urbanos. 
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O recorte temporal e espacial 
 

O recorte temporal dessa tese é situado entre 1950 a 1978, a esse respeito cabe 

registrar algumas observações. Escolhemos esses anos por serem as datas nas quais a 

primeira e a última cidade analisadas foram implantadas – no caso, Terra Rica-PR (1950) 

e Cláudia-MT (1978). Um fator importante a ser destacado é que temos um intervalo de 

12 anos, entre a implantação das cidades no Paraná no Mato Grosso. Isso se deve ao fato 

da implantação por empresas privadas no norte do Paraná ter se iniciado primeiro, com 

o incentivo do Estado. Terra Rica foi a primeira cidade implantada pela SINOP, em 1950, 

e as últimas foram Jesuítas e Formosa do Oeste, em 1960; já pela Byington Colonização, 

foram implantadas Esperança Nova e São Jorge do Patrocínio, também em 1960. 

Em relação aos núcleos urbanos estudados do norte de Mato Grosso, somente 

a partir da década de 1970 foi aprovada pelo INCRA a atuação de empresas privadas para 

fins de colonização. Portanto, é neste período que a SINOP se estabelece no Estado e 

implanta cidades. A primeira foi Vera, em 1972, e a última foi Cláudia, em 1978.  

Acerca do recorte espacial da área estudada, principalmente no concernente ao 

norte do Paraná, faz-se necessário destacar alguns pontos. Na época da implantação das 

cidades, a região tradicionalmente chamada de Norte do Paraná (Figura 01) era definida 

pelos rios Itararé, Paranapanema, Paraná, Ivaí e Piquiri; e dividida em três partes: Norte 

Velho, Norte Novo e Norte Novíssimo – conforme a época e a origem da colonização (LUZ, 

1997). 

Figura 1: Antigo Norte do Paraná 

 
Fonte: Luz (1997) – modificado pela autora em 2015. 
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Posteriormente o Norte do Paraná foi dividido em quatro mesorregiões que hoje 

correspondem ao: Noroeste; Centro-ocidental; Norte Central e Norte Pioneiro (Figura 

02). 

 

Figura 2: Norte do Paraná atualmente 

 
Fonte: Autora 2017. 

 
 

O recorte de nossa região de pesquisa se concentra nas cidades novas 

planejadas do norte paranaense, regiões Norte Central, Noroeste e Centro-ocidental 

(Figura 03), em razão de ser o território em que majoritariamente ocorreu a urbanização 

por companhias colonizadoras e empresas imobiliárias. Destaque-se que também iremos 

incorporar em nosso estudo as cidades de Formosa do Oeste e de Jesuítas, que embora 

estejam localizadas na região Oeste do estado, fazem divisa com as regiões estudadas, 

ganhando assim relevância em nossa pesquisa. Ainda a respeito desse recorte, 

gostaríamos de esclarecer que a Colonizadora Byington e a SINOP atuaram nas regiões 

Noroeste e Centro Oeste, mas como também abordaremos a CTNP/CMNP incluímos a 

região norte central. 
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Figura 3: Região a ser estudada, Formosa do Oeste e Jesuítas 

 
Fonte: Autora 2017. 

 
 

Para melhor visualizar o número de cidades que essas companhias implantaram, 

elaboramos quatro quadros, nas quais constam as cidades pertencentes a cada região 

geográfica que iremos estudar. Região Norte Central (Quadro 1), região Centro-ocidental 

(Quadro 2), região Noroeste (Quadro 3), e região Oeste (Quadro 4). Nas tabelas também 

há a indicação do nome dos projetistas e das companhias pelas quais foram criadas, bem 

como o ano de fundação.  

 

Quadro 1– Relação de Cidades da Região Norte Central do Paraná. 
 Cidades Companhias Data Projetista 

1 Apucarana CTNP 1938 Escritório Técnico CTNP 

2 Arapongas CTNP 1935 Escritório Técnico CTNP 

3 Astorga CMNP 1945 Escritório Técnico CMNP 

4 Atalaia CMNP 1953 Escritório Técnico CMNP 

5 Cambé CTNP 1930 Escritório Técnico CTNP 

6 Doutor Camargo CMNP 1951 Escritório Técnico CMNP 

7 Floraí CMNP 1947 Escritório Técnico CMNP 

8 Flórida CMNP 1948 Escritório Técnico CMNP 

9 Jandaia do Sul CTNP 1942 Escritório Técnico CTNP 

10 Lobato CMNP 1948 Escritório Técnico CMNP 

11 Londrina CTNP 1930 Alexandre Razgulaeff 

12 Mandaguari CTNP 1937 Escritório Técnico CTNP 

13 Marialva CTNP 1940 Escritório Técnico CTNP 

14 Maringá CMNP 1947 Eng. Civil Jorge de Macedo 
Vieira 
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15 Marumbi CMNP 1945 Escritório Técnico CMNP 

16 Nova Esperança CMNP 1946 Escritório Técnico CMNP 

17 Novo Itacolomi CMNP 1946 Escritório Técnico CMNP 

18 Paiçandu CMNP 1948 Escritório Técnico CMNP 

19 Presidente Castelo 
Branco 

CMNP 1948 Escritório Técnico CMNP 

20 Rolândia CTNP 1932 Escritório Técnico CTNP 

21 Sabáudia CMNP 1945 Escritório Técnico CMNP 

22 São Jorge do Ivaí CMNP 1946 Escritório Técnico CMNP 

23 Sarandi CMNP 1947 Escritório Técnico CMNP 

24 Uniflor CMNP 1950 Escritório Técnico CMNP 

Fonte: IBGE (2012), IPARDES (2011) e Rosaneli (2009). 

 

Quadro 2– Relação de Cidades da Região Centro-ocidental do Paraná. 
 Cidades Companhias Data Projetista 

1 Terra Boa CMNP 1951 Escritório Técnico CMNP 
2 Ubiratã SINOP 1956 James Patrick Clark (conforme 

hipótese defendida no 
presente texto). 

Fonte: IBGE (2012), IPARDES (2011) e Rosaneli (2009). 

 

Quadro 3– Cidades da Região Noroeste do Paraná. 
 Cidades Companhias Data Projetista 

1 Altônia Byington & Cia 1953 Arthur Bruno Junges 

2 Cianorte CMNP 1950 Eng. Civil Jorge de Macedo 
Vieira 

3 Cruzeiro do Sul CMNP 1952 Escritório Técnico CMNP 

4 Esperança Nova Byington Colonização 1960 Arthur Bruno Junges 

5 Inajá CMNP 1952 Escritório Técnico CMNP 

6 Indianópolis CMNP 1953 Escritório Técnico CMNP 

7 Iporã SINOP 1953 James Patrick Clark 

8 Japurá CMNP 1953 Escritório Técnico CMNP 

9 Jussara CMNP 1951 Escritório Técnico CMNP 

10 Perobal CMNP 1950 Escritório Técnico CMNP 

11 Pérola Byington & Cia 1953 Arthur Bruno Junges 

12 Santo Antônio do 
Caiuá 

CMNP 1951 Escritório Técnico CMNP 

13 São João do Caiuá CMNP 1951 Escritório Técnico CMNP 

14 São Jorge do 
Patrocínio 

Byington Colonização 1960 Arthur Bruno Junges 

15 São Manoel do Paraná CMNP 1955 Escritório Técnico CMNP 

16 São Tomé CMNP 1953 Escritório Técnico CMNP 

17 Terra Rica SINOP 1950 James Patrick Clark 

18 Tuneiras do Oeste CMNP 1952 Escritório Técnico CMNP 

19 Umuarama CMNP 1955 Escritório Técnico CMNP 

20 Xambrê Byington & Cia. 1952 Eng. Paulo Almeida Fagundes 

Fonte: IBGE (2012), IPARDES (2011) e Rosaneli (2009). 
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 Quadro 4– Relação de Cidades da Região Oeste do Paraná. 
 Cidades Companhias Data Projetista 

1 Jesuítas SINOP 1960 Eng. Civil Roberto Brandão 
2 Ubiratã SINOP 1960 Eng. Civil Roberto Brandão 

Fonte: IBGE (2012), IPARDES (2011) e Rosaneli (2009). 

 

Em relação a região norte de Mato Grosso (Figura 04), seguimos a definição 

proposta pelo próprio estado, que denomina de Mesorregião Norte Mato-grossense a 

área em vermelho no mapa, na qual se localizam as quatro cidades implantadas pela 

SINOP. Em sequência, apresentamos um quadro nos mesmos moldes dos elaborados 

para destacar as regiões e cidades estudadas no Paraná, só que agora para o Mato Grosso 

(Quadro 5). 

Figura 4: Região a ser estudada: Norte Mato-grossense 

 
Fonte: Raphael Lorenzeto Abreu (2006), modificado pela autora em 29/07/2015.  

 

 
Quadro 5– Relação de Cidades da Região Norte Mato-grossense. 

 Cidades Companhias Data Projetista 

1 Vera Colonizadora Sinop SA. 1972 Eng. Civil Roberto Brandão 

2 Sinop Colonizadora Sinop SA. 1974 Eng. Civil Roberto Brandão 

3 Santa Carmem Colonizadora Sinop SA. 1974 Eng. Civil Roberto Brandão 

4 Cláudia Colonizadora Sinop SA 1978 Arq. Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto 

Fonte: Rosaneli (2009) e Oliveira Neto (2012). 
 



INTRODUÇÃO 

|39| 

  

A construção da paisagem no norte do Paraná e no norte de Mato Grosso  
 

No primeiro período estudado, 1950 a 1960, nosso objeto de estudo e recorte 

espacial são a construção da paisagem no norte do estado do Paraná. Antes de 

desenvolvermos os pontos relativos à construção da paisagem desse estado, parece-nos 

importante destacar alguns relatos de viajantes estrangeiros do século XIX – que vinham 

para o Brasil e descreviam as paisagens existentes. Trata-se do caso do Engenheiro civil 

inglês Thomas Plantagenet Bigg-Wither, que veio para o Brasil em junho de 1872 como 

integrante da Paraná and Mato Grosso Survey Expedition2. Durante o período que esteve 

aqui trabalhando Bigg-Wither escreveu sobre sua estada na Província do Paraná, que 

resultou no livro: Pioneering in South Brazil: Three years of forest and prairie life in the 

Province of Paraná, editado no ano de 1878, em Londres por John Murray. A edição 

brasileira, Novo caminho no Brasil meridional: a Província do Paraná: três anos em suas 

florestas e campos (1872-1875), foi publicada pela editora José Olympio em parceria com 

a UFPR, apenas no ano de 1974. Na obra o autor relata sua chegada ao Rio de Janeiro e, 

em seguida, sua ida para a província do Paraná, com a descrição de seu trajeto de 

Paranaguá até a colônia Tereza, às margens do rio Ivaí, sede do grupo 2 da expedição, do 

qual ele fazia parte e que tinha por missão fazer levantamentos nos vales do rio Ivaí e do 

rio Tibagi. Em vários trechos ele descreve as vilas e povoados em que passou, os costumes 

dos habitantes (fazendeiros e indígenas), a paisagem de cada região, a fauna e a flora, os 

animais de caça, o clima, a vegetação, a hidrografia e a pedologia dos solos. Também 

descreveu os percalços que tiveram para concretizar a expedição, em razão das doenças, 

dos insetos, da dificuldade na contratação de trabalhadores, entre outros problemas. O 

livro conta com ilustrações que o autor fez da paisagem, dos indígenas, da flora, dos 

objetos indígenas, de insetos e mesmo de fatos que aconteceram na expedição.  

 

Passávamos, por assim dizer, de uma cena a outra numa série de saltos 
gigantescos, sem dar tempo ao espírito de compreender e condensar 
inteiramente o que ficará para trás. Cidades e navios, mares e planícies, 
florestas e campos, rios e montanhas, neblinas de geada e calor 

                                            
2 “Tomas Bigg-Wither e mais outros dezesseis engenheiros e cartógrafos eram membros dessa expedição 
e estavam encarregados de realizar a parte paranaense das operações para exploração e levantamento 
de um terço da largura da América do Sul com vistas à abertura de uma estrada de ferro que cortaria o 
continente, do Atlântico ao Pacífico” (REGO, 2009, p. 41). 
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tropical, tudo se misturava em confusa miscelânea (BIGG-WITHER, 
1974, p. 137). 

 

Verifica-se a partir da análise e da comparação de conteúdos expressos no livro 

que, desde a data da exploração feita por Bigg-Wither (1872 a 1875) até o início do século 

XX, a paisagem natural foi muito pouco modificada no norte do Paraná. A construção 

dessa nova paisagem somente começou a ser objetivada em meados dos anos 1920, em 

razão da combinação de vários agentes, em acordo com o descrito por autores de 

diversas áreas acadêmicas. Principalmente, no que se diz a respeito à colonização – 

estudada por arquitetos, sociólogos, antropólogos, historiadores e geógrafos – a 

literatura é bastante extensa e, na maioria das vezes, destaca a Companhia de Terras 

Norte do Paraná e a Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, com foco em 

algumas cidades por elas implantadas, como protagonistas da história da região.  

O geógrafo francês Pierre Monbeig pesquisou em sua tese de doutorado as zonas 

pioneiras do estado de São Paulo, com o título de Planteurs et pionniers dans l' Etat de 

Saint Paulo o trabalho foi defendido no ano de 1949 em Paris, na Sorbonne. Em 1950, o 

autor recebeu um prêmio pela tese, conferido pela Fondation Nationale des Science. 

Posteriormente, o trabalho foi editado pela Librarie Armand Colin, em 1952, e no Brasil 

em 1984 pela editora Hucitec, com o título Pioneiros e fazendeiros de São Paulo (AB' 

SÁBER, 1994). Na obra são retratadas as características físicas e históricas dessa zona 

pioneira, descrevendo-se a formação dessa nova paisagem em um território onde as 

florestas foram desmatadas para a criação de vilas e áreas rurais. Também são destacadas 

a chegada de imigrantes de várias partes do mundo e a construção de ferrovias que 

favoreciam a criação e o crescimento de importantes centros urbanos, colaborando para 

o desenvolvimento da economia regional e do país, notadamente ao impulsionar a 

produção agrícola dessas regiões (MONBEIG, 1984). Em várias passagens Monbeig (1984) 

se refere à construção dessa nova paisagem alavancada pela frente pioneira: 

 

Incessantemente engrossada por elementos novos, a multidão dos 
plantadores e dos pioneiros não cessou de progredir, mais ou menos 
depressa, mas sem fatigar-se. Testemunham avanços sucessivos as 
cidades, que se sucedem como contas de um rosário, ao longo das 
ferrovias. Por toda a parte, traz a paisagem a marca dessa ofensiva 
contínua, nos restos de florestas que subsistem, sobre os solos talados 
por essa cultura devastadora (MONBEIG, 1984, p.125). 
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Já o trabalho da geógrafa Nice Lecocq Müller, foi publicado pela primeira vez no 

Boletim Geográfico Paulista, n.22, p.55-97, em março de 1956, e reeditado pela revista 

Geografia, Londrina, v.10, n.1, p.89-118, jan/jun 2001, com o mesmo título de origem: 

Contribuição ao Estudo do Norte do Paraná. Nesse texto a autora trabalha com o Norte 

do Paraná, delimitando a área e apresentando as características físicas da região. Muller 

(1956/2001) também realiza um breve histórico do povoamento dessa área, tomando 

como seu início o século XVII, com a ação dos jesuítas, chegando até meados do século 

XX, com destaque para a atuação da Colonizadora de Terras Norte do Paraná (CTNP) e 

sua sucessora Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná (CMNP). No relativo à 

ocupação do solo, a autora destaca o povoamento rural e urbano, no primeiro caso 

descreve as paisagens do campo e no segundo retrata o papel da CTNP/CMNP na 

fundação de núcleos urbanos, aquilatando seu rápido crescimento. Por fim, aborda a 

importância econômica do norte do Paraná, ao analisar a produção do café. 

 

Fora a frente pioneira, que no momento encontra-se além de Maringá 
e de Paranavaí, as paisagens da retaguarda já se encontram bastante 
evoluídas. Sente-se que a ocupação do solo está definida e a 
humanização como que completa. Das paisagens originais muito pouco 
resta: as franjas de mata no fundo dos vales ou no alto dos espigões 
estão cada vez mais raras (MULLER, 2001, p.106). 

 

Em seu livro Tristes Trópicos, publicado originalmente em Paris, no ano de 1955 

pela editora Plon, o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss narra suas expedições pelo 

interior do Brasil em meados da década de 1930, nas quais desenvolveu estudos 

antropológico e etnográfico de tribos indígenas (LÉVI-STRAUSS, 2012). No capítulo 13, 

intitulado Zona Pioneira, o autor descreve a paisagem encontrada no norte do Paraná, 

inclusive, mencionando o início da construção de algumas cidades.  

 

Nesses quadriláteros de maneira arbitrária cavados no coração da 
floresta, as ruas em ângulo reto são, de início, todas parecidas: traçados 
geométricos, privados de qualidade própria. Entretanto umas são 
centrais, outras periféricas; algumas são paralelas e outras, 
perpendiculares à via férrea ou à estrada; assim, as primeiras estão no 
sentido do tráfego, as segundas o cortam e o interrompem (LÉVI-
STRAUSS, 2012, p. 114). 
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Em trabalhos mais amplos que abordam a história e a geografia do estado do 

Paraná, também encontramos estudos sobre o norte do estado, principalmente 

ressaltando a atuação da CTNP e de sua sucessora, bem como a produção cafeeira. São 

os casos dos dois livros intitulados História do Paraná (de autores diferentes, mas com o 

mesmo título), de Balhana et al (1969) e de Wachowicz (1968). Já o livro Geografia física 

do Estado do Paraná, do geógrafo alemão Reinhard Maack (1968/2013), é um estudo 

completo sobre a geografia do Estado. A obra é dividida em dois capítulos. O primeiro é 

um apanhado histórico que trata: das primeiras ocupações realizadas pelas missões 

jesuíticas, da penetração no interior do estado pelos bandeirantes, das expedições 

militares e científicas, até chegar às explorações geográficas e às viagens de pesquisa do 

autor. Já no segundo capítulo, Maack apresenta o resultado de suas viagens, ou seja, 

objetiva a análise da geografia física do estado do Paraná. Nesse sentido, considera sua 

extensão, seus limites e seu posicionamento geográfico dentro do Brasil; a divisão das 

paisagens naturais em cinco grandes regiões: litoral, serra do mar, primeiro planalto, 

segundo planalto e terceiro planalto; o clima; a vegetação; a hidrografia e o relevo. 

Outra pesquisa importante sobre o Paraná foi a tese do geógrafo Pedro Calil Padis, 

defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1970, e, mais tarde, 

publicada pela editora Hucitec, em 1981 – com o título Formação de uma economia 

periférica: o caso do Paraná. Nesse texto, o autor traz estudos sobre o desenvolvimento 

econômico do estado, considerando a importância da colonização e da produção 

realizadas no norte e sudoeste no Paraná. 

Em 1975 a Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná lançou um livro em 

comemoração aos seus 50 anos, nomeado Colonização e Desenvolvimento do Norte do 

Paraná, no qual são relatados eventos que vão desde a chegada de Lord Lovat e da criação 

da CTNP até a consolidação da empresa como CMNP, por meio do desenvolvimento das 

cidades e de seus outros empreendimentos. No livro há vários conteúdos que foram 

incorporados por pesquisadores em seus trabalhos, tais como: o fato da Colonizadora ter 

pago mais de uma vez pela posse das terras a posseiros, a ausência de índios e outras 

versões que mais tarde foram colocadas em perspectiva por outros autores. Em certos 

trechos o livro descreve o início da construção dessa nova paisagem, como na descrição 

do Patrimônio Três Bocas, que mais tarde daria origem à cidade de Londrina. 
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Em 1930, o então chamado Patrimônio três Bocas não passava de um 
acampamento de pioneiros, aberto na clareira circundada pela 
imponente mata de terra roxa, onde sobressaíam grandes perobas e 
pau-d’alho. Algumas casas de madeira balizando ruas recentemente 
abertas. Aqui e ali restos da primeira derrubada: raízes de árvores 
imensas apontado para o alto, troncos semicarbonizados, vestígios de 
cinza (CMNP, 1975, p. 77). 

 

 A partir da década de 1980 percebemos um grande aumento no volume de 

trabalhos sobre a colonização e o norte do Paraná, principalmente com estudos 

elaborados por professores e pesquisadores que lecionavam nas universidades das 

principais cidades da região, notadamente, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e 

a Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

Dentre eles temos a pesquisa da professora e historiadora Nadir A. Cancian 

(1977), com a tese A Cultura cafeeira entre 1900 e 1970, defendida na Faculdade de 

Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), trabalho 

mais tarde publicado como livro em 1981. Ainda, há a dissertação de mestrado também 

defendida na FFLCH-USP pela historiadora France Luz (1980/1997), intitulada O 

fenômeno urbano numa zona pioneira: Maringá, que trata, a partir da análise de registros 

da CMNP, da cidade de Maringá e do processo de colonização pela a qual foi criada.  

Já o sociólogo e professor Nelson Dacio Tomazi, tanto em sua dissertação de 

mestrado defendida em 1989, Certeza de lucro e direito de propriedade: o mito da 

Companhia de Terras Norte do Paraná, quanto na sua tese doutorado, defendida no 

Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, em 1997, intitulada Norte 

do Paraná: histórias e fantasmagorias, trabalhou com a região norte do Paraná 

desmistificando a ação da CTNP/CMNP e a história por ela difundida acerca de como foi 

a colonização da região – a qual foi repetida em trabalhos de vários pesquisadores. 

Dentre os pontos que questiona destacam-se a delimitação do que seria o norte 

paranaense, a questão das terras serem virgens e inabitadas até a chegada da companhia 

– por esse motivo refere-se à (re)ocupação do território, por haver presença de indígenas 

e de caboclos –, a presença de terra roxa em toda porção norte do Estado e o 

desinteresse do governo paranaense em colonizar essa região. 

Seguindo o caminho encetado por Tomazi (1989), no sentido da desconstrução 

da imagem da CMNP, muitas vezes exaltada como uma empresa que atuou em benefício 
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dos menos favorecidos, temos a dissertação do professor e historiador José Henrique 

Rollo Gonçalves (1995), intitulada História Regional & Ideologias: em torno de algumas 

corografias políticas do norte paranaense - 1930/1980, defendida no Departamento de 

História da UFPR. Esse mesmo autor, juntamente com o historiador Reginaldo Benedito 

Dias, organizou em 1999 um livro chamado Maringá e o norte do Paraná: estudos de 

história regional, no qual constam vários artigos que nos servem de referência para os 

estudos sobre a região. Tratam-se de textos de diversos pesquisadores da UEL e da UEM, 

nos quais a história do norte do Paraná é discutida a partir do prisma de diferentes áreas, 

como a geografia, a história, a educação e as ciências sociais. No livro História do Paraná: 

ocupação humana e relações interculturais de Lúcio Tadeu Mota, professor do 

departamento de história da UEM, é feita uma leitura crítica sobre a colonização do norte 

e do oeste do Paraná, desconstruindo a ideia de vazio demográfico e incluindo na história 

do norte do estado a presença das comunidades indígenas Kaingang, Guarani, Xocleng, 

Xetá e caboclas. 

Em relação à produção cafeeira nesta área de colonização, destacamos o trabalho 

do geógrafo alemão Gerd Kohhepp (1975), intitulado Colonização agrária no norte do 

Paraná: processos geoeconômicos e sociogeográficos de desenvolvimento de uma zona 

pioneira subtropical do Brasil sob a influência da plantação do café, traduzido para o 

português e publicado pela Eduem em 2014. Já o historiador norte americano Warren 

Dean (1996/2007), em seu livro A Ferro e Fogo: a história e devastação da Mata Atlântica 

brasileira, mostra como ocorreu o desmatamento na região para a produção do café.  

Sobre a conformação das cidades no norte do Paraná, um dos primeiros trabalhos 

sobre esse assunto foi a dissertação do professor e arquiteto Marcos F. Barnabé (1989), 

intitulada Organização espacial do território e o projeto da cidade: o caso da Companhia 

de Terras Norte do Paraná, pesquisa na qual o autor apresenta a história da CTNP e analisa 

o projeto de 4 cidades criadas pela companhia. Em 2000, o engenheiro e professor Luiz 

Domingos Moreira de Carvalho pesquisou em sua dissertação, intitulada O 

posicionamento e o traçado urbano de algumas cidades implantadas pela Companhia de 

Terras Norte do Paraná e sucessora, Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, 

defendida no Departamento de Geografia da UEM, a história da CTNP/CMNP analisando 

o traçado de 22 de suas cidades.  
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O arquiteto e professor Renato Leão Rego, da Universidade Estadual de Maringá, 

desde 2001 trabalha com a história da colonização no norte do Paraná e a morfologia 

urbana das cidades implantadas pela CTNP/CMNP, tendo publicado vários artigos em 

congressos e revistas nacionais e internacionais sobre o tema, tais como: Rego (2001; 

2009; 2011); em parceria com a também professora e arquiteta da UEM Karin Schwabe 

Meneguetti, Rego e Menegueti (2006; 2008a; 2008b; 2010); e, textos com professores e 

orientandos, Rego et al (2004; 2011). Como resultado de seu pós-doutorado no Birkbeck 

College, em Londres, publicou o livro As cidades plantadas: os britânicos e a construção 

da paisagem do norte do Paraná (REGO, 2009), no qual fez um levantamento histórico 

sobre os fundadores da CTNP, o ideário da cidade jardim e a análise da morfologia urbana 

de seis cidades fundadas pelos britânicos, mais a cidade de Maringá fundada pela CMNP. 

No trecho a seguir, extraído desse livro, Rego (2009) discute a paisagem construída pela 

CTNP, que era reconhecida por possuir um modo moderno de colonização, conforme a 

revista Times (21/07/1933 edição 46502, p. 25).  

 

A implantação da ferrovia e do conjunto de cidades em pontos 
destacados do relevo, regularmente espaçados, em concordância com 
o microparcelamento do solo rural garantiu a unidade e a 
especificidade da paisagem regional. Essas características foram 
reforçadas pelo padrão do desenho urbano das cidades novas (REGO, 
2009, p. 120). 

 
 

 A respeito do planejamento urbano e regional empreendido no norte do Paraná 

a professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de 

Maringá, Gislaine Elizete Beloto, defendeu em 2015, na Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, a tese intitulada Da Região à Metrópole o 

território desenhado pelos modelos conceituais. Nela aborda os referenciais teóricos que 

serviram de modelo para o planejamento regional implantado pela CTNP/CMNP; além de 

também tratar do Plano de Planejamento Territorial para o Paraná elaborado pela 

SAGMACS e o plano da METRONOR para o norte do Paraná. 

 

Olhar para os planos como expressão de referências teóricas e 
discursivas possibilita entende-los como manifestações do pensamento 
de um momento da história do urbanismo e do planejamento. Ao 
redesenhar os modelos conceituais dos planos para o norte do Paraná, 
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este trabalho pôs em evidência o quanto tais documentos são relativos 
aos conceitos adotados. 
As propostas de ordenamento do território para o norte paranaense se 
fundamentaram em modelos conceituais em voga no urbanismo e no 
planejamento tanto internacional quanto nacional. Os repertórios 
teóricos foram peças-chaves na formulação das propostas, entretanto 
quase sempre aplicados como referências imperativas, como modelos 
esvaziados de suas discussões originais (BELOTO, 2015, p.255). 

 

Um dos trabalhos que amplia a discussão sobre a colonização do norte do Paraná 

por empresas imobiliárias, indo além da CTNP/CMNP e suas cidades, é a tese do professor 

e arquiteto Alessandro Filla Rosaneli, defendida em 2009, na Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) e publicada em 2013 pela Editora 

UFPR, com o título Cidades novas da fronteira do café: história e morfologia urbana das 

cidades fundadas por companhias imobiliárias do norte do Paraná. O pesquisador definiu 

o norte do Paraná pelas regiões que tiveram a influência da produção cafeeira, 

nomeando-a de fronteira do café, e investigou as várias empresas imobiliárias que 

atuaram na região. Utilizando a morfologia urbana analisou 96 cidades.  A respeito da 

paisagem rural Rosaneli (2013) destaca que, em razão do alto número de pequenas 

propriedades na fronteira do café, houve uma alteração na estrutura secular que dividia 

os meios rural e urbano no Brasil – e, como resultado, a paisagem rural teria sido 

incrementada pelo aumento de patrimônios, o que protegia o sitiante do isolamento. 

Sobre a Colonizadora Byington existe o livro de Paulo Egydio Martins, intitulado 

Paulo Egydio conta, organizado por Alberti et al (2007), no qual o autor dá um 

depoimento para o CPDOC/FGV. Em suas memórias, Martins relata seu trabalho na 

empresa Byington & Cia e aspectos de seu casamento e convívio familiar com uma das 

herdeiras de Albert Byington Junior. Também é destacada na obra a relação da empresa 

com o estado do Paraná, o autor menciona que ao receber uma grande área de terras 

por prestar serviços de engenharia ao governo, a empresa optou por colonizar a região, 

criando 5 cidades. Paulo Egydio Martins descreve a paisagem natural e a paisagem que 

estava sendo construída: “As casas eram também todas feitas de madeira extraída da 

mata. [...] era uma floresta maravilhosa, com caça à vontade, para comer. Fornecer 

alimentos para lá era complicado, até que nós fizemos um campo de aviação [...]” 

(MARTINS, 2007, p. 115). 
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Ainda a respeito da Byington o historiador Flávio Fabrini, em 2014, defendeu sua 

dissertação de mestrado no Departamento de Geografia da Universidade Estadual de 

Maringá. No trabalho, intitulado Formação sociespacial do noroeste do Paraná e a ação 

da Companhia Colonizadora Byington, pesquisou a atuação da Colonizadora Byington e as 

cinco cidades por ela implantadas, na formação do espaço físico e social na região 

Noroeste do Paraná.  

Outros pesquisadores trabalharam especificamente com o projeto de uma 

cidade, no caso de Maringá temos as pesquisas de Andrade (2000; 2002; 2004; 2008), 

Boeira (2000), Szmrecsanyi (2000; 2003) Steinke (2002; 2007), Bonfato (2008), 

Meneguetti (2009), Cordovil (2010), Brito (2014), Barbosa (2016) e Nunes (2016). Sobre 

Londrina existe o livro do arquiteto Humberto Yamaki (2003), Iconografia Londrinense, no 

qual podem ser encontrados os mapas iniciais da cidade de 1930 a 1950. A respeito de 

Cianorte há a dissertação de Anelise Guadagnin Dalberto (2009), O desenho da cidade e 

a identidade urbana: o caso da expansão de Cianorte. Já o livro Ubiratã: história e memória, 

escrito em 2006 pelo jornalista e escritor Alceu Sperança, por Regina Sperança e pela 

historiadora Selene Cotrim Ribeiro de Carvalho, conta a história dessa cidade implantada 

pela Colonizadora Sinop no Paraná. 

No segundo período aqui delimitado para estudo, de 1970 a 1978, nosso recorte 

espacial passa a ser o norte do Estado de Mato Grosso, com destaque para a construção 

da paisagem nessa área que faz parte da Amazônia Legal. Sobre esse território são de 

grande importância os trabalhos da geógrafa Bertha Koiffmann Becker, que pesquisa a 

expansão da fronteira dessa região desde 1970. Em 1978 ela organizou o livro Brazilian 

Geographical Studies, também publicou na revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, 

47 (3/4), jul./dez. 1985, p. 357-371, um artigo intitulado Fronteira e Urbanização 

repensadas. Dentre seus livros ainda destacamos, Amazônia, editado pela Ática em 1990 

e Amazônia - Geopolítica na Virada do III Milênio, editado pela Garamond, em 2007. Já em 

parceria com outros autores, Becker organizou as obras: Dimensões humanas da 

biodiversidade: o desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI, com a 

bióloga argentina Irene Garay; e, com o geógrafo Milton Santos, o livro Território, 

territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial, ambas publicadas em 2006.  

Ainda sobre a Amazônia temos o livro do sociólogo Octávio Ianni, Colonização e 

Contra-Reforma Agrária na Amazônia, publicado em 1979 pela editora Vozes. Na obra o 
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autor faz críticas ao Estatuto da Terra, criado pela Lei 4.504 de 30 de novembro de 1964, 

que legislava sobre a reforma agrária e a colonização, mas na prática não viabilizava 

nenhuma reforma agrária. Segundo ele, a política de colonização teria sido, 

efetivamente, apresentada como política de reforma agrária (IANNI, 1979). Já o manual 

intitulado Urbanismo Rural, elaborado pelo arquiteto José Geraldo Cunha Camargo, para 

o Incra no ano de 1973, apresenta como deveriam ser feitos os projetos das cidades na 

área da Amazônia Legal. A saber, seguindo as rodovias e utilizando uma hierarquização 

dos núcleos urbanos no meio rural; nesses termos, o núcleo maior seria a Rurópolis, um 

pequeno centro urbano seria a Agrópolis e um pequeno bairro rural seria a Agrovila.  

Especificamente no atinente à colonização de Mato Grosso, existem trabalhos 

que tratam da colonização oficial ou dirigida no estado, como, por exemplo, o livro 

elaborado pelos professores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Sueli 

Pereira Castro, João Carlos Barrozo, Marinete Covezzi e Oreste Preti, intitulado A 

colonização Oficial em Mato Grosso: “a nata e a borra da sociedade”, cuja primeira edição 

data de 1994.  

O professor e sociólogo João Carlos Barrozo também organizou dois livros a 

respeito da colonização em Mato Grosso, com artigos de vários pesquisadores que 

trazem vários subtemas relativos ao assunto, como as políticas de colonização, a 

construção do território, a posse e o conflito e a memória da luta pela terra. Os livros são: 

Mato Grosso de sonho à utopia da terra, publicado em 2008; e Mato Grosso a 

(re)ocupação da terra na fronteira Amazônica (século XX), publicado em 2010. 

Ainda a respeito da colonização de Mato Grosso é importante destacar mais dois 

livros. O primeiro, A lenda do ouro verde. Políticas de colonização no Brasil 

Contemporâneo, escrito pela historiadora Regina Guimarães Neto, em 2002. Na obra ela 

aborda a colonização da cidade de Alta Floresta, pela empresa Integração, 

Desenvolvimento e Colonização - INDECO S/A, fundada por Ariosto da Riva, comparando 

em alguns momentos a atuação dessa empresa com a da Colonizadora SINOP, de Ênio 

Pipino. Já o segundo livro, Terra e poder em Mato Grosso política e mecanismos de burla: 

1892-1992, publicado em 2007, pela historiadora Gislaene Moreno, retrata toda a política 

de colonização empreendida no estado, a criação das leis, os esforços dos governos 

estadual e federal em ocupar essa região e as questões de regularização fundiária. 
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A respeito da estruturação do espaço de Mato Grosso por meio de políticas 

territoriais que intensificaram o processo de urbanização, temos a tese de doutorado 

defendida em 2015 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo, pela professora do departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal de Mato Grosso, Doriane Azevedo – sob o título Políticas territoriais, redes 

técnicas e políticas na estruturação do espaço em Mato Grosso. A partir de quatro cidades 

planejadas – Alta Floresta, Matupá, Sapezal e Sinop – a autora analisa o desenvolvimento 

territorial e urbano mato-grossense, considerando a parceria realizada entre o Estado e 

os agentes privados. 

Em relação às pesquisas sobre a Colonizadora Sinop encontramos a dissertação 

da Geógrafa Luciana Teixeira, defendida em 2006 no Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), sob o título de A Colonização no 

Norte de Mato Grosso: o exemplo da Gleba Celeste. Nesse trabalho, a autora pesquisou a 

colonização da Gleba Celeste, pertencente à colonizadora SINOP, na qual foram 

implantadas 4 cidades. Teixeira (2006) também utilizou o método de teledetecção para 

estudar a evolução do desmatamento na Gleba. Já a dissertação defendida em 2001, no 

departamento de História da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), do 

filósofo e turismólogo, atualmente professor do curso de turismo da Escola de Artes e 

Ciências e Humanidades da USP, Alexandre Panosso Netto, intitulada Gleba Celeste: 

colonização, agricultura e madeireiras no norte de Mato Grosso, e posteriormente 

publicada em 2002, com o título   Geopolítica, Agricultores e Madeireiros na Frente Oeste 

de Colonização - O caso do Norte de Mato Grosso, aborda a colonização da Gleba Celeste 

e a produção madeireira no desenvolvimento da região. O mesmo autor também 

publicou, em 2000, o livro Vera a princesinha do Nortão: uma contribuição ao Estudo da 

ocupação da Amazônia Mato-grossense, fruto de sua monografia de especialização 

defendida no departamento de história da UFMS em 2000, sob o título, Vera: uma 

experiência de colonização em Mato Grosso (1970-1972), no qual é contada a história da 

primeira cidade implantada pela colonizadora SINOP. 

Outros trabalhos pesquisados referem-se especificamente às cidades de Sinop e 

Vera, mas também discutem a história da colonizadora. Sobre a cidade de Sinop destaca-

se a dissertação do historiador Edison Antônio de Souza, defendida em 2001 no Programa 

de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso, e publicada em 
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2004 (2ª. edição em 2006), com o título Sinop: história, imagens e relatos – Um estudo 

sobre a sua colonização. Esse autor também publicou artigos nos dois livros organizados 

por Barrozo (2008; 2010). Ainda sobre Sinop há os livros do professor Luiz Erardi F. Santos 

(2007; 2014): Raízes da história de Sinop e Atlas histórico e geográfico de Sinop. Os artigos 

sobre Sinop do professor e arquiteto Renato Leão Rego (2014; 2015) também precisam 

ser destacados, neles o autor compara a colonização empreendida pela Sinop, na 

Amazônia Legal, com o trabalho realizado pela CMNP no norte do Paraná. 

Em um sentido diferente dos trabalhos até aqui mencionados, temos a tese do 

professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU-

UNB), Ricardo Trevisan, sob o título de Cidades Novas, defendida em 2009 na mesma 

instituição. Esse estudo se diferencia na medida em que aborda centenas de cidades 

novas e planejadas, dentre as quais estão inseridas as cidades implantadas pelas 

CTNP/CMNP no norte do Paraná e pela Colonizadora SINOP no norte de Mato Grosso. 

Em sua tese, Trevisan (2009) estabelece uma analogia com a biologia, nesse sentido, 

conceitua as cidades novas por ele estudadas, como possuidoras de um “DNA em 

comum” – seis estruturas genotípicas ou características:  

 
1)Desejo: vontade do poder público ou da iniciativa privada em 
concretizar essas ações específicas;  
2)Necessidade: busca em atender, ao menos de início, a uma ou mais 
funções dominantes (administrativa, de colonização, ferroviária, de 
relocação, balneária, satélite etc.); 
3)Lugar: implantação num sítio previamente escolhido; 
4)Profissional: envolvimento de agente(s) definido(s) – eventualmente 
profissional(is) habilitado(s) – na elaboração física da CN; 
5)Projeto: existência de um projeto urbanístico; e 
6)Tempo: presença de um limite temporal determinado, implicando 
inclusive em um momento de fundação razoavelmente preciso 
(TREVISAN, 2009 p. 87-88). 
 

 

Desse modo, o autor apresenta centenas de cidades novas do Brasil e do mundo 

que, conforme as categorias de avaliação que emprega, possuiriam esse DNA.  

Em linhas gerais, pode-se afirmar que ao buscarmos e selecionarmos trabalhos 

acadêmicos – de diferente natureza e oriundos diferentes campos de estudo – relativos 

às companhias e às cidades por elas implantadas, no norte do Paraná no norte de Mato 
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Grosso, conseguimos constituir um arcabouço de informações e também um suporte 

teórico para proceder a análise de nossas fontes, elencadas e descritas no próximo item.  

Metodologia e Fontes 
 

Esta pesquisa tem como tema principal a construção da paisagem, no entanto, 

foi necessário utilizar diferentes áreas do conhecimento para desenvolver esse assunto: 

como a geografia, a história e o urbanismo. Lepetit (2001b), ao destacar a importância 

dos estudos interdisciplinares, define a interdisciplinaridade como um processo 

controlado de empréstimos recíprocos, entre as diferentes ciências do homem, de 

conceitos, problemáticas e métodos para leituras renovadas da realidade social. 

O autor também aborda o uso da escala, em diferentes disciplinas, como na 

Arquitetura, na Geografia e na História, pois para ele: 

 

[...] mais que uma relação de similaridade com o real a escala designa 
uma redução dele. Ela exprime uma intenção deliberada de visar um 
objeto e indica o campo de referência em que o objeto está sendo 
pensado. A adoção de uma escala é inicialmente a escolha de um ponto 
de vista de conhecimento. (LEPETIT, 2001a, p. 214). 

 

Em nosso trabalho lançamos mão das escalas espaciais para delimitar nossa área 

de estudo. Utilizamos a escala regional, para pesquisarmos as regiões norte do Paraná, 

norte de Mato Grosso e as companhias colonizadoras que atuaram nessas áreas; e a 

escala urbana, para analisarmos a paisagem por meio de fotografias e de projetos das 

cidades, conforme elaborados por diferentes profissionais. Destacar isso é importante 

visto que em cada escala está a capacidade explicativa da disciplina na qual se encontra 

inscrita, com isso a questão principal que se coloca diz respeito a como fornecer uma 

explicação total da forma parcial considerada (LEPETIT, 2001a). Ou seja, trata-se da 

análise da paisagem como um todo, por meio das imagens e dos projetos.  

As principais referências teóricas sobre a paisagem aqui empregadas são os 

trabalhos de Besse (2006; 2014), Jackson (1984; 1994) e Claval (2007), nos quais são 

observados os conceitos da paisagem cultural, pela ótica da geografia cultural. Besse 

(2014) destaca que a teoria da paisagem, de J.B. Jackson, é criada num diálogo constante 

com a geografia humana e com as ciências sociais da sua época, que se articulam a partir 
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de dois enunciados principais: “A paisagem é um espaço organizado, isto é, composto e 

desenhado pelos homens na superfície da Terra; a paisagem é uma obra coletiva das 

sociedades que transformam o substrato natural” (BESSE, 2014, p. 29, grifos do autor).  

Visto que nossa pesquisa é focada no estudo da construção da paisagem no 

norte do Paraná e no norte de Mato Grosso – por meio da atuação de companhias 

colonizadoras entre 1950 e 1978 – foi necessário, além da história da paisagem, também 

investigar outras histórias. Nesse sentido, analisamos a história econômica; a história de 

fundação das colonizadoras; a história da trajetória profissional dos empresários 

fundadores das companhias e dos profissionais que projetaram esse território; a história 

do urbanismo e a morfologia urbana3 dessas cidades criadas por essas empresas. Busca-

se uma revisão historiográfica dos assuntos tratados na tese, para o adensamento do 

corpo teórico, metodológico e conceitual que envolve a pesquisa.  

Ainda é necessário destacar que, embora lancemos mão de imagens de satélite, 

a fim de verificar como se encontram essas cidades atualmente, não iremos analisar o 

processo de crescimento desses núcleos urbanos, por mais que possamos identificar a 

ampliação ou redução de suas áreas. Apenas ao analisar Sinop trataremos de modo 

particular de aspectos de sua ampliação, entretanto, isso se justifica em razão de num 

primeiro momento abordarmos seu projeto inicial, elaborado pelo engenheiro Roberto 

Brandão, para em seguida examinarmos as alterações realizadas pelo arquiteto Alfredo 

C. de Oliveira Neto, com vistas à ampliação do projeto inicial da cidade.  

No atinente à pesquisa sobre os profissionais que modificaram a paisagem das 

regiões estudadas, tencionamos empreender uma análise apoiada no que Salgueiro 

(1997) indica como biografia intelectual, enquanto prática analítica também relacionada 

à micro história. Ela faz do próprio indivíduo “[...] o ponto de partida para a construção 

de uma nova modalidade de história social”; portanto a “escolha do individual não 

significa pensá-lo como contraditório ao social” (p. 13). Nesses termos, seguir o caminho 

percorrido por um indivíduo resulta em inscrevê-lo num círculo de seres humanos que 

possuem trajetórias convergentes para determinado ponto. Ao pesquisar uma série de 

                                            
3 Os estudos da morfologia urbana podem ser divididos em estudos cognitivos e normativos. (GAUTHIER; 
GILLIAND, 2006). No primeiro caso estão incluídos os estudos que procuram produzir explicações para a 
forma urbana; no segundo caso, encontram-se aqueles estudos que buscam determinar ou prescrever o 
modo como a cidade deve ser planejada ou construída no futuro. São os estudos cognitivos que vamos 
empregar em nossas análises. 



INTRODUÇÃO 

|53| 

  

documentos, aparentemente circunscritos a um personagem, acabamos por identificar 

práticas em comum, situadas em uma rede de sociabilidade. Uma experiência social é 

assim reconstituída nos seus aspectos mais diversificados. “Não há, portanto, oposição 

entre história local e história global; a primeira é uma modulação particular da segunda” 

(GRENDI, 1996 apud SALGUEIRO, 1997, p. 14). Assim, inúmeras trajetórias intelectuais 

até então ignoradas podem ser objeto de estudo, sendo inclusive casos exemplares para 

se pensar a apropriação de modelos culturais internacionais no Brasil, num campo mais 

vasto de investigações, no qual temas integram na cultura urbana do século XX. 

(SALGUEIRO, 1997). 

Para mapear a trajetória desses profissionais pouco estudados, alguns até 

mesmo quase que desconhecidos pela historiografia urbana, fez-se necessário o uso de 

vários dados associados à história pessoal desses sujeitos, à história das ciências e das 

técnicas, bem como à história da educação profissional na engenharia e na arquitetura 

no Brasil. Salgueiro (1997) ainda destaca que a associação dessas várias histórias, 

trabalhadas não como disciplinas individuais, mas ligadas entre si, inscreve-se em uma 

história cultural mais ampla, que buscamos discutir em nosso trabalho.  

A escolha por denominá-los de profissionais ou fazedores de cidade, ao invés de 

engenheiros ou urbanistas, justifica-se em razão de que alguns não possuíam tal 

formação acadêmica. Nesse sentido, seguimos Paquot (2011) que emprega o termo 

“fazedores de cidades” para designar: os profissionais que contribuíram para a 

concepção e implementação de um distrito ou de uma cidade; teóricos e pensadores que 

por suas reflexões teóricas pensaram na construção de uma urbe; e também aqueles de 

algum modo envolvidos no planejamento das cidades. 

Ao longo da pesquisa foi realizado levantamento de fontes primárias nos 

arquivos das companhias, em busca de documentos a respeito da sua fundação, dos 

proprietários, os mapas das glebas, os mapas das cidades e também os nomes dos 

engenheiros que as projetaram. Os arquivos das companhias se encontram nas cidades 

de Pérola-PR (arquivo da Byington), de Maringá-PR (arquivo da SINOP, referente às 

cidades paranaenses) e de Sinop-MT (arquivo da SINOP, referente às cidades mato-

grossenses). 

 Também foi bastante relevante para nossas investigações a busca por fontes 

em órgãos públicos, tais como: o Arquivo Público do Paraná, em Curitiba-PR; a Biblioteca 
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Pública do Paraná, em Curitiba-PR; e o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do 

Paraná, em Curitiba-PR. Os museus foram, da mesma forma, locais nos quais pudemos 

acessar materiais sobre a história das cidades e das companhias, deles destacamos: o 

Museu Histórico de Londrina, em Londrina-PR; o Museu da Bacia do Paraná, em Maringá 

– PR; o Museu Ferroviário de Curitiba, em Curitiba-PR; e o Museu Histórico de Sinop, em 

Sinop-MT. Além dos arquivos e instituições aqui citados, as fontes primárias utilizadas na 

tese foram obtidas também por meio de: pesquisas em cartórios; entrevistas com os 

profissionais; conversas com os parentes dos profissionais falecidos; auxílio de 

professores que também pesquisaram esse tema. 

Na Colonizadora Byington, o responsável pelo arquivo, o Engenheiro Luiz Carlos 

Lowe, que trabalha como terceirizado para a colonizadora, disponibilizou-nos mapas e 

plantas dos loteamentos, das glebas e o projeto das cidades, além de outras informações. 

O escritório da Byington foi desativado para vendas, mas continua aberto para 

informações sobre matrículas de compra e venda da época, e serve de escritório para o 

engenheiro. Segundo Lowe, Arthur Bruno Junges assinou a maioria das plantas da 

companhia – era sul rio-grandense, tendo estudado na Escola Militar de Porto Alegre – 

e, juntamente com o seu irmão Bruno Nicolau Junges, era responsável pelos desenhos 

das plantas. Todas as cidades pertencentes à Byington foram registradas no Cartório de 

Registro de Foz do Iguaçu. Uma das glebas localizadas nos territórios da Byington, na 

porção sul, foi dividida e comercializada pelos irmãos Junges, era chamada de Jardim 

Paredão.  

Infelizmente as plantas originais das cidades de Pérola, Altônia e Xambrê, com as 

divisões dos lotes, não se encontravam mais no arquivo da colonizadora, por terem sido 

emprestadas para membros das prefeituras dessas cidades, que acabaram por extraviá-

las. Foi por esse motivo que o engenheiro responsável não nos deixou levar parte desse 

material para fazer cópia heliográfica, permitindo apenas que fotografássemos. Parte do 

material levantado foi utilizado no capítulo 3, sobre a colonizadora Byington, e no 

capítulo 4, que trata das cidades projetadas por Arthur Bruno Junges. 

Na Colonizadora Sinop em Maringá-PR e na Colonizadora Sinop em Sinop-MT, os 

materiais coletados foram de grande importância para a redação dos capítulos 2, 3 e 4. 

No segundo, especialmente no que se refere à cultura urbanística promovida no norte 

do Paraná; no terceiro, nos subitens que abordam a Sociedade Imobiliária Noroeste do 
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Paraná e a Colonizadora Sinop; no quarto, no subitem acerca das cidades projetadas por 

James Patrick Clark, Roberto Brandão e Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto. 

 No Arquivo Público do Estado do Paraná, em Curitiba, procuramos documentos 

que comprovassem a ligação entre a empresa paulista Byington & Cia e o Estado do 

Paraná. Encontramos nos diários oficiais algumas notas que comprovam a contratação 

dessa empresa pelo Estado para a prestação de serviços, como pavimentação de ruas em 

Curitiba, bem como participação em licitações para obras públicas. Entretanto, foi no 

material sobre o governador Moysés Wille Lupion de Tróia4 que encontramos uma 

encadernação denominada: “Mensagens – apresentado à Assembleia Legislativa do 

Paraná, por ocasião da sessão legislativa Ordinária de 1949” pelo Sr. Governador Moyses 

Lupion. Esse documento explicita a contratação da empresa Byington & Cia para a 

construção da Estrada de Ferro Central do Paraná, que ligaria as cidades de Ponta Grossa-

PR e Apucarana-PR. Esse material nos foi importante para confirmar o depoimento do ex-

governador de São Paulo, Paulo Egydio Martins, que no livro Paulo Egydio Conta (2007), 

relata que o governo do Paraná contratou a empresa Byington para realizar parte da 

construção da Estrada de Ferro entre Ponta Grossa e Apucarana.  Utilizamos essas 

informações para a redação de parte do capítulo 3, no subitem que se refere à Byington 

Colonização.  

No Instituto de Terras Cartografia e Geociência do Paraná (ITCG), encontramos 

quatro mapas da CTNP/CMNP e um elaborado pelo Departamento de Geografia, Terras 

e Colonização do Paraná. A maioria dos mapas da CTNP/CMNP foram empregados na 

elaboração do subitem, Colonizadora de Terras Norte do Paraná/Companhia 

Melhoramentos do Norte do Paraná, do capítulo 3. Na Biblioteca Pública do Estado do 

Paraná, em Curitiba, conseguimos imagens em recortes de jornais das cidades de Ubiratã-

PR, Altônia-PR, Sinop-MT, Xambrê-PR e Terra Rica-PR. Essas informações foram usadas 

no Capítulo 3, nos subitens Byington Colonização, Sociedade Imobiliária Noroeste do 

Paraná e Colonizadora Sinop. Já no Museu Ferroviário de Curitiba, o que conseguimos 

para nossa pesquisa foi utilizado no capítulo 3, nos itens que abordam a Colonizadora de 

Terras Norte do Paraná/Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná e a Byington 

Colonização. 

                                            
4 Foi Governador do Estado do Paraná em dois mandatos, o primeiro entre 1947 e 1951 e o segundo 
entre 1956 e 1961. 
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No Museu Histórico de Londrina pesquisamos o acervo de fotografias relativo ao 

início da implantação de Londrina-PR, Nova Dantzig (Cambé-PR), Rolândia-PR e 

Apucarana-PR. Dele acabamos por selecionar 34 imagens. Também conseguimos a 

imagem da planta do projeto de Londrina, além de um vídeo produzido em comemoração 

aos 25 anos da CMNP. Parte das imagens foram utilizadas no capítulo 3, no subitem 

intitulado Colonizadora de Terras Norte do Paraná/Companhia Melhoramentos do Norte 

do Paraná. Já no Museu da Bacia do Paraná, em Maringá, encontramos imagens de 

mapas de Maringá-PR, Cianorte-PR e Umuarama-PR, e fotografias da implantação das 

cidades de Maringá-PR, Cianorte-PR, Apucarana-PR, Londrina-PR, além de fotos da 

construção das estradas de ferro e de rodagem, pontes e fotos aéreas. Essas informações 

foram selecionadas e utilizadas para a redação do capítulo 3, no subitem sobre a 

CTNP/CMNP. 

No Museu Histórico de Sinop, conseguimos coletar fotografias do início da 

implantação de Sinop-MT e de Vera-MT. Dentre os registros fotográficos temos: a 

derrubada da mata para execução de Sinop e da BR 163 – Cuiabá-Santarém; os primeiros 

prédios e o aeroporto; a inauguração da cidade; e fotos dos colonizadores com políticos 

da época. Também conseguimos um DVD nomeado Raízes da História de Sinop, um vídeo 

sobre a história da cidade de Sinop e da Colonizadora. O material levantado no museu foi 

empregado na elaboração do capítulo 3, no subitem que aborda a Colonizadora Sinop, e 

no capitulo 4, ao tratarmos das cidades da Sinop em Mato Grosso. 

Junto ao Grupo de Pesquisa Arte, Arquitetura e Cidade, do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá (UEM), coordenado pelo 

professor Renato Rego Leão, conseguimos o Projeto da Colonizadora Sinop, aprovado 

pelo Incra e pela Sudam, para a implantação das cidades na Gleba Celeste em Mato 

Grosso. No projeto constam as plantas dos Anteprojetos das cidades da Sinop, bem como 

as estradas vicinais. Posteriormente, também tivemos acesso a esse material quando 

entrevistamos o Eng. Roberto Brandão, autor do projeto. Esse documento foi usado na 

tese nos capítulos 3 e 4, especialmente, no subitem que aborda a Colonizadora Sinop e 

as cidades projetadas pelo Engenheiro Brandão.  

As entrevistas com os dois profissionais que trabalharam, respectivamente, na 

Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná (SINOP) e na Colonizadora Sinop Ltda., 

foram de suma importância na elaboração da tese. O primeiro, o Eng. Roberto Brandão, 
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nos recebeu em sua casa, em Curitiba, em abril de 2016; e numa segunda oportunidade, 

em junho do mesmo ano, retornamos a fim de conseguir mais materiais. Assim, além da 

entrevista, ele nos passou alguns documentos. Já o segundo entrevistado, o Arquiteto 

Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto, que não faz mais parte da diretoria, mas continua 

auxiliando a empresa em Mato Grosso, nos concedeu entrevista no Escritório da 

Colonizadora Sinop em Maringá. Quando fomos para Sinop-MT, apresentou-nos a 

empresa, hoje Grupo Sinop, e juntamente com os funcionários do setor de engenharia 

nos forneceu mapas e plantas. Todo o material recolhido mais as entrevistas, nos 

ajudaram a formular o capítulo 4, que trata desses dois profissionais e das cidades que 

projetaram e reformularam. 

Ainda em Sinop-MT, verificamos que a empresa possui um grande acervo 

fotográfico, e que para catalogar o material contrataram o professor e historiador Luiz 

Erardi Ferreira dos Santos. No entanto, não nos foi permitido ter acesso a esse material, 

sob a justificativa de que isso só seria possível após sua catalogação. Frente a essa 

circunstância, na busca por imagens das cidades de Santa Carmem, Vera e Cláudia, 

entramos em contato com Alexandre Panosso Neto, professor do curso de turismo da 

Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP. Pois, ao elaborar sua dissertação, 

intitulada Geopolítica, Agricultores e Madeireiros na Frente Oeste de Colonização - O caso 

do Norte de Mato Grosso, o mesmo recolheu imagens e documentos relativos a cidade 

de Vera. Esse material foi usado nos capítulos 3 e 4, ao tratarmos da colonizadora de 

Mato Grosso e suas cidades. 

A outra maneira que encontramos para obter materiais sobre as cidades e sobre 

os profissionais que as projetaram foi por meio de cartórios. No Cartório de Registro de 

Imóveis 1° Ofício de Foz Iguaçu, obtivemos as plantas de Xambrê, Pérola, Altônia e Elisa. 

Ao investigarmos a profissão de Arthur Bruno Junges, frente ao fato de que não havíamos 

conseguido contato com seus filhos e netos, acabamos por descobrir que o mesmo 

faleceu em Maringá e que no cemitério municipal da cidade constava o cartório em que 

havia sido registrada sua certidão de óbito. Mediante essa informação, solicitamos a 

segunda via da certidão no 1° Registro Civil das Pessoas Naturais e 5° Tabelionato de 

Notas de Maringá, assim conseguimos saber o local em que se casou, o que possibilitou 

que fizéssemos contato com o Cartório de Serviço de Registros Públicos de Caibaté-RS, 
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no qual conseguimos a segunda via de sua certidão de casamento onde constava sua 

profissão.  

As redes sociais e um site de árvores genealógicas chamado de My Heritage 

também foram de grande importância em nossa pesquisa, pois com o primeiro, 

conseguimos entrar em contato com parentes e familiares dos profissionais, como os 

netos de James Patrick Clark e, também, tomar parte em grupos de memória histórica 

das cidades e de moradores e ex-moradores, nos quais constantemente postavam-se 

fotos antigas e informações sobre moradores e fatos que aconteceram na época. Já o site 

My Heritage foi a via pela qual obtivemos mais informações sobre o Engenheiro Paulo 

Almeida Fagundes, pois seus parentes, ao fazerem a árvore genealógica da família, 

inseriram informações sobre a profissão, a naturalidade e as datas de nascimento e 

falecimento – além de fotos antigas do engenheiro com seus familiares. Também foi por 

meio desse site que conseguimos ter contato com seu filho e seu neto, que confirmaram 

algumas informações encontradas em jornais da época5. 

Ao longo do processo de levantamento de material para a elaboração da tese, um 

dos pontos críticos foi conseguir informações sobre os profissionais falecidos, Paulo 

Almeida Fagundes, James Patrick Clark e Arthur Bruno Junges. De modo geral buscamos 

por familiares, a fim de verificar se possuíam informações e se estariam dispostos a 

colaborar com a pesquisa, para além disso foram solicitadas certidões em cartórios para 

confirmar dados.  

As plantas das cidades da Colonizadora Sinop, no Paraná e em Mato Grosso, foram 

disponibilizadas pela companhia, no entanto, não possuíam datas ou foram refeitas em 

formato digital, não sendo possível estudar as plantas originais. Quanto às imagens das 

cidades da época, a CTNP/CMNP e a colonizadora Sinop em Mato Grosso possuíam 

grandes acervos, alocados nos museus de Londrina, de Maringá e de Sinop. Porém, as 

cidades da Byington e as cidades da SINOP do Paraná quase não tinham acervo, por esse 

motivo tivemos que procurar nas redes sociais e em recortes de jornais da época.  

A metodologia aplicada a partir da coleta dos materiais descritos, consistiu em 

realizar uma ampla revisão bibliográfica e um detalhado exame das fontes documentais. 

Todo material levantado foi sistematizado por período, local e autoria conforme o quadro 

                                            
5  A maioria das informações iniciais que obtivemos sobre esse engenheiro foram por meio de 
reportagens de jornais disponíveis no site da hemeroteca da Biblioteca Nacional. 
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a seguir, para que sua análise fosse relacionada aos processos de construção da paisagem 

e à biografia dos profissionais e seus projetos (Quadro 6).  

 

 

Quadro 6 – Fontes Primárias e Materiais Coletados 

FONTES/ARQUIVOS/A
CERVOS 

LOCAL MATERIAL COLETADO 

Colonizadora 
Byington  

Pérola-PR - Fotografia da Planta da Gleba São João. 
- Fotografias das Glebas resultantes das subdivisões da 
Gleba São João. 
- Fotografias das plantas das cidades e patrimônios: 
Xambrê-PR, Pérola-PR, Altônia-PR, São Jorge do 
Patrocínio-PR, Esperança Nova-PR, Elisa-PR, Pindorama-
PR e Jardim Paredão. 
- Fotografias das plantas das cidades com as áreas de 
chácaras. 
- Fotografias do Escritório da Colonizadora. 
- Arquivo da cidade de Pérola em dwg. 

Colonizadora Sinop Maringá-
PR 

- Fotocópia da Plantas das Glebas: Sinop.  
- Fotocópia da Planta da Gleba Atlântida. 
- Fotocópia da Planta da Gleba Rio Verde. 
- Fotocópia da Planta da Gleba Rio Verde II. 
- Fotocópia das Plantas das Cidades: Terra Rica-PR, 
Iporã-PR, Ubiratã-PR, Formosa do Oeste-PR e Jesuítas-
PR. 
- Revistas editadas pela colonizadora:  
“Sinop: Modelo de Colonização” – edição histórica de 
dezembro de 1994. 
“Revista Grupo Sinop” – edição 04 de 2013 
-Revista Publicitária de Sinop: 
“Potencial Sinop” – edição de dezembro de 2000. 
-Livros:  
“Raízes da História de Sinop” (2007) 
 “Atlas Histórico e Geográfico de Sinop” (2014), ambos 
de autoria de Luiz Erardi Ferreira dos Santos. 

Grupo Sinop Sinop-MT - Cópia da Planta da Gleba Celeste – 1ª. a 4ª. parte. 
- Cópia da Planta da Gleba Celeste 5ª. parte. 
- Cópia das Plantas das Cidades: Sinop-MT (por Roberto 
Brandão), Sinop-MT (por Alfredo Clodoaldo Neto), 
Sinop-MT atualmente com as áreas da Colonizadora, 
Vera-MT, Cláudia-MT.  
- Cópias das Plantas das cidades com as áreas de 
chácaras no entorno. 
- Cópias dos Registros de Imóveis das implantações das 
Cidades de Vera-MT, Sinop-MT, Santa Carmem e 
Cláudia. 
- Fotos aéreas digitalizadas. 

Arquivo Público do 
Estado do Paraná 

Curitiba-
PR 

- Caixa sobre o ex-governador Moysés Wille Lupion de 
Tróia. Encadernação “Mensagens – apresentado à 
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Assembleia Legislativa do Paraná, por ocasião da sessão 
legislativa Ordinária de 1949”, pelo Sr. Governador 
Moyses Lupion. 

Instituto de Terras 
Cartografia e 
Geociência do 
Paraná (ITCG) 

Curitiba-
PR 

- Mapa digitalizado do Departamento de Geografia, 
Terras e Colonização do Paraná da Gleba Paranavaí – 
Conjunto Gleba 1-B.  
- Mapas digitalizados da CTNP/CMNP: Mapa da 
Colonização da CTNP/CMNP, Planta Parcial V-CMNP, 
Planta Parcial N° III-CTNP.  
- Planta digitalizada das Glebas dos Núcleos Cruzeiro e 
Rio de Areia. 

Biblioteca Pública do 
Estado do Paraná  

Curitiba-
PR 

- Recortes de jornais das cidades de Ubiratã-PR, Altônia-
PR, Sinop-MT, Xambrê-PR e Terra Rica-PR. 

Museu Ferroviário de 
Curitiba 

Curitiba-
PR 

- Livros:  
“As Ferrovias do Brasil nos Cartões postais e álbuns de 
lembrança” (2005), de João Emílio Gerodetti e Carlos 
Cornejo. 
“Um Século das Estradas de Ferro Brasileiras, 105 anos 
de história 1854-1959” (2010), de Malvina Barbosa 

Museu Histórico de 
Londrina 

Londrina-
PR 

- Fotografias digitalizadas do início da implantação de 
Londrina-PR, Nova Dantzig (Cambé-PR), Rolândia-PR e 
Apucarana-PR. 

Museu da Bacia do 
Paraná 

Maringá-
PR 

- Imagens digitalizadas dos mapas de Maringá-PR, 
Cianorte-PR e Umuarama-PR. 
- Fotografias digitalizadas da implantação das cidades de 
Maringá-PR, Cianorte-PR, Apucarana-PR e Londrina-PR, 
além de fotos da construção das estradas de ferro e de 
rodagem, pontes e fotos aéreas. 

Museu Histórico de 
Sinop 

Sinop-PR - Fotografias digitalizadas sobre o início da implantação 
de Sinop-MT e Vera-MT.  
- DVD “Raízes da História de Sinop” 
- Vídeo sobre a história da cidade de Sinop e da 
Colonizadora. 

Grupo de Pesquisa 
Arte, Arquitetura e 
Cidade do 
Departamento de 
Arquitetura e 
Urbanismo da 
Universidade 
Estadual de Maringá 
(UEM), 

Maringá-
PR 

- Projeto da Colonizadora Sinop aprovado pelo Incra e 
Sudam, para a implantação das cidades na Gleba Celeste 
em Mato Grosso. 

Eng. Roberto 
Brandão 

Curitiba-
PR 

- Cópia do seu Currículo Profissional. 
- Cópia de seu trabalho intitulado “Proposição para a 
formatação de Espaços”. 
- Cópia de seu Pronunciamento na Câmara Municipal de 
Missal, em 24 de julho de 2015.  
- Fotografia digital do diploma, foto de formatura, 
imagens de edifícios de madeira que o mesmo projetou 
e fotografia do mapa da Gleba Celeste. 
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Arq. Alfredo 
Clodoaldo Neto 

Sinop-PR - Imagem do diploma de graduação 

Prof. Dr. Alexandre 
Panosso Neto 

São 
Paulo-SP 

- Livro:  
“Geopolítica, Agricultores e Madeireiros na Frente Oeste 
de Colonização - O caso do Norte de Mato Grosso” 
(2002), de Alexandre Panosso Neto. 
- Imagens e documentos sobre as cidades da Gleba 
Celeste.  

Cartório de Registro 
de Imóveis 1° Ofício 
de Foz Iguaçu 

Foz do 
Iguaçu 

- Fotocópias das Plantas de Xambrê-PR, Pérola-PR, 
Altônia-PR e Elisa-PR. 

1° Registro Civil das 
Pessoas Naturais e 5° 
Tabelionato de Notas 
de Maringá 

Maringá - Segunda via da certidão de óbito de Arthur Bruno 
Junges. 

Cartório de Serviço 
de Registros Públicos 
de Caibaté-RS 

Caibaté-
RS 

- Segunda via da certidão de casamento de Arthur Bruno 
Junges. 

Site My Heritage 
 

 - Árvore genealógica da família de Paulo Almeida 
Fagundes. 
- Fotos antigas do engenheiro com a sua família. 
- Lista de passageiros do voo para Boston. 
- Documento de entrada nos EUA.  

 

Sr. Wanderley Faria 
Abrahao (Neto de 
James Patrick Clark) 

Jaú-SP - Fotos digitalizadas do Acervo da Família. 

Hemeroteca da 
Biblioteca Nacional 

 - Reportagens de jornais do Rio de Janeiro sobre Paulo 
Almeida Fagundes. 

Grupos do Facebook  Fotos antigas das cidades, digitalizadas nos Grupos: 
- Moradores e ex-moradores de São Jorge do Patrocínio. 
- Moradores e ex-moradores de Altônia 
- Moradores e ex-moradores de Jesuítas 
- Cianorte Memória e fotos atuais. 
- Nova Esperança Memória e fotos atuais. 
- Apucarana Memória e fotos atuais. 
- Rolândia Memória e fotos atuais. 
- Cambé Memória e fotos atuais. 
- Astorga Memória e fotos atuais. 
- Sarandi Memória e fotos atuais. 
- Londrina Memória e fotos atuais. 
- Maringá Memória e fotos atuais. 
- Mandaguari Memória e fotos atuais. 
- Jandaia do Sul Memória e fotos atuais. 
- Umuarama Memória e fotos atuais. 
- Arapongas Memória e fotos atuais. 
- Marialva-PR & sua gente – Fatos & Fotos. 
- Umuarama 60 anos! 
- Londrina Memória Viva. 

Blogs  Fotos Antigas das cidades digitalizadas: 
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<http://blogdojosecarlosfarina.blogspot.com.br/2013/0
7/fotos-antigas-de-rolandia-e-londrina-de.html>. 
<http://maringaparanabrasil.blogspot.com.br>. 
<http://portalubirata.blogspot.com.br/2010/10/ubirata-
49-anos_26.html>. 

Sites  Informações e fotos antigas: 
<http://www.robertoclarkmeuavo.com.br/capas.html>. 
<http://www.maringahistorica.com.br/>. 
<http://ubirataonline.com.br>. 
<http://www.jws.com.br/2016/02/memoria-encontre-o-
grupo-de-sua-cidade-no-facebook/>. 
<http://portalperola.webnode.com.br/sobre-
perola/depoimentos-de-alguns-pioneiros-de-perola/>. 
<https://pt.slideshare.net/alexmartins15/folha-de-prola-
8-edio>. 

Youtube  Vídeos com fotos antigas das cidades: 
Formosa do Oeste: 
<https://www.youtube.com/watch?v=XBEJQAGdWGo>. 
Cianorte:  
<https://www.youtube.com/watch?v=wnHozbyPu90>. 
<https://www.youtube.com/watch?v=-DmFotykQrY>. 
<https://www.facebook.com/pg/prefeituradecianorte/vi
deos/?ref=page_internal>. 
Ubiratã: 
<https://www.youtube.com/watch?v=0g9OHyiDAws>. 
São Jorge do Patrocínio: 
<https://www.youtube.com/watch?v=nGSu5dFyEiM>. 
Altônia: 
<https://www.youtube.com/watch?v=CkrdxzeLZwU>. 
Pérola: 
<https://www.youtube.com/watch?v=JKYotttqJCs>. 

 

A tese 
 

Na tese, trabalhamos com a hipótese de que a cultura técnica e profissional das 

companhias colonizadoras e de seus projetistas foram decisivas na construção da 

paisagem no norte do Paraná e no norte de Mato Grosso. E, também, com a de que a 

CTNP/CMNP serviu de modelo para as demais companhias. A respeito dos projetistas, 

supõe-se que foi por meio de sua prática, ou de seu saber fazer, que foram construídos 

os projetos urbanos hoje transformados em cidades; bem como que o “cinturão verde”, 

no entorno das cidades, eram loteamentos de chácaras que, ao invés de ajudar na 

contenção do crescimento da cidade conforme os princípios da Cidade Jardim de 

Howard, acabaram servindo como áreas de expansão. 
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 Para encetar essa discussão, analisamos inicialmente como os governos de cada 

estado incentivaram a vinda de empresas colonizadoras para promover a efetiva 

ocupação dessas regiões, notadamente, por meio de leis e, no caso de Mato Grosso, por 

meio de incentivos fiscais, financeiros e de infraestrutura. Em seguida fizemos uma 

revisão sobre o urbanismo no Brasil e sobre as cidades planejadas brasileiras até chegar 

nas cidades pertencentes ao nosso recorte. Também é discutido no presente trabalho se 

houve, efetivamente, por parte das empresas Byington e SINOP, alguma forma de 

reprodução das estratégias já empregadas pela CTNP/CMNP na colonização do norte do 

Paraná. Em seguida, pesquisamos a construção da paisagem por meios de levantamentos 

da história de cada colonizadora. Por fim, ainda são investigados os projetistas e 

profissionais da área de engenharia e da área de arquitetura das duas colonizadoras 

pesquisadas, além de analisar o desenho das cidades por nós estudadas. 

A pesquisa foi dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo, intitulado O 

Estado Promovendo a Colonização por meio de Empresas, trata da colonização nos dois 

estados, e sobre como os governos estaduais e federal deram condições para que 

empresas particulares colonizassem suas terras. No Estado do Paraná o governo estadual 

criou leis para que houvesse esse tipo de acordo entre os âmbitos público e privado. Já 

em Mato Grosso, foi durante o Regime Militar que foram federalizadas grandes áreas das 

terras do estado, com a criação de programas para promover a integração nacional e a 

colonização da região por empresas privadas. 

O segundo capítulo, intitulado O Urbanismo no Brasil e a Construção de Cidades 

Novas, aborda o urbanismo no Brasil e a construção de cidades planejadas, assim 

buscamos fazer uma revisão dos estudos de urbanismo no país e também investigar 

como ocorreu a implantação de cidades planejadas no país, desde Salvador no início da 

colonização portuguesa, passando por Belo Horizonte, Goiânia e Brasília, até chegarmos 

nas cidades novas implantadas no norte do Paraná. Com isso, destaca-se a importância 

do empreendido nessas regiões para o urbanismo e planejamento, notadamente, por 

meio da CTNP e CMNP, que serviram de modelo para as demais colonizadoras estudadas. 

O terceiro capítulo, intitulado A Paisagem Construída pelas Colonizadoras, aborda 

a paisagem em construção empreendida pelas companhias estudadas, nesse sentido, 

procuramos primeiramente discutir seus elementos e o conceito de Paisagem Cultural, 

originado na Geografia Cultural. Analisa-se a paisagem cultural construída pelas três 
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colonizadoras que mais implantaram cidades no norte do Paraná e no norte de Mato 

Grosso, a Companhia de Terras Norte do Paraná e a sua sucessora Companhia 

Melhoramentos do Norte do Paraná, a Byington Colonização e a Sociedade Imobiliária 

Noroeste do Paraná (SINOP). Assim, discute-se a formação e a história dessas 

companhias, juntamente com a construção de uma nova paisagem por elas realizada nos 

dois estados. Por meio de fotos e mapas, estudamos como foram implantadas as cidades 

e como foram feitas a divisão das glebas rurais, a infraestrutura de estradas, ferrovia e 

pontes na região. 

No quarto capítulo, intitulado Os Fazedores de Cidades e a Construção de Cidades 

Novas, pesquisamos os projetistas e as cidades, procurando dados sobre a vida desses 

profissionais que trabalharam nas companhias, bem como analisando as cidades que 

projetaram. Isso se torna importante na medida em que nos possibilita verificar no 

traçado desses núcleos urbanos as possíveis correntes urbanísticas que os influenciaram, 

na produção de cidades no norte do Paraná e no norte de Mato Grosso. 
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Estrada na Região de Arapongas. 
Fonte: Arapongas Memórias e fotos atuais. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/144022749083352/photos/>. 
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1. O ESTADO PROMOVENDO A COLONIZAÇÃO POR MEIO DE EMPRESAS 

 

Ao procurarmos no Dicionário Houaiss (2009) a palavra colonização, temos a 

seguinte definição: “Ato ou efeito de colonizar. [...] Povoamento e exploração de uma 

região de um país soberano por gente do seu próprio povo ou por um grupo 

predominantemente nacional ou dirigido por nacionais” (p. 495). Trata-se, portanto, da 

ação de colonizar que, conforme o Dicionário Aurélio, tem por significado: 

“1. Transformar em colônia. [...] 2. Habitar como colono. [...]. 3. Propagar-se ou alastrar-

se por, invadir. 4. Dominar como a uma colônia, exercer domínio ou supremacia sobre” 

(FERREIRA, 1999, p. 504). 

O termo colonizar, conforme o Dicionário etimológico da língua portuguesa, vem 

de: “colono, ‘membro de uma colônia’, ‘povoador’, ‘cultivador da terra pertencente a 

outrem’. Do latim colonus” (CUNHA, 1997, p. 196). Em artigo, Faissol (1952) destaca que 

para Delgado de Carvalho a colonização é uma ação metódica empreendida de modo 

organizado por um povo, sobre outro grupo populacional. Essa ação é referente mais ao 

interesse do Estado que dos indivíduos. Portanto, a colônia é o estabelecimento de um 

cidadão, fora dos limites atuais de sua terra, em territórios ainda não explorados, com a 

finalidade de se ligar a metrópole posteriormente, como o que aconteceu com a América 

Latina (FAISSOL, 1952).   

Desse modo a colonização pressupõe uma mudança de indivíduos para outras 

regiões, fato que se verifica desde os tempos mais remotos, quando os grupamentos 

humanos se constituíram e fizeram as primeiras migrações. A colonização é intimamente 

ligada à migração, em complemento à essa ideia Delgado de Carvalho destacou que, na 

América do Sul, o conceito de colonização foi entendido de modo análogo aos de 

povoamento e de exploração econômica de terras ainda não aproveitadas (FAISSOL, 

1952). 

Nesse sentido, muitas outras definições foram dadas para colonização. No 

decreto-lei n° 7.967 de 18 de setembro de 1945, que dispõe sobre imigração e 

colonização, foi definido, no artigo 46, que colonizar é promover a fixação da população 

em terras desabitadas, desenvolvendo a economia da região e elevando o nível de saúde, 
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de instrução e de preparo técnico dos habitantes das zonas rurais. Outra definição foi 

dada na 1° Conferência Brasileira de Imigração e Colonização:  

 

Colonização é toda ação pública ou privada que vise a utilização da 
terra, pois verificou-se que esta era uma condição indispensável de 
êxito para uma tentativa de colonização, principalmente se tivesse em 
mente uma colonização com agricultores europeus nos quais se 
pensava ao redigir aquela definição. (FAISSOL, 1952, p. 123). 
 

Verifica-se que a colonização visa o aproveitamento de terras de diversas 

maneiras, diferenciando-se em três tipos principais: de povoamento, de exploração ou 

de “plantation” e comercial. A colonização de povoamento é aquela que se faz com 

intuito de ocupar a terra de fato, substituindo completamente a população nativa ou 

misturando-se a ela, formando assim um novo grupo étnico. Na colonização de 

exploração ou de “plantation” é o oposto, nessas colônias predomina o indígena, porém 

de forma dirigida, guiado em número e permanência limitados, para trabalhar nas 

“plantations”6. Por fim, existe a colonização comercial7, que procura promover o 

comércio entre os povos indígenas e os colonizadores. Esses três tipos principais nem 

sempre predominam sozinhos em uma colônia, frequentemente há um ou mais tipos, o 

que no seu conjunto dá aspecto misto à colonização. (FAISSOL, 1952). 

Já para Castro et al (2002) de uma maneira geral a colonização é o processo de 

ocupação de uma área, realizado por indivíduos de fora, colonos ou imigrantes. Mas na 

realidade, esse conceito se confunde com povoamento. Em um sentido mais restrito, a 

colonização é o povoamento precedido de planejamento governamental ou privado, e 

na história contemporânea, esse processo está estreitamente relacionado à apropriação 

privada do uso do solo e ao surgimento do trabalho livre, enquanto constituinte de uma 

classe social.  

Marx (1984), em A teoria moderna da colonização, demonstra que na sociedade 

capitalista o controle sobre os espaços territoriais, onde se assentam homens, é condição 

mais do que necessária para a formação desse modelo de organização social. Esse 

                                            
6 “As ‘plantations’ são grandes empresas administradas, normalmente por europeus, com grande capital e 
trabalho, que entregam produtos agrícolas valiosos ao mercado mundial” (FAISSOL, 1952, p. 124). 
7 “Georges Hardy também a nomeia de colonização de posição, pois a localização geográfica é o que 
determina a instalação da colônia, seja em relação a rotas marítimas, terrestres, áreas, ou em função de 
certas matérias primas comerciáveis” (FAISSOL, 1952, p. 124). 
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controle permite a apropriação privada da terra, umas das dimensões fundamentais da 

sociedade capitalista, pois somente assim pode se desenvolver o mercado de trabalho 

(PRADO, 2008). A separação do trabalhador das condições de trabalho e de sua raiz, a 

base fundiária, cria a oferta necessária de um proletariado “livre como pássaros” 

(CASTRO et al, 2002). 

No Brasil a “Teoria da colonização sistemática”8, de Wakefield (2001)9, foi 

bastante defendida pelos legisladores desde o tempo do Império, especialmente durante 

o período que precedeu as discussões para a criação da Lei de Terras. Lei criada em 1850, 

mas regulamentada somente em 1854, que definia que o proprietário só poderia ser 

dono da terra por meio de compra, com ressalva nos casos de posses anteriores (CASTRO 

et al, 2002; TOMAZI, 2000). Juntamente com a Lei de Terras, tem-se também um decreto 

de lei sobre os indígenas.  

 

Pelo decreto n. 426 de 24/07/1845, o índio foi transformado em 
trabalhador braçal e seus territórios expropriados. Este decreto 
associado à Lei de Terras (Lei 601 de 18/09/1850), legitimou a 
ocupação das terras indígenas, o governo passou a reservar terras 
indígenas para colonos, transformando o índio brasileiro em 
expropriado e dependente da benevolência do Estado para obter algo 
que já era seu. A partir deste período, setores da população passaram 
a tratar indígenas como um sujeito preguiçoso, traiçoeiro e anti-social. 
O indígena passou a ser considerado um empecilho para uma 
sociedade sem rebeliões, católica e monárquica (MELATTI, 1989 apud 
TOMAZI, 2000, p. 132). 

 

                                            
8 “A terra para ser um fator de colonização, deveria ser propriedade pública com possibilidade de ser 
convertida em propriedade privada, cabendo ao estado legitimar esta propriedade através de títulos 
seguros. Portanto, contrária a toda forma de doação de terras que se tornassem privadas e, normalmente, 
incultas. O estado criava desde fora dos mecanismos do mercado, a propriedade mercantil da terra. Assim, 
havendo preço para a terra, com a chegada dos imigrantes, dificilmente estes se tornariam proprietários. 
Seria necessário um período de tempo em que deveriam trabalhar a fim de conseguir uma poupança para 
comprar uma propriedade. Ele pensava na propriedade onde houvesse emprego de capital e trabalho 
assalariado, isto é, o modelo da agricultura inglesa mais avançada. Não importando se a propriedade era 
grande ou pequena” (TOMAZI, 2000, p. 131-132). 
9 “Wakefield procurava entender a questão colonial a partir da posição que a Inglaterra ocupava no cenário 
internacional. Colocava-se contra a emigração pura e simples para as colônias. Pensava como o processo 
de colonização sistemática poderia criar um mercado comprador para os produtos ingleses e assim 
contribuir apara acumulação do capital para a Inglaterra. Tinha por traz, a situação crítica na Inglaterra, 
com excesso de capital e baixa na taxa de lucros e que buscava novos mercados compradores para valorizar 
o capital existente. Para tanto, era necessária a implantação de relações de trabalho assalariadas em novas 
colônias, onde ainda não existia a propriedade da terra” (TOMAZI, 2000, p. 131). 
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Dessa maneira, as terras indígenas pertenceriam ao Império, podendo esse 

governar, vender e explorar da melhor maneira que lhe conviesse. Após a Proclamação 

da República, em 1889, foi criada no ano de 1891 uma nova constituição, nela os 

governos provinciais passaram a ter o poder de legislar sobre as terras.  Segundo Castro 

et al (2002), foi a partir disso que a colonização agrícola se tornou o método adotado 

pelos governos para promover a ocupação em novas terras, por meio de órgãos 

governamentais ou de empresas privadas de colonização. Nesse quadro, com a mudança 

de uma sociedade agrária para uma sociedade urbano-industrial, verificou-se uma 

política de imigração que lançou mão de populações estrangeiras para fins de 

colonização.  

No entanto, na década de 1930 esse cenário foi modificado, pois o Governo 

Federal, visando evitar uma imigração contrária aos interesses de uma ordem nacional, 

barrou a vinda de imigrantes estrangeiros e se propôs a conceder ajuda ao assentamento 

das populações rurais nacionais, naquilo que ficou conhecido como a Marcha para 

Oeste10. Dessa forma, a política de colonização oficial ou particular passou a ter a 

característica de povoar de forma organizada vazios demográficos com o excedente da 

população nacional pobre, principalmente do Nordeste.  Os espaços foram então 

ocupados de uma forma dirigida e, de acordo com essas políticas, coube ao governo 

federal ou à iniciativa privada identificar uma área específica, demarcar lotes, construir 

acesso, vender a terra e transferir o título de propriedade, podendo também oferecer 

infraestrutura social aos colonos (CASTRO et al, 2002). 

Já na década de 1960 com o golpe militar foi criada a Lei n°4.504, de 30 de 

novembro de 1964, que dispunha sobre o Estatuto da Terra, estabelecendo que 

colonização é toda atividade, oficial ou particular, destinada a promover o 

aproveitamento econômico da terra – pela sua divisão em propriedade familiar ou 

através de cooperativas. Já o decreto n°59.428, de 27 de outubro de 1966 estabeleceu 

certa obrigatoriedade de organização dos colonos em cooperativas, ao especificar que a 

                                            
10 No início da década de 1940, o governo de Getúlio Vargas, passou a enfatizar a necessidade de ocupação 
dos “vazios demográficos” do Centro-Oeste e da Amazônia Meridional, integrando-os ao território nacional 
e tornando-os produtivos para o mercado nacional e internacional. Para promover tal ocupação, o governo 
substitui os imigrantes por “trabalhadores nacionais”, orientando as correntes migratórias internas para as 
“Colônias Agrícolas Nacionais”. (BARROZO, 2008; SANTOS, 1993; LENHARO, 1986 apud BARROZO, 2010, 
p.12). 
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colonização deveria promover o aproveitamento econômico da terra (IANNI, 1979, p. 57-

58). 

Nesses termos, um projeto de colonização é uma instância administrativa que 

agrega e aglutina as variadas tarefas essenciais à ocupação agrícola de determinado 

espaço geográfico. Sintetizando, colonização é o povoamento precedido de 

planejamento governamental ou privado. Segundo Tavares (1979), são diversos os 

motivos que levam uma instituição a realizar a colonização de uma área, conforme o 

caráter oficial ou privado da iniciativa. A iniciativa privada geralmente tem o caráter de 

lucro, já a oficial busca atender as necessidades sociais. (CASTRO et al, 2002). Mas, 

independentemente do tipo de colonização, observamos que todas elas significam a 

transformação de uma região, considerada pelos governantes como atrasada, 

abandonada, ou mesmo um vazio demográfico.  

Uma região colonizada é uma paisagem natural trabalhada pelo homem, a qual 

Faissol (1952) nomeia de paisagem humanizada, mas que também podemos chamar de 

uma paisagem cultural. 

 

O homem também é um fator geográfico dos mais importantes, porque 
ele age sobre a paisagem modificando-a, embora sofra com certo 
número de limitações por parte do meio natural. Mas o que mais 
importa na atividade do homem é o grau de civilização, é o nível da 
cultura e da técnica que ele emprega seja nas atividades agrícolas ou 
industriais. Tratando-se de uma colonização agrícola, que é o caso que 
mais perto interessa, a técnica agrícola é muito importante, pois dela 
depende em grande parte o êxito da colonização. (FAISSOL, 1952, p. 
125). 
 
 

Como se pode notar a ação do ser humano na paisagem natural, levando à 

formação de uma paisagem cultural, é estritamente ligada a uma área colonizada. Nos 

itens a seguir abordamos as colonizações que ocorreram no norte do Estado do Paraná e 

no norte do Estado de Mato Grosso, especificamente, no que se refere à colonização 

privada. 
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1.1. As companhias de colonização do norte do Paraná 
 

A colonização privada no Paraná teve seu início em 1916, quando o governo 

estadual decidiu colonizar suas terras devolutas por meio de concessões, para que 

pudessem promover a reocupação11 de seu território, sem ter que recorrer aos cofres 

públicos. Outra motivação foi a geração de futuros impostos que ajudariam no aumento 

da receita do Estado. Assim, para oficializar suas intenções, o governo criou a Lei Estadual 

1.642, em 5 de abril de 1916, para atrair companhias e capitais privados. Para Tomazi 

(2000) além da questão do povoamento sem ônus, o governo também pretendia com os 

recursos obtidos financiar uma política de imigração estrangeira, com vistas à expansão 

da produção cafeeira. 

Segundo Serra (1991), o Estado repetiu o que havia sido feito na época do 

Império, ao contratar empresas para realizar obras públicas, efetuando o pagamento por 

meio de terras devolutas. Esses contratos eram altamente vantajosos para os dois lados. 

Para o estado, especialmente, em razão de poder construir obras públicas mesmo não 

dispondo de dinheiro, utilizando as terras devolutas como moeda, e ainda aproveitando 

a experiência colonizadora dessas empresas para estruturar o espaço agrário. Já para o 

capital privado, além de receber em terras para especular, por vezes recebiam 

concessões para extração de recursos naturais, como madeira de lei e erva-mate, o que 

lhe garantia o retorno financeiro. 

Por meio da lei n° 1642, de 5 de abril de 1916, e depois enfatizada pela lei n° 1845, 

de 19 de março de 1919, as empresas colonizadoras poderiam receber concessões do 

estado em até 50.000 hectares, para desenvolver projetos onde se estabeleceriam 

colonos nacionais e estrangeiros. As divisões dos lotes deveriam ter em média de 5 a 50 

hectares e as empresas poderiam comercializá-las livremente, no entanto, deveriam 

implantar um mínimo de infraestrutura necessária para a segurança e o sucesso do 

loteamento. As colonizadoras teriam o prazo máximo de oito anos para execução dos 

                                            
11 Tomazi (2000) define que o norte do Paraná teve suas terras reocupadas, a partir de meados do século 
XIX, com a preocupação de integrar essas terras, consideradas “vazias”, ao processo de valorização do 
capital ou ao processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Cabe destacar que, anteriormente, as 
terras foram ocupadas por povos indígenas que utilizavam todo esse território, como espaço para 
desenvolvimento de suas sociedades. 
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planos, se não o fizessem no prazo determinado, a área não colonizada voltaria ao 

domínio do estado do Paraná, sem ônus para o mesmo (TOMAZI, 2000; ROSANELI, 2009). 

Muitas concessões foram realizadas a partir de 1919 na região chamada de norte 

pioneiro, dentre elas podemos citar as feitas para Corain e Cia, e para Leopoldo Paula 

Vieira, no então município de São Jerônimo; para Augusto Loureiro, para James Cody 

Terry e para Percy James Allen, no município de Tibagi. Em 1920 e 1921, ainda em Tibagi, 

foram feitas as concessões para Jacob Petry e Cia, para José Houer Junior, para Geniplo 

dos Santos Pacheco e para Antonio Alves de Almeida (TOMAZI, 2000). Segundo Rosaneli 

(2009) a Corain e Cia se destacou, pois foi a primeira companhia que implantou um 

patrimônio projetado no norte do Paraná, hoje a cidade de Primeiro de Maio. 

Segundo Cancian (1977), na década de 1920 as grandes concessões de terras 

feitas pelo Estado era uma das fontes de renda mais lucrativas, pois os impostos de 

transferência das terras loteadas rendiam tanto quanto a produção agrícola. Esse quadro 

motivou o governo estadual a, em 1922, modificar a lei n° 1642/1916 como forma de 

permitir a fiscalização dos contratos em andamento e, ao mesmo tempo, para ceder à 

pressão dos requerentes. Sobre a fiscalização foram estabelecidos prazos para cada 

etapa na colonização, como, por exemplo, dois anos para a demarcação das terras, ao 

fim dos quais se esta não tivesse sido realizada, as terras retornariam ao estado 

prescrevendo a concessão (LOPEZ, 1982). 

 Assim sendo, criou a lei n° 2.125, de 31 de março de 1922, que revogava algumas 

cláusulas da legislação anterior, principalmente em relação ao tamanho das concessões, 

passando a liberar áreas maiores que os 50 mil hectares estipulados na lei anterior, mas 

fundamentalmente, mudou a forma de transação com a venda direta, não mais com o 

pagamento gradativo das concessionárias ao estado de acordo com o assentamento dos 

colonos. Por via desse novo sistema de concessões é que a Companhias de Terras Norte 

do Paraná adquiriu 515.017 alqueires de terras no norte do Estado (Figura 5), entre 1925 

e 1928 (TOMAZI, 2000; ROSANELI, 2009). 
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Figura 5: Terras da Companhia de Terras Norte do Paraná, mais tarde Companhia Melhoramentos 
do Norte do Paraná. 

 
Fonte: CMNP (1975). 

 

Segundo Rosaneli (2009), depois de 1922 foram descobertas situações 

irregulares, em relação ao prazo para a finalização dos trabalhos de colonização e à 

criação de latifúndios improdutivos. Para tentar enfrentar essas irregularidades, o Estado 

criou o Decreto de lei n° 300, de 03 de novembro de 1930, e, efetivamente, por meio do 

Decreto n° 800, de 8 de abril de 1931, o governo estadual anulou todas as concessões 

anteriormente realizadas, com exceção dos contratos com a CTNP e Francisco Gutierrez 

Beltrão. Segundo Priori (2012) no relatório de Manoel Ribas, então interventor do estado, 

“somente essas empresas eram consideradas idôneas, e no período de 1932 a 1939 elas 

haviam assentado mais de 5 mil famílias de colonos” (p. 145). 

Em decorrência dessa lei, o governo estadual passou a agir como empreendedor 

imobiliário direto, passando a concorrer com as empresas colonizadoras, praticando 

preços inferiores aos definidos pelos decretos e com prazos mais extensos para o 

pagamento de lotes em suas terras. Notadamente a partir do Decreto 8.564, de 17 de 

maio de 1939, o governo atuou de forma mais ampla, implantando várias colônias em 

suas terras. No norte do Paraná, destacam-se: Içara (1941), Paranavaí (1942), Jaguapitã 

(1943), Centenário (1944), Interventor (1950) e Pagu (1950). Nas terras mais à oeste do 

Estado foram criadas as colônias de Cantu, Goio-Bang, Goio-Erê, Manuel Ribas, Mourão, 

Muquilão e Piquiri (PADIS, 1984; ROSANELI, 2009). 
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Neste período, as ações do governo do estado no concernente às terras se 

ligavam à política federal empreendida pelo então presidente Getúlio Vargas: a Marcha 

para o Oeste12. Visava-se intensificar a produção agrícola no país além de promover a 

extinção do latifúndio e de incrementar o povoamento de zonas rurais de fronteiras e de 

terras devolutas, mediante a pequena propriedade e o assentamento do trabalhador 

nacional, então proprietário de terras. (PRIORI, 2012). 

Em meados de 1940, várias empresas imobiliárias, se constituíram para atuar no 

processo de colonização. Segundo Lopes (1982) essas pequenas companhias levaram a 

frente pioneira desde o norte novo até o Rio Paraná, e foram objeto de grande 

favorecimento político. Desse momento até a década de 1960 o governo do estado 

esteve nas mãos de dois governadores, Moysés Wille Lupion de Tróia (12/03/1947 a 

31/01/1951 e 31/01/1956 a 31/01/1961) e Bento Munhoz da Rocha Netto (31/01/1951 

a 03/04/1955), a eles são atribuídas frequentemente uma variedade de negociatas com 

as terras. (LOPES, 1982; TOMAZI, 2000; ROSANELI, 2009).  

A venda e doação de terras às companhias privadas foi a forma que Moysés 

Lupion empregou para fazer barganhas de terras no Paraná. No seu primeiro quinquênio 

de governo fez voltar ao domínio particular 792.151 hectares, a maior parte em benefício 

de pessoas que obtiveram vastas glebas para revenda. A ambição do grupo ligado ao 

governo do estado os levou a vender várias vezes a mesma terra, para tanto subverteram 

princípios, modificaram leis, mapas e documentos. O policiamento foi utilizado para 

expulsar famílias e queimar plantações, a fim de “limpar o terreno da gente que ali 

trabalhava” (FERREIRA, 1976b apud TOMAZI, 2000, p. 287). De tal forma, no final da 

década de 1950, quase todas as terras já estavam em posse de particulares. “Na década 

de 1960, já não havia terras devolutas nas áreas de eleição do cafeeiro. Companhias 

particulares de colonização eram fundadas regularmente, revendendo grandes glebas 

                                            
12 No âmbito paranaense, a campanha da Marcha para o Oeste contribuiu, sobretudo, para atingir o que 
consideravam “sertão”. Como a região oeste do Paraná se encontrava isolada geograficamente e 
economicamente do resto do estado, era ocupada por empresas estrangeiras, na sua maioria argentinas, 
exploradoras de madeira e erva-mate. Denominadas obrages, essas empresas ocupavam essa parte do 
estado desde o final do século XIX. Devido a isso, a região estava praticamente sob domínio econômico 
estrangeiro. Vargas com a intenção de proteger a fronteira oeste paranaense aumentou os impostos 
cobrados dos estrangeiros e incentivou os capitais nacionais. Desse modo, o poder das obrages 
enfraqueceu e suas terras acabaram sendo adquiridas por empresas nacionais. Neste contexto, empresas 
privadas de colonização desencadearam um processo de ocupação regional e de urbanização semelhantes 
ao iniciado no norte do Estado. (PRIORI; POMARI E IPÓLITO, 2012; OLDONI, 2016). 
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adquiridas anteriormente, loteadas quase sempre em pequenas propriedades” 

(CANCIÁN, 1977, p. 131). 

A partir desse cenário, podemos verificar a composição da conjuntura política e 

econômica do Governo do Estado do Paraná, na medida em que balizou a criação de leis 

que regulamentassem a venda de terras para empresas colonizadoras e imobiliárias 

(Quadro 07).  

Quadro 7– Companhias Colonizadoras do Norte do Paraná 

 Companhias 
1 Annis Abbudi & Cia 

2 Brasil-Paraná Loteamento e Colonização Ltda. 

3 Byington Colonização S/C Ltda. / Byington & Cia. 

4 Colonização, Imobiliária e Agrícola de Catanduva Ltda. CIAC. 

5 Colonizadora Alto Paraná “CAP” Ltda. 

6 Colonizadora Cafesal Ltda 

7 Colonizadora e Imobiliária Szaferman 

8 Colonizadora Mariluz Ltda. 

9 Colonizadora Norte do Paraná Ltda. 

10 Colonizadora Paranapanema. 

11 Colonizadora Rio Bom. 

12 Comércio de Construções e Imóveis Agricultura Ângulo Ltda. 

13 Comissária Exportadora e Importadora União S/A. 

14 Companhia Brasileira de Imigração e Colonização – COBRIMCO. 

15 Companhia Comercial e Colonizadora Santa Cruz. 

16 Companhia de Colonização e Desenvolvimento Rural – CODAL. 

17 Companhia de Terras Barbosa. 

18 Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP./ Companhia 
Melhoramentos do Norte do Paraná – CMNP. 

19 Corain e Cia. 

20 DAGON 

21 Empresa Colonizadora Norte do Paraná Ltda. 

22 Empresa Imobiliária Tapejara Ltda. 

23 Imobiliária Agrícola Madalozzo Ltda. Colonização, Indústria e Comércio. 

24 Imobiliária Nova Londrina Ltda. 

25 Imobiliária Paraná Ltda. 

26 Imobiliária Paranapoema Ltda. 

27 Imobiliária Progresso Ltda. 

28 Imobiliária Toledo Piza Ltda. 

29 Imobiliária Ypiranga. 

30 José Ebiner & Cia. 

31 Lima, Nogueira S/A – Comercial Exportadora 

32 Mazzuco Pareja e Cia Ltda. 

33 Scrivanti & Cia. 

34 Sociedade Colonizadora Paraná. 

35 Sociedade Goioerê Ltda. 

36 Sociedade Imobiliária Colonizadora Guairaçá. 

37 Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná - SINOP 

38 Sociedade Técnica e colonizadora Engenheiro Beltrão Ltda. 

39 Sociedade Territorial Ubá Ltda. 

Fonte: Rosaneli (2009). 
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Devido aos acontecimentos ocorridos na década de 1950, nos governos de Lupion 

e de Bento Munhoz da Rocha, percebesse o porquê de um número elevado de empresas, 

no total 39, terem atuado no norte do Estado (Figura 6). O resultado da atuação dessas 

companhias está marcado na paisagem vista atualmente nessa região. Pois todas elas 

implantaram pelo menos uma cidade e um patrimônio, com exceção da CMNP, da 

Colonizadora Rio Bom, da Sociedade Territorial Ubá Ltda., da COBRIMCO, da SINOP e da 

Byngton & Cia, que implantaram um número maior de cidades.  

Figura 6: Mapa do Paraná com os Municípios originados das cidades e companhias estudadas. 

 
Fonte: IBGE (2014) – modificado pela autora. 
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1.2. Como colonizar a selva? O Plano de Integração Nacional no norte de Mato Grosso. 
 

O Estado de Mato Grosso faz parte de Amazônia Legal13 (Figura 7) e por muito 

tempo foi considerado um vazio demográfico pelo governo federal, principalmente sua 

região norte. Tanto que o interesse em efetivamente colonizar esse território sempre foi 

uma preocupação dos governos federais. A primeira tentativa foi durante o governo de 

Getúlio Vargas, por meio da campanha Marcha para o Oeste, porém foi na década de 

1970, com as políticas progressistas dos governos militares, que está área passou a ser 

efetivamente ocupada. 

Figura 7: Amazônia Legal. 

 
Fonte: INCRA (1973) apud Panosso Neto (2000). 

 

Durante o regime militar foi lançada a Operação Amazônia, uma nova política 

para essa região, com caráter desenvolvimentista. Nos termos do governo a Amazônia 

era tida como desabitada, considerada um “vazio demográfico” não integrado ao Brasil, 

no qual pouco se produzia. Assim, o Estado implantou um plano geopolítico para a 

                                            
13 “A Amazônia brasileira corresponde a mais da metade do território nacional, estendendo-se entre os 
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do 
Maranhão. Portanto ela não se confunde com a região Norte, que é uma divisão administrativa para fins 
censitários”. (BECKER, 1990, p. 9). 
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modernização acelerada da sociedade e do território. Nesse projeto, a ocupação da 

Amazônia assumiu prioridade por ser percebida como solução para as tensões sociais 

internas decorrentes da expulsão de pequenos produtores do Nordeste e do Sudeste, 

ocorridas em razão da modernização da agricultura e também pela possibilidade de 

nessas regiões se desenvolverem focos revolucionários (BECKER, 2007). 

Para viabilizar a ocupação produtiva e a integração da Amazônia e do Centro-

Oeste ao restante do Brasil, foram criados órgãos e programas, como: a Superintendência 

do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), o Banco da Amazônia S.A. (BASA), o Polo Amazônia 

(POLAMAZONIA), o Polo do Noroeste (POLONOROESTE), o Polo dos Cerrados 

(POLOCENTRO), o Programa da Borracha (PROBOR) e, por último, o Plano de Integração 

Nacional (PIN) – que tinha por objetivo planejar e executar rodovias federais na 

Amazônia, sendo as mais importantes: a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, a Cuiabá-

Porto Velho e a Perimetral Norte (BARROZO, 2008).  

A SUDAM e o BASA, por meio de incentivos fiscais e crédito subsidiado, 

ofereciam vantagens aos empresários do Sul e do Sudeste para se instalarem na 

Amazônia. Centenas de empresas apresentaram projetos à SUDAM e foram aprovadas, 

atraídas pelos incentivos fiscais, pelas abundantes terras de baixo custo e pela grande 

oferta de crédito oferecida pelo BASA e pelo Banco do Brasil. Assim, a iniciativa privada 

acabou avançando sobre as atividades rentáveis, cabendo ao Governo Federal fornecer 

a infraestrutura (BARROZO, 2008).  

Segundo Becker (1990), com essas medidas o governo visava completar a 

apropriação física e controlar o território por uma malha de redes de circulação 

rodoviária, de telecomunicações e de urbanização. Nas quais o fluxo de capital, 

impulsionado por incentivos fiscais e crédito de baixos juros, conduziria os fluxos 

migratórios para o povoamento e formação de um mercado de trabalho regional, 

juntamente com os projetos de colonização (BECKER, 2007).  

Uma das primeiras medidas do governo militar para promover a colonização 

nessa região começou em 1970, com o Decreto lei 1.110/1970, que criava o INCRA14. A 

                                            
14 “O Incra resultou da fusão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário – Inda, do Instituto 
Brasileiro de reforma agrária – Ibra, que por sua vez absorveu as atividades que eram de competência da 
Superintendência de Política Agrária – Supra (1962) e do Grupo Executivo de Reforma Agrária – Gera. Estes 
órgãos haviam sido criados em 1964 para dar suporte à execução da “Reforma Agrária”, nos termos do 
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atuação do Governo Federal, em Mato Grosso, foi concentrada nas áreas federalizadas 

pelo General Emílio Garrastazu Médici, descritas no Art. 1° do Decreto lei 1.164/71. 

 

[...] situadas às margens das rodovias federais, na Amazônia Legal, 
numa extensão de 100 Km de cada lado do seu eixo, bem como nas 
áreas situadas ao longo das fronteiras internacionais, cuja 
administração competia também ao conselho de segurança nacional – 
Decreto n° 1.414/75. (MORENO, 2007, p. 156). 

 

Por meio dessas ferramentas jurídicas o Incra passou a ter domínio de 60% das 

terras mato-grossenses, deixando evidente a interferência dos governos militares no 

processo de regularização fundiária e ocupação do território da União. De sua área total 

(901.420Km²), o governo do estado do Mato Grosso (Figura 8) passou a ter o domínio 

efetivo sobre menos de 40%, incluindo reservas indígenas, que na década de 1970, 

somavam cerca de 10% do território estadual (91.436Km²) (MORENO, 2007). 

Figura 8: Mapa de Mato Grosso com as áreas de Jurisdição do Estado e da União 

 
Fonte: Moreno (1993), apud Moreno (2007). 

                                            
Estatuto da Terra, consignados na Lei n°4.504, de 30 de novembro de 1964 (Mato Grosso. 
Legislação...,1964), promulgada pelo Marechal Castelo Branco”. (MORENO, 2007, p. 155). 
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Dessa forma deveria o Incra, nos limites dessa área, realizar a discriminação e a 

arrecadação das terras devolutas existentes, decidir sobre a sua destinação, obedecendo 

as diretrizes do Estatuto da Terra15 – Lei 4.504, de 30/11/64. Promovendo, assim, a 

regularização fundiária daquelas áreas, procedendo o reconhecimento de domínio 

preexistente, legitimando posses e retificando títulos expedidos pelo estado nas faixas de 

fronteira internacional. Ainda, promovendo a distribuição e titulação de terras através 

dos programas de colonização oficial e particular. A colonização particular era dividida 

em colonização empresarial, destinada à implantação de projetos agropecuários, 

agroindustriais, agro minerais e outros; e em colonização de povoamento, vinculando a 

política fundiária aos interesses da política econômica, para favorecer o estabelecimento 

de grandes empresas (MORENO, 2007). Segundo Ianni (1979), um dos objetivos dessa 

política estatal era “[...] bloquear, orientar, integrar, disciplinar ou subordinar a reforma 

agrária espontânea à colonização dirigida” (p. 57). 

Em acordo com Barrozo (2008), somente após dois anos da implantação do Incra, 

o Governo Federal permitiu que a iniciativa privada desenvolvesse projetos de 

colonização na Amazônia, como forma de complementar a ação do Incra. Embora 

planejada pelo governo, ainda que o Estado dispusesse de milhões de hectares de terras 

devolutas em Mato Grosso, em pouco tempo, as empresas de colonização privada se 

apossaram de milhões de hectares de terras, reocupando o estado predominantemente, 

por meio da colonização privada. Ao estimular essas iniciativas privadas na ocupação das 

terras da Amazônia, os militares pretendiam não só promover o crescimento econômico, 

mas também controlar o espaço amazônico. Assim, a colonização não deveria ser 

somente privada, mas fundamentalmente controlada e disciplinada (GUIMARÃES NETO, 

2002).  

O Plano de Integração Nacional (PIN) criado em 16 de julho de 1970 pelo Decreto-

Lei N°1106 foi o instrumento utilizado para promover a colonização e integração da 

Amazônia às demais regiões do país. A primeira etapa do programa previa a construção 

imediata das rodovias Transamazônica, Belém-Brasília e Cuiabá-Santarém. A segunda 

etapa previa a implantação de um programa de “colonização e reforma agrária”, numa 

faixa de 10 km de cada lado das rodovias construídas. E juntamente, por meio do Decreto 

                                            
15 “Esta lei foi elaborada por empresários e militares com a intenção de unir a política de ocupação das 
terras com a expansão da propriedade capitalista e da empresa rural” (MORENO, 2007, p. 156). 
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1.164/71, a União passou a ser responsável pelas terras devolutas situadas na faixa de 

100 km de cada lado das rodovias federais concluídas, em construção ou projetadas, o 

que acabava por ampliar o espaço de ação do governo federal na questão fundiária. A 

concessão de incentivos fiscais e financeiros por meio de programas como a Sudam, 

Proterra e outros, completava a estratégia de ocupação e exploração da Amazônia 

(MORENO, 2007; GUIMARÃES NETO, 2002). 

Durante as décadas de 1970 e de 1980 foram implantados em terras mato-

grossenses, via Sudam, 268 projetos de colonização empresarial16. Só no Mato Grosso 

foram absorvidos 23,06% dos incentivos fiscais comprometidos pela Sudam na Amazônia, 

perdendo somente para o Pará, que captou 46,03% (MATO GROSSO. Relatórios, 1988 

apud MORENO, 2007, p. 158-159). Fenômeno análogo aconteceu nos projetos de 

colonização privada, com o maior número de financiamentos pela Sudam tendo sido 

instalados no estado, completando a estratégia geopolítica de ocupação e 

desenvolvimento da Amazônia, juntamente com os projetos oficiais de colonização e 

assentamento. (MORENO, 2007). 

Seguindo a estratégia de ocupação da Amazônia mato-grossense, o Incra 

desenvolveu 59 projetos de colonização de povoamento e de assentamento – também 

denominados de colonização oficial – em áreas de desbravamento no território. Esses 

projetos receberam diversas denominações, e eram classificados de acordo com as 

estratégias específicas de implantação em: Projeto de Assentamento Rápido (PAR), 

Projeto de Ação Conjunta (PAC), Projeto Especial de Assentamento (PEA) e Projeto de 

Assentamento (PA)17 (MORENO, 2007, p. 164). 

                                            
16 “Os projetos de colonização empresarial consistiam simplesmente na legalização de terras, que podiam 
partir de 101 ao limite máximo constitucional de 3.000 hectares, beneficiando pessoas com maior poder 
aquisitivo. Para formalizar o processo, o Incra arrecadava grandes extensões de terras devolutas, após a 
realização do procedimento discriminatório, e procedia à “licitação pública” dando preferência de compra 
ao empresário ocupante” (Brasil. Legislação, 1976 apud MORENO, 2007, p. 163-164). 
17 O PAR – Projeto de Assentamento Rápido consistia na ação desenvolvida em áreas que já possuíam o 
mínimo de infraestrutura, implantada com o apoio do governo estadual e do município envolvido. O Incra 
se responsabilizava pela regularização fundiária e titulação dos lotes, que em média possuíam 50 hectares. 
A ação visava a rápida eliminação dos focos de tensão social. O PAC, Projeto de Ação Conjunta, 
caracterizava-se pela ação integrada desenvolvida entre o Incra e uma cooperativa. O Incra respondia pela 
infraestrutura básica e pela titulação de parcelas, e a cooperativa assumia a administração e a manutenção 
do projeto, viabilizando inclusive a assistência técnica e financeira. O PEA, Projeto Especial de 
Assentamento, consistiu na execução de projetos emergenciais destinados a atender populações 
removidas compulsoriamente de áreas conflitadas, por decisão do governo federal. A responsabilidade na 
implantação do projeto era do Incra, desde a organização territorial, a colocação de infraestrutura até a 
administração técnico-financeira. O PA, Projeto de Assentamento, foi desenvolvido em áreas de conflito já 
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Além de promover a colonização oficial o Incra também era responsável pela 

fiscalização das colonizadoras privadas, o que implicava na aprovação dos projetos 

apresentados pelas empresas e o acompanhamento da execução física de cada um deles. 

Os projetos eram aprovados mediante o cumprimento de certos critérios estabelecidos 

em lei e instruções básicas complementares. Antes de tudo, a empresa precisava ser 

registrada no Incra, comprovar a posse do imóvel e apresentar o plano ou projeto, 

demostrando a viabilidade econômica-social da colonização. Depois de avaliado nos 

aspectos físicos, sociais, econômicos e jurídicos, o processo era submetido à aprovação 

do Incra, em Brasília. Entretanto, para ter seu processo aprovado, a empresa 

colonizadora era obrigada a cumprir exigências mínimas, referentes à implantação da 

infraestrutura física e social da colonização18. (MORENO, 2007). 

Segundo Guimarães Neto (2002) à época investir em colonização era considerado 

um grande negócio econômico, pois o governo convocava o capital privado a participar 

da colonização dirigida em Mato Grosso. Conforme Ianni (1979), eram muitas as 

vantagens para as empresas que se dispusessem a complementar a ação do poder 

público: 

 

[...] em áreas por este escolhidas, poderiam ser concedidos estímulos, 
além de outros a serem examinados em cada caso: a) as terras 
disponíveis e financiáveis a longo prazo; b) obras e recursos de 
infraestrutura; c) seleção e capacitação e encaminhamento de 
agricultores; d) apoio a pedidos de financiamento de seus projetos; e) 
colaboração sob a forma de adjudicação preferencial de lotes ou 
parcelas em projetos [...]. (IANNI, 1979, p. 86). 

 

 Nas décadas de 1970 e 1980 foram registradas no Incra/MT 33 empresas privadas 

que implantaram no estado 88 projetos de colonização. A maioria desses 

empreendimentos ocorreu no norte do Estado, pela abundância de terras devolutas e, 

sobretudo, pelas vantagens financeiras e facilidades ao acesso às terras pelos programas 

                                            
ocupadas por posseiros. Cabia ao Incra consolidar essas ocupações, integrando-as na região de sua 
localização para emancipação da infraestrutura já existente e também viabilizando a regularização das 
parcelas, redimensionando-as para o recebimento de trabalhadores rurais sem-terra (MORENO, 2007). 
18 Abertura de estradas de acesso à área a ser colonizada; Demarcação do perímetro da área e dos lotes 
individuais; Construção de armazéns, escolas e postos de saúde; Delimitação do perímetro urbano, com 
arruamento, demarcação dos lotes e quadras; Assistência técnica e creditícia; Manutenção de reservas 
florestais nos vértices dos espigões e nas nascentes. (MORENO, 2007). 



CAPÍTULO 1 
O ESTADO PROMOVENDO A COLONIZAÇÃO POR MEIO DE EMPRESAS 

 

 |84| 

especiais de desenvolvimento regional e pela política fundiária dos governos estadual e 

federal, concedidos a grandes grupos econômicos. (MORENO, 2007). 

Na década de 1970 toda a parte norte de Mato Grosso se constituiu no paraíso 

privado das empresas colonizadoras do país, com a implantação e o desenvolvimento de 

projetos. (GUIMARÃES NETO, 2002). Segundo Moreno (2007), diversas áreas foram 

adquiridas de terceiros, sabidamente com vícios na titulação do domínio, caracterizando 

atos de grilagem legalizada. Além disso, uma grande parte dos projetos foi implantada 

em áreas indígenas19, com pleno conhecimento da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

e dos órgãos oficiais de terra, que não só aprovaram os projetos de colonização, como 

também implantaram projetos oficiais nesses territórios. 

A colonização privada deu origem a muitas cidades, cujos núcleos urbanos 

implantados no meio da selva possibilitaram a apropriação capitalista do campo e a 

aceleração do processo de reestruturação espacial no território mato-grossense. A 

maioria dessas ações foram implantadas na microrregião do Norte do estado, drenada 

pelos rios da Bacia amazônica, também conhecido como “Nortão”, no qual atuaram 20 

colonizadoras (Quadro 08). Segundo Becker (2006), muito se fala na expansão da 

fronteira agrícola, mas ela sempre foi o início de uma fronteira urbana, porque o urbano 

precede a própria expansão agrícola. 

Quadro 8 – Companhias Colonizadoras do Norte de Mato Grosso 
COLONIZADORAS QUE ATUARAM NO NORTE DE MATO 
GROSSO 

CIDADES IMPLANTADAS 

1 Colonizadora Integração, Desenvolvimento e 
Colonização (INDECO). 

Alta Floresta 

Apiacás 

Paranaíta 

2 Cotriguaçu colonizadora do Aripuanã S.A. Cotriguaçu 

3 Juruena Empreendimentos de Colonização. Juruena 

4 Colniza Colonização Com. E Ind. Ltda Colniza 

5 Colonizadora Sinop/ Grupo Sinop S/A. Vera 

Sinop 

Santa Carmem 

Cláudia 

6 Empresa Eldorado Tapurah 

7 Mutum Agropecuária S.A. Nova Mutum 

8 Colonizadora Sorriso/Feliz Ltda. Sorriso 

9 Colonizadora Agropecuária Cachimbo Matupá 

                                            
19 “Muitos povos foram extintos em situações de confronto com as frentes de expansão pioneira ou por 
doenças contraídas dos ‘brancos’. Os que sobreviveram, foram transferidos para os ‘parques’ ou ‘reservas’ 
nacionais ou permaneceram em frações dos antigos territórios, reconhecidas como ‘terras indígenas' pelo 
governo federal” (MORENO, 2007, p. 179). 
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10 Colonizadora Maiká Marcelândia 

11 Colonizadora Líder S.A. Colíder 

12 Colonizadora Bandeirantes Nova Bandeirantes 

13 Empresa Brasil Norte - BRASNORTE Brasnorte 

14 Sociedade Imobiliária da Bacia Amazônica  Juara 

15 Colonizadora Gaúcha Gaúcha do Norte 

16 Colonizadora Paralelo 16 União do Sul 

17 Apolinário empreendimentos Imobiliários Tabaporã 

18 Colonizadora Noroeste Matogrossense S/A. Porto dos Gaúchos 

19 Imobiliária Mato Grosso Ltda (Imagrol) Novo Horizonte do Norte 

20 Imobiliária Monte Verde Nova Monte Verde 

Fonte: Moreno (2007) e IBGE (2015). 

 

Das 20 colonizadoras que atuaram no norte de Mato Grosso, duas se destacam 

pela quantidade de cidades implantadas. A colonizadora Indeco, pertencente a Ariosto 

Da Riva, com três cidades e a Colonizadora Sinop, representada por Ênio Pipino, com 

quatro cidades. Segundo Guimarães Neto (2002), o sucesso desses empreendimentos 

esteve relacionado ao papel que desempenharam as colonizadoras na produção de 

propagandas e na abertura de escritórios de vendas nas regiões sul e sudeste do país. O 

crescimento rápido das maiores cidades dessas empresas, no caso, Alta Floresta e Sinop, 

contribuiu para sustentar a divulgação de notícias de fartura, de riqueza e de progresso. 

Ariosto Da Riva e Ênio Pipino, transformaram-se em imagens mitificadas de grandes 

homens que ajudaram os pequenos homens a crescerem na Amazônia. Assim, em pouco 

tempo, Sinop e Alta Floresta, localizadas em pontos estratégicos na parte norte de Mato 

Grosso, passaram a deter um enorme poder sobre grandes áreas de ocupação.  

O mito de grandes homens dado a Ariosto Da Riva e Ênio Pipino, por serem os 

desbravadores da Amazônia, já ocorria nas zonas pioneiras estudadas por Monbeig 

(1984). Segundo ele, quando se queria celebrar um fazendeiro, desbravador de matas, 

plantador de cidades, nenhum título melhor do que o de um bandeirante. Pois resumia 

tudo sobre as virtudes de um homem, quando se dizia que ele era um “verdadeiro 

bandeirante”.  

A ação dos empresários Ariosto Da Riva e Ênio Pipino, com as novas cidades que 

surgiram de sua obra colonizadora, tinha ligação direta com o progresso das cidades do 

norte paranaense, também fruto da colonização. Implantar no norte mato-grossense o 

modelo de cidades paranaenses era a ambição desses empresários. Isso representava 

muito mais que um negócio com terras, mesmo sendo altamente lucrativo, significava 
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construir um projeto que contasse com escolas, atendimento hospitalar, uma 

infraestrutura mínima para fixar os grupos de emigrantes, principalmente considerando 

uma região como a Amazônia. Instalar aceleradamente uma cidade em plena floresta 

amazônica, não correspondia apenas a um investimento econômico, projetava-se e 

construía-se um domínio político regional (GUIMARÃES NETO, 2002). 

O público alvo desses empresários eram os agricultores das regiões Sul e Sudeste, 

principalmente da região norte do Paraná. Talvez pelo fato desses sitiantes já terem sido 

pioneiros de uma área nova em construção. Conforme Waibel (1955), o conceito de 

pioneiro significa mais do que o conceito de frontiersman, o indivíduo que vive numa 

zona de povoamento espacial. O pioneiro procurava não só expandir o povoamento 

espacialmente, mas também intensificá-lo criando novos e mais elevados padrões de 

vida. Somente ele era capaz de transformar a mata virgem numa paisagem cultural e de 

alimentar um grande número de pessoas numa pequena área – que posteriormente se 

valorizava vertiginosamente. As matas eram derrubadas, as casas e as ruas construídas, 

e povoados e cidades surgiam quase da noite para o dia, onde o espírito de otimismo 

contagiava toda a população (WAIBEL, 1955). 

Becker (1978) destaca o sucesso desses empreendimentos, caracterizados pela 

expansão rápida da população, da estrutura espacial e do uso do solo. Segundo sua 

avaliação, esse sucesso pode ser explicado pelas características oferecidas pela região, 

que atraía a instalação da reprodução do capital, constituindo uma "fronteira" no amplo 

sentido do termo, como um campo magnético para a sociedade urbano-industrial. Esse 

quadro acabava por atrair não só populações, mas também, de modo amplo, uma série 

de atividades, por iniciativa do governo ou de empresas privadas nacionais e estrangeiras, 

seguindo-se então um ritmo de crescimento cada vez maior. 

Ao se comparar os dois tipos de colonização que ocorreram no norte de Mato 

Grosso, percebe-se que o sucesso da colonização particular é comumente atribuído à 

condição econômica dos compradores. Composta em sua maioria pelos agricultores mais 

capitalizados e com tradição agrícola, que acabavam por apresentar de alguma maneira 

uma situação financeira mais estável que a dos assentados nos projetos oficiais. Todavia, 

nos dois casos houve retorno de colonos às suas áreas de origem, seja pelas dificuldades 

administrativas dos projetos, pela falta de assistência técnico-financeira e promessas não 

cumpridas pelos colonizadores, ou pelas dificuldades de adaptação às novas condições 
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ambientais, completamente diferentes das do meio em que até então viviam (MORENO, 

2007).  

Assim, pode-se perceber ao longo desse capítulo quais foram os motivos que 

levaram o governo militar a incentivar por meio de tantos projetos e órgãos públicos a 

ocupação da região amazônica. Juntamente com essa questão, tem-se a colonização 

dirigida por empresas privadas, que somente no norte de Mato Grosso, atuaram em 

número de 20. E, principalmente, o caso da Colonizadora Sinop que juntamente com a 

Indeco, podem ser consideradas as empresas que tiveram mais sucesso, até porque tanto 

as cidades de Sinop, quanto de Alta Floresta, são consideradas polos econômicos 

regionais.  

Ao circunscrevermos essa discussão ao nosso objeto de pesquisa, constata-se a 

importância da paisagem construída pela colonizadora Sinop no norte de Mato Grosso 

(Figura 9), em razão dela ter sido a empresa que mais implantou cidades na região, e 

também por ter objetivado a cidade de Sinop, como um exemplo de projeto de sucesso. 

 

Figura 9: Mapa de Mato Grosso com a localização dos municípios originados das cidades da 
SINOP.  

 
Fonte: IBGE (2014) – modificado pela autora. 
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Vista Aérea de Umuarama. 
Fonte: Umuarama Memória e Fotos Atuais. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/244187555711308/photos/>. 
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2. O URBANISMO NO BRASIL E A CONSTRUÇÃO DE CIDADES NOVAS 

 

O Urbanismo surgiu em meados do século XIX como um novo campo de estudos 

e de práticas que buscavam solucionar problemas advindos da urbanização, 

notadamente, oriundos das transformações nas cidades e no campo em razão da 

industrialização, do êxodo rural e a da disseminação dos transportes mecânicos. Nesse 

sentido, é possível verificar que, no contexto do surgimento do Urbanismo como 

disciplina, as mudanças ocorridas na economia, na política e na sociedade, incidiram 

diretamente na cidade industrial europeia. Como um novo campo de saber, o urbanismo 

teve várias vertentes e se disseminou pela Europa, sendo denominado: L’Urbanisme, na 

França; de Town Planning, na Inglaterra; Urbanística, na Itália; e Städtebau, na Alemanha 

(BENEVOLO, 1987; PAQUOT, 2011; CALABI, 2012; LERSCH, 2014). 

 

De fato, a "coisa" apareceu antes da "palavra". O termo foi elaborado pela 
primeira vez em catalão em (La Teoria general de la urbanizacion por Ildefonso 
Cerdá, 1867); depois em alemão (Der Städtebau: Handbuch der Architektur, por 
Joseph Stübben, 1880 e Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, 
por Camillo Sitte, 1889); em inglês (Town planning in practice por Raymond 
Unwin, 1909) e em francês (“L’urbanisme. Étude historique, géographique et 
économique” de Pierre Clerget, Bulletin de la société neuchâteloise de 
géographie, 1910), antes de se espalhar na maioria das línguas e promover a 
educação específica para a formação técnica de uma profissão (PAQUOT, 2011, 
p. 9 e 10). 
 

 

 Segundo Villaça (2004), no Brasil a palavra urbanismo20 possui três sentidos: o 

primeiro como o conjunto de técnicas ou discurso referente à ação do Estado sobre a 

cidade, igualmente ao termo utilizado nos países europeus; o segundo correspondendo 

a um estilo de vida; e o terceiro como o conjunto das ciências que estudam o urbano. 

As práticas de urbanismo no Brasil foram iniciadas no final do século XIX, com 

intervenções que visavam melhorar as cidades existentes, ao solucionar questões de 

                                            
20 Villaça (2004) ao explicar as origens das palavras urbanismo e planejamento no Brasil, indica que a 
primeira remonta ao francês urbanisme, e a segunda remonta aos países anglo saxões city planning. 
Também destaca que no Brasil o urbanismo está mais ligado ao embelezamento, usualmente associado à 
arquitetura, enquanto o planejamento está mais associado às ideias de ordem, de racionalidade e de 
eficiência. 
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infraestrutura e elaborando planos urbanísticos. Conforme Leme (2005)21, em um 

período que vai de 1895 a 1930, os profissionais que atuavam na área eram da primeira 

geração dos cursos de engenharia das antigas Escolas Militares, ou então formados no 

exterior, e ocupavam cargos públicos nas prefeituras das cidades mais importantes e no 

governo do estado. Os principais campos de atuação desses engenheiros eram a 

construção de ferrovias, a reforma e ampliação de portos marítimos e fluviais, e as obras 

de infraestrutura das cidades, tais como: o saneamento, a criação e a regularização do 

sistema viário, além de projetos urbanísticos e de embelezamento para as áreas centrais 

– por exemplo, ajardinamento de parques e praças – e também a elaboração de uma 

legislação urbanística (LEME, 2005).  

Devido a ocorrência de epidemias nas cidades as questões de saneamento se 

tornaram primordiais, assim engenheiros22 eram chamados para elaborar projetos e 

chefiar comissões para implantação de redes de água e esgoto. Outra questão de grande 

importância era a circulação, pois esses profissionais tinham a incumbência de 

transformar as estruturas viárias urbanas coloniais em cidades modernas, alargando as 

ruas e adequando-as aos novos meios de transporte. Além do mais, era por meio da 

circulação que se tinha a definição de posturas para o alinhamento dos edifícios, a 

abertura, o alargamento e o prolongamento das vias. Essas normas não serviam apenas 

para trazer fluidez ao tráfego, mas também para estruturar um novo modelo de cidade, 

com ruas largas, casas alinhadas, praças e parques com desenhos definidos no canteiro 

(LEME, 2005).  

O embelezamento urbano, promovido no Brasil, enfatizava a beleza monumental 

nas áreas centrais das cidades e as maiores referências vinham das grandes reformas das 

cidades europeias do século XIX, como Paris e Viena, mas não somente delas, seguindo 

                                            
21 O livro organizado por Maria Cristina da Silva Leme, Urbanismo no Brasil 1895-1965, analisa oito cidades 
brasileiras – Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Niterói e Vitória – a 
partir de levantamentos sobre urbanismo e planejamento urbano no Brasil, e divide esse período em três 
momentos. O primeiro de 1895 a 1930, o segundo de 1930 a 1950 e o terceiro até 1964. (LEME, 2005) 
22 Dentre esses engenheiros destacam-se Saturnino de Brito, Theodoro Sampaio e Lourenço Baeta Neves. 
Saturnino iniciou sua atuação no final do século 19 e projetou sistemas de esgoto e abastecimento de água, 
para mais de 20 cidades brasileiras. Já Theodoro Sampaio e Lourenço Baeta Neves tiveram suas atuações 
delimitadas a algumas localidades, o primeiro trabalhou em São Paulo e na Bahia, e o segundo trabalhou 
em Minas Gerais (LEME, 2005). 
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também o plano de Whashington e o movimento City Beautiful, originado nos Estados 

Unidos (LEME, 2005; VILLAÇA, 2004). 

As primeiras três décadas do século XX foram o período em que se estabeleceu 

uma sólida cultura urbanística no país, representada como o 1° ciclo de modernização 

das cidades. Naquele momento a adequação das cidades estava relacionada a uma nova 

ordem econômico-social; à solução de problemas referentes à saúde pública; à 

necessidade de ajustar a estrutura urbana aos novos meios de transporte; e à 

necessidade de inserir o Brasil republicano entre as “nações civilizadas”, aderindo aos 

ideais estéticos europeus (GOMES, 2005). 

No período de 1930 a 1950, as áreas centrais deixaram de ser o objeto principal 

das reformas e os planos passaram a contemplar a cidade como um todo23, por meio de 

sistemas viários e de transporte que visavam a articulação entre os bairros, o centro e 

por toda extensão das cidades, mudando completamente a estrutura urbana. As novas 

avenidas abertas permitiam a circulação de pessoas e mercadorias preparando as cidades 

para a nova fase de industrialização, que se objetivaria a partir dos anos 1950. Ainda, nos 

anos 1930 foram formuladas as primeiras propostas de zoneamento, a criação de órgãos 

de planejamento urbano24 nas prefeituras das principais cidades e a legislação urbanística 

controlando o uso e a ocupação do solo (LEME, 2005; GOMES, 2005; FELDMAN, 2010). 

Segundo Feldman (2010), nesse período observa-se a consolidação do urbanismo 

enquanto área de conhecimento e como atividade profissional ligada à administração 

pública, na maioria das cidades brasileiras. Também ganhou corpo a circulação de ideias 

urbanísticas no meio profissional, por meio da contratação de técnicos para a elaboração 

de pareceres e planos – incluindo-se urbanistas estrangeiros25 – e, em alguns casos, por 

meio de estudos apresentados em congressos (LEME 2005; GOMES, 2005). 

                                            
23 Desse quadro, excetuam-se os projetos de Saturnino de Brito que, desde o final do século XIX, já eram 
elaborados com uma visão de totalidade, considerando as áreas existentes e sua futura expansão (LEME, 
2005). 
24 Para Villaça (2004) o planejamento urbano é a ação do Estado sobre a organização do espaço interurbano 
– algo que, nas décadas de 1930 e 1940, era chamado de urbanismo.  
25 Segundo Leme (2005), houve profissionais e técnicos que vieram ao Brasil para expandir sua área de 
atuação e outros que, além disso, contribuíram para a formação do campo no país. No primeiro caso temos 
Joseph-Antoine Bouvard com os projetos do vale do Anhangabaú em São Paulo, na década de 1910, e ainda 
o caso do urbanista francês Donat Alfred Agache, no Rio de Janeiro do final da década de 1920. Já no 
segundo caso temos, por exemplo, Gaston Bardet, que ministrou um curso em Belo Horizonte no final da 
década de 1940, e também o padre Joseph Lebret, que trabalhou pela difusão do Movimento Economia e 
Humanismo, bem como para desenvolver métodos e formar escritórios de pesquisa, por meio da 
Sociedade para Análise Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais (SAGMACS). Le Corbusier veio ao 
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Já no último período analisado por Leme (2005), 1950 a 1964, a temática regional 

aparece como objeto de planejamento e intervenção no pós-guerra, e se iniciam os 

planos regionais para tentar solucionar problemas advindos da migração campo-cidade, 

da crescente urbanização e do aumento da área urbana que acabava por levar à 

conurbação. A década de 1950 no Brasil foi um momento de importantes transformações 

no campo de estudos urbanos, não somente pelo surgimento de novos temas, mas 

também pela introdução de novos métodos e pela participação de profissionais de outras 

áreas, que até então não trabalhavam com as questões urbanas. Essa nova geração de 

urbanistas, formados nas escolas de engenharia, ocupavam cargos em prefeituras. 

Graduados a partir dos anos 1930, formaram a primeira geração de engenheiros e de 

arquitetos que trabalharam em equipes multidisciplinares produzindo planos diretores. 

Contratados pelas prefeituras criaram os primeiros departamentos de urbanismo e 

trabalharam pela separação entre os cursos de engenharia e de arquitetura, bem como 

pela criação de cursos de especialização em urbanismo (LEME, 2005). 

A partir de 1964, com o Golpe Militar, o planejamento urbano e regional no Brasil 

foi marcado pela criação e atuação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

(SERFHAU), criado pela lei nº 4380, de 21 de agosto de 1964. Dentre suas atribuições 

estavam a assistência técnica na criação de programas habitacionais de interesse social. 

Em relação ao planejamento urbano, era de sua competência estabelecer normas 

técnicas para elaboração de Planos Diretores, de acordo com as peculiaridades das 

diversas regiões e prestar assistência técnica aos Estados e Municípios, na elaboração de 

seus planos diretores. Segundo Feldman (2010), em 1966, o SERFHAU foi regulamentado 

e passou a ser responsável pela elaboração e coordenação da política nacional de 

planejamento local integrado, no entanto, a maioria de suas atribuições foram ligadas à 

assistência técnica.  

                                            
Brasil em duas ocasiões, 1929 e 1936, nas quais introduziu os princípios do Urbanismo Modernista junto 
ao meio acadêmico e profissional, ao ministrar conferências no Rio de Janeiro e em São Paulo. Da sua vinda 
de 1929 resultou no livro Precisões, Le Corbusier (2004), no qual o arquiteto analisa a trajetória da 
arquitetura moderna e propõe novas ideias urbanísticas, para as cidades de Buenos Aires, Rio de Janeiro e 
São Paulo (LEME, 2005; GOMES, 2005; ZAKIA, 2015). Em 1936, permaneceu um mês no Rio de Janeiro e 
proferiu 6 conferências na Escola Nacional de Música, além de ter dirigido dois ateliês, um para o projeto 
do edifício do Ministério da Cultura e o outro para o projeto da Cidade Universitária, quando trabalhou 
com Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Affonso Reidy (LEME, 2009). 
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Em 1970, o papel do SERFHAU, enquanto órgão de assistência técnica, 

consolidou-se com a eliminação das suas atribuições de coordenadoria, sendo 

redefinidas suas funções no campo do planejamento, a saber, passando a promover a 

elaboração e implantação de Planos de Desenvolvimento Integrado, conforme o 

planejamento nacional e regional, e colaborando com os governos municipais na 

execução do Planejamento Local Integrado (FELDMAN, 2005). O SERFHAU existiu até 

1974, quando perdeu a atribuição de gestor do Fundo de Financiamento de Planos de 

Desenvolvimento Local (FIPLAN), que ficou a cargo do Banco Nacional de Habitação 

(BNH). No ano seguinte, o BNH passou a controlar a política de planejamento e 

desenvolvimento urbano no país (FELDMAN, 2010). 

O urbanismo no Brasil se desenvolveu mediante uma variedade de temáticas e de 

propósitos. Dentre eles, destacam-se: a) as questões de infraestrutura e ordenamento 

das cidades no início do século XX, priorizada em razão da busca por solucionar 

problemas de saúde pública e de higiene e também para embelezar as áreas centrais; b) 

as mudanças ocorridas no país com a transferência da população do campo para as 

cidades, trazendo como consequência um rápido crescimento urbano e, em algumas 

capitais, a conurbação, frente esse quadro, a maneira encontrada para enfrentar essas 

questões foi a criação de planos e projetos regionais, visto que os problemas 

ultrapassavam o limite dos municípios; c) os esforços dos urbanistas em legitimar e 

regulamentar a profissão, bem como o seu ensino, de modo a solidificar o campo de 

atuação profissional e de estudo. 

Ao pesquisarmos o urbanismo no Brasil, verificamos que os estudos são focados 

majoritariamente nas soluções dadas aos problemas das cidades existentes, e menos na 

urbanização efetivada no país mediante a implantação de cidades novas. Considerando 

essa questão – e também em razão da particularidade do foco de nossa pesquisa – no 

próximo item faremos uma retomada do histórico das cidades planejadas no país, desde 

a chegada dos portugueses e, em seguida, passaremos à análise específica das cidades 

pertencentes aos locais de nosso estudo.  
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2.1. A criação de cidades planejadas no Brasil 

 

   A urbanização do Brasil se iniciou juntamente com a colonização e a instituição do 

Regime de Capitanias Hereditárias, quando a Coroa portuguesa outorgou aos donatários 

o direito de criar vilas. Vale destacar que os núcleos de maior importância, fundados 

como cidades, foram instalados nas capitanias pertencentes à Coroa26 (REIS FILHO, 1968; 

AZEVEDO, 1992). Deffontaines (1944a) apontou para o importante papel da Igreja na 

formação de vilas, nesse sentido, destaca a atuação de diversas ordens religiosas – 

jesuítas, franciscanos, dominicanos e salesianos – que atuaram na colônia com a missão 

de catequizar índios.  

 As primeiras cidades foram criadas em pontos estratégicos e funcionavam como 

centros regionais. Mesmo naquela época já havia a presença de engenheiros militares e 

de arquitetos, enviados pela Coroa para a construção de Fortes e também de cidades, 

como, por exemplo, Salvador e São Luiz (REIS FILHO, 1968). Segundo Deffontaines 

(1944a), as cidades fundadas no Brasil tiveram como fatores de origem uma variedade 

de motivações. Existiram cidades criadas por motivos militares – por isso sua instalação 

na costa27 –  como forma de proteção frente eventuais invasores; também tivemos 

cidades mineiras – povoados e núcleos urbanos originados da exploração de ouro e de 

pedras preciosas; e, por fim, as cidades criadas por motivos de circulação, tais como: as 

“cidades de estrada” com finalidade de pernoite, às margens de caminhos utilizados por 

viajantes e comerciantes; as “cidades de navegação” que eram pontos de parada com 

seus portos de água doce, principalmente na Amazônia; e, a partir de meados do século 

XIX, as “cidades de estações”, originadas às margens de estradas de ferro 

(DEFFONTAINES, 1944a).  

                                            
26 “Os donatários não tinham o direito de fundar cidades porque ‘perpetuando em si o antigo Município 
romano, de natureza independente, só assentavam em terras próprias alodiais’ (FLEIUSS, 1922). Por isso 
mesmo, para que pudesse ser fundada a cidade de Salvador, necessário se tomou que, primeiramente, 
revertessem à coroa portuguesa as terras da capitania da Bahia, então pertencentes aos herdeiros do seu 
malogrado Donatário” (AZEVEDO, 1992, p. 7). 
27 Azevedo (1992), salienta que o início da urbanização se deu na costa, não só por questões de defesa de 
invasores, mas também por questões de sobrevivência, já que o sertão era desconhecido e podiam sofrer 
ataques de índios, além do que as escarpas do Planalto Brasileiro constituíam por si só uma barreira natural 
juntamente com a Mata Atlântica. 
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 Já Salgado (1947) acredita que houve no Brasil três ciclos que circunstanciaram a 

formação das cidades. O primeiro ligado à chegada dos portugueses e à catequese; o 

segundo referente à mineração e à entrada dos bandeirantes pelo sertão; o terceiro 

atinente aos desenvolvimentos agrícola, comercial e industrial.  

No primeiro período a cidade começa com a fortaleza e a igreja; no 
segundo o da mineração, com barracas, a roça, a ermida; no terceiro o 
desenvolvimento agrícola e comercial com o rancho do tropeiro, a venda 
e a capela; mas ao desdobrar-se este último ciclo, o ritmo acelerado do 
progresso, a cidade começa com a bomba de gasolina, a agência 
bancária, o campo de futebol, o cinema e a igreja. Logo depois, apita a 
locomotiva na estação, traça-se o jardim da praça municipal, alindam-se 
os bangalôs residenciais (SALGADO, 1947, p. 145). 

 

 Assim, quando nos deparamos com as origens das cidades no Brasil, percebemos 

que a maioria delas teve seu início como povoado e, aos poucos, cresceu 

espontaneamente, de modo a se efetivarem como cidades sem nenhum projeto ou 

plano. A localização inicialmente era pautada por motivos de defesa e de exploração da 

colônia, e depois em razão da circulação por meio de estradas, de rios e de ferrovias. 

Durante a colonização algumas cidades foram projetadas, mas foi apenas a partir da 

construção de Belo Horizonte, em 1897, que, efetivamente, esse número aumentou de 

modo significativo. 

 A cidade de Salvador é considerada a primeira cidade projetada do Brasil (Figura 

10). Fundada em 1549, teve como responsável pela sua construção o mestre de obras e 

arquiteto de Tomé de Souza, Luiz Dias (REIS FILHO, 1968). Azevedo (1992), ao se referir 

à planta de Salvador, destaca que o centro da “Cidade Alta” possuía traçado regular e as 

ruas cruzavam-se em ângulos retos, conformando um tabuleiro de xadrez, bem diferente 

do resto da cidade. No caso de São Luiz do Maranhão (Figura 11), essa foi fundada por 

franceses, no entanto, segundo Reis Filho (1968) suspeita-se que o Engenheiro-mor do 

Brasil Francisco Frias de Mesquita tenha refeito o traçado da cidade, após 1615 com a 

expulsão dos franceses.  

Outra cidade que foi fundada por estrangeiros – não portugueses – foi Recife, 

implantada por holandeses, por orientação de Maurício de Nassau.  Foi concebida para 

ser a Mauritsstad, ou a Cidade Maurícia (Figura 12), projetada por Pieter Prost, no ano 

de 1644, em uma área alagadiça semelhante às existentes nos Países Baixos (REIS FILHO, 

1968). Ao se referir a Cidade Maurícia, Castro (1954) observa que a forma retangular foi 
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cortada, em quase toda sua extensão, por um largo canal iniciado nas proximidades do 

Forte Frederico Henrique, até alcançar a atual igreja do Rosário. Acrescenta, ainda, que 

as linhas de orientação das pontes marcavam a direção de expansão da cidade, o que foi 

mantido mesmo após a expulsão dos holandeses, resultando na cidade de Recife. 

Conservou-se também sua disposição radioconcêntrica, tal como concebido pelos 

urbanistas dos Países Baixos. (AZEVEDO, 1992). 

 Figura 10: Planta da Cidade de Salvador, cerca de 1616. 

 
Fonte: Biblioteca Municipal do Porto apud Reis Filho (1968). 

 
 

Figura 11: São Luís do Maranhão, cerca de 
1645. 

 Figura 12: Planta da Cidade Maurícia – 
Recife, 1639. 

  
Fonte: Barleu (1940) apud Reis Filho (1968). 

 
Fonte: Laboratório Cartográfico de 
Pernambuco 2017. Disponível em: 

<http://www.labtopope.com.br/cartografia-
historica/>. 

 
 

Já no período Imperial do Brasil destaca-se Petrópolis-RJ (Figura 13), cidade 

fundada em 16 de março de 1843, a pedido de Dom Pedro I, por meio decreto Imperial 

n° 155. O projeto ficou sobre a responsabilidade do Major Júlio Frederico Köeler, chefe 

da Segunda Seção de Obras Públicas da Província (ALCÂNTARA, 2014).  
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Figura 13: Planta de Petrópolis, 1846. 

 
Fonte: Acervo Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em: 

<http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart233811/cart233811.jpg>. 
 

 
Segundo Marx (1980) foi também durante o império que foram concebidas as 

novas capitais das províncias de Piauí e Sergipe. Teresina foi fundada em 1852 (Figura 

14), no interior, como resultado dos trabalhos de José Antônio Saraiva e João Isidoro 

França. Foi implantada com o argumento de que a situação geográfica da antiga capital, 

Oeiras28, impedia sua modernização. A nova capital deveria ser locada de modo a facilitar 

a circulação da produção, possibilitando o controle administrativo da província, no qual 

as necessidades não estavam atreladas ao antigo sistema colonial (ABREU, 1994; 

DANTAS, 2009). Já Aracaju foi projetada em 1855 (Figura 15), pelo engenheiro Sebastião 

José Basílio Pirro, situada junto ao rio e próxima do mar, visto que a localização da antiga 

capital ficava distante 20 km do litoral, um dos fatores que a colocava numa situação de 

certa dependência da província da Bahia. O engenheiro propôs um traçado regular em 

tabuleiro de xadrez, com o propósito de iniciar uma nova articulação territorial, para 

caracterizar a autonomia de Sergipe (PORTO,1991; DANTAS, 2009). 

                                            
28 Oeiras tinha sido construída num contexto no qual se buscava aumentar a autoridade da Coroa, com 
vistas ao controle da colônia no início do século XVIII, favorecendo a ligação terrestre pelo interior entre as 
cidades de Salvador e de São Luís (DELSON, 1997; DANTAS, 2009). 
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Figura 14: Planta de Teresina de 1852. 

 
Fonte: Acervo do Museu do Piauí apud Moreira (2016). 

 

Figura 15: Planta de Aracaju de 1857 

 
Fonte: Porto (1991). 

 

 

Porém, foi com a nova capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

inaugurada em 1897, que o Brasil teve a primeira cidade planejada que seguiu os moldes 

do urbanismo moderno. O projeto mostrou as ressonâncias do urbanismo internacional 

nos meios técnicos brasileiros, bem como a influência recebida, pelos engenheiros da 
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época, do urbanismo monumental e embelezador – que fundamentava projetos tais 

como os: de Paris; de Washington; de Chicago; de São Petersburgo; e de La Plata. (GOMES 

e LIMA, 2005; LEME, 2005; VILLAÇA, 2004; SALGUEIRO, 2001). No relatório atinente à 

nova capital mineira, ressaltavam-se como prioridades “[...] melhorias de higiene e de 

conforto da vida urbana, trazidas pela ciência e pela indústria moderna” (SALGUEIRO, 

2001, p. 145). Sua implantação foi importante também pelo valor simbólico, pois além 

de se tratar de uma cidade-capital, expressava o novo Brasil que se pretendia construir 

com a República (LEME, 2005). 

O plano urbanístico da nova capital mineira foi elaborado pela Comissão 

Construtora da Nova Capital, chefiada pelo Engenheiro Aarão Reis, de março de 1894 até 

maio de 1895, ocasião em que foi substituído pelo Engenheiro Francisco de Paula Bicalho. 

O plano para Belo Horizonte (Figura 16) foi proposto para abrigar inicialmente 30 mil 

habitantes, com uma perspectiva de que poderia vir a abrigar, com sua expansão, até 200 

mil habitantes. Para tanto, foi proposta uma estruturação em três zonas: a urbana, a 

suburbana e a de sítios. Na zona urbana foi adotado um traçado que combinava duas 

tramas ortogonais deslocadas em 45 graus, circundadas por uma avenida de contorno. 

Na zona suburbana o parcelamento foi concebido com lotes maiores e com traçados 

flexíveis. Já a zona dos sítios foi planejada para ser o espaço de transição entre a área 

urbana e a rural, tendo como finalidade fornecer produtos alimentícios para a cidade, 

com a implantação de pequenas propriedades agrícolas (GOMES e LIMA, 2005). 
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Figura 16: Planta Geral da Cidade Belo Horizonte de 1885. 

 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital. Disponível em:  

<http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart535046/cart535046.jpg>. 

 
 

Após 36 anos da inauguração da capital mineira, o Estado de Goiás seguiu o 

mesmo modelo, construindo uma nova cidade para ser sede de seu governo, nomeada 

de Goiânia. A criação de cidades novas para abrigar sedes de governos estaduais e 

nacional, Goiânia, Brasília e Palmas e, preconizavam o desenvolvimento do Planalto 

central sob o símbolo do Estado Moderno. (MORAES, 2003; TREVISAN, 2009). 
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A cidade de Goiânia foi resultado do projeto concebido pelo arquiteto e urbanista 

Attílio Corrêa Lima, em 1933, nomeado de projeto original (Figura 17). O projeto foi 

elaborado a pedido do interventor federal de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, a fim de 

que fosse construída uma nova capital para o estado. No entanto, Corrêa Lima rompeu o 

contrato com a construtora responsável, Coimbra Bueno e Cia, e quem assumiu o 

trabalho foi o engenheiro e urbanista Armando Augusto de Godoy. Esse profissional deu 

continuidade ao projeto de Corrêa Lima, refazendo e detalhando a parte sul do plano da 

cidade em 1936 (Figura 18). (LEME, 2005; DAHER, 2009). 

 

Figura 17: Projeto de Attílio Corrêa Lima. 

 
Fonte: Manso (2001). 

Figura 18: Projeto de Armando A. de Godoy. 

 
Fonte: Manso (2001). 

 

 

No projeto original, Corrêa Lima traçou Goiânia considerando a topografia do 

terreno, assim a cidade deveria ter inicialmente 15 mil habitantes e atingir no máximo 50 

mil. O urbanista dividiu a cidade em setores e zonas de atividades e propôs praças 

rotatórias como uma opção funcional para o cruzamento das vias, além de áreas verdes 

e uma hierarquia nas vias e tráfego. O elemento urbano principal de Goiânia seria a praça 

central, tendo como foco as perspectivas produzidas pelas principais vias traçadas (Figura 

19). Dessa forma, Corrêa Lima utilizou da topografia local e da perspectiva para destacar 

a área mais importante da capital, a saber, o palácio do governo e o centro administrativo. 
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Para o autor do projeto, o efeito monumental desejado era ligado ao princípio clássico, 

adotado em Versalhes, Karlsruhe e Washington (LIMA, 1937). Entretanto, a formalidade 

do traçado ficou restrita à parte central, efetivamente, nas demais áreas foram 

priorizadas a funcionalidade, a racionalidade e a clareza do urbanismo moderno (LEME, 

2005; DAHER, 2009; VIEIRA 2011). 

 

Figura 19: Eixo Monumental. 

 
Fonte: Violich (1944). 

 

 

Já no plano de Godoy, verifica-se uma redução no número de setores elaborados 

por Attílio Corrêa Lima, de modo a: preservar os setores, sul, central e norte; retirar os 

setores leste e oeste; e refazer o setor sul. O próprio urbanista declarou que se inspirou 

nas cidades-jardins de Howard, assim ele implantou a cidade para uma população 

máxima de 50 mil habitantes e rodeada por um cinturão verde. Embora ele tenha feito 

algumas modificações nas áreas central e norte, o seu projeto efetivamente se 

concentrou no setor sul de Goiânia, onde criou um bairro residencial réplica de cidades-

jardins, com abundante vegetação. Ainda, separou as vias residenciais das vias de tráfego 

intenso e fez uso do sistema de cul de sac no interior das quadras, seguindo o que foi 

elaborado por Clarice Stein e Henry Wright no bairro de Radburn em New Jersey, fundado 

em 1929. As modificações feitas por Godoy, fizeram com que a planta de Goiânia (Figura 
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20) restringiu o crescimento da cidade a uma área fechada, contrário ao projeto de 

Corrêa Lima (LEME, 2005; DAHER, 2009; VIEIRA 2011). 

 

Figura 20: Planta de Goiânia. 

 
Fonte: Revista Brasileira de Engenharia, 1937 apud Steinke (2007). 

 

 

Percebe-se ao longo da história do desenvolvimento urbano no Brasil uma 

efetividade no empreendimento de construção de novas cidades, notadamente, para 

que desempenhassem o papel de capital, conforme verificado em vários estados. Em que 

pese isso, foi com a construção de Brasília que essa prática atingiu seu ponto mais alto, 

com a construção da nova capital federal, na região central do país e em tempo muito 

curto. A intenção de se criar uma capital federal nova e no interior, data do tempo 

colonial. Destacadamente, existem dois registros: o primeiro de 1823, a saber, o 

documento escrito por José Bonifácio, intitulado Memória sobre a necessidade de 

edificar no Brasil uma nova Capital; o segundo em 1887, qual seja, o livro A questão da 

Capital: marítima ou do interior, escrito pelo historiador Francisco Adolfo Vernhagen, o 

Visconde de Porto Seguro29. A necessidade de uma nova capital foi registrada na 

                                            
29 José Bonifácio foi o patriarca da independência e nesse documento propôs a transferência da capital 
para Goiás, sugerindo o nome de Brasília. Inclusive, Costa (1991) cita Bonifácio em seu Relatório do Plano 



CAPÍTULO 2 
O URBANISMO NO BRASIL E A CONSTRUÇÃO DE CIDADES NOVAS 

 

 

|106| 

Constituição de 189130, porém, somente na década de 1950, com a eleição do então 

presidente Juscelino Kubitschek, em 1955, é que de fato se iniciou a construção da nova 

capital federal (LEME, 2005; LEITÃO e FICHER, 2009). 

 Para dar andamento nesse projeto, Kubitschek fundou a Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP31, e convidou Oscar Niemeyer, com quem já 

trabalhara em Belo Horizonte, para fazer os projetos arquitetônicos. A transferência da 

capital foi apresentada como solução para a corrupção no Rio de Janeiro e justificava uma 

política desenvolvimentista, além de criar uma imagem de país dinâmico e 

contemporâneo, aproveitando-se do renome da arquitetura moderna brasileira no plano 

internacional (LEME, 2005; TAVARES, 2004). 

 A decisão sobre o projeto urbanístico se tornou polêmica, pois Affonso Eduardo 

Reidy e Roberto Burle-Marx, sugeriram convidar Le Corbusier. Entretanto, essa ideia foi 

mal recebida pelos arquitetos brasileiros, em virtude do sucesso das suas realizações 

modernistas. A saída para essa questão foi a abertura, em setembro de 1956, de um 

concurso promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), para a escolha do então 

denominado Plano Piloto. Ao todo foram 26 equipes que apresentaram projetos com 

propostas ligadas ao urbanismo modernista. O resultado foi anunciado em março de 

1957, com Lucio Costa sendo vencedor (LEME, 2005; TAVARES, 2004).  

 O projeto ganhador tinha como premissa o sistema viário, composto por duas vias 

expressas paralelas curvadas levemente no sentido norte-sul, sendo o principal eixo 

rodoviário, e ortogonalmente a essa estrutura, colocado linearmente no sentido leste-

oeste, o um eixo monumental, no qual ficaria toda área de edifícios institucionais (Figura 

21). As habitações de baixa renda foram dispostas em fileiras de casas térreas e 

geminadas, distribuídas ao longo de uma das avenidas norte-sul, a via W3, e as habitações 

                                            
Piloto de Brasília. (SCHLEE, 2009; LEITÃO E FICHER, 2009). Vernhagen (1978), ao escrever seu livro, expôs 
várias reflexões sobre a necessidade de interiorizar a administração pública, com vistas à melhor 
organização do extenso território brasileiro (TAVARES, 2004; LEITÃO E FICHER, 2009). 
30 Conforme o Art.3: “Fica pertencendo a União, no planalto central da República, uma zona de 14.000 
quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital 
federal” (Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 24 de fevereiro de 1891). 
31 Criada em 1956, proposto em 19 de setembro de e aprovado em 24 do mesmo mês, como órgão oficial 
do governo e diretamente vinculado ao presidente da república. Tinha o objetivo de planejar e construir a 
nova capital, negociando a posse e empréstimo da área, coordenando todos os projetos e as obras 
necessárias para a construção da cidade. O conselho e diretoria foi escolhida pelo presidente, e estes 
deviam satisfação diretamente e exclusivamente ao presidente da república (TAVARES, 2004). 
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de renda média e alta foram dispostas nas chamadas superquadras, ocupadas com 

edifícios isolados, em geral com seis andares construídos sobre pilotis, distribuídos ao 

longo do eixo rodoviário. Entre as superquadras foram locadas ruas perpendiculares ao 

eixo rodoviário, onde foi disposto o comércio local. Todas as outras atividades previstas 

para uma cidade foram posicionadas simetricamente nas áreas próximas ao eixo 

monumental, em diferentes setores: comercial, bancário, hoteleiro, hospitalar, diversões 

e outros. Ainda, complementando sua proposta, Lucio Costa projetou em 1959 a estação 

Rodoviária, no cruzamento dos dois eixos principais, e a Torre de Televisão (COSTA 1991; 

LEME, 2005; TAVARES, 2004; COSTA e LIMA, 2009). 

Figura 21: Croqui de Brasília 

 
Fonte: Acervo de Lucio Costa. Disponível em: 

 <http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/1376>. 

 

 

 O projeto de Lucio Costa teve como determinante principal a circulação de 

automóveis. O desenho resultante, que lembra um avião, talvez possa ter sido escolhido 

por vislumbrar o nome Plano Piloto, para assim marcar a modernidade da solução por 

meio de sua aproximação ao novo meio de transporte (Figura 22). Quanto aos espaços 

Brasília é uma adaptação do desenho urbano racionalista, o qual preconizava a separação 

estrita das atividades e também o emprego de edifícios isolados e uni funcionais, 

conforme implícito na Carta de Atenas. Assim, a capital brasileira se destacou por ser um 

dos exemplos mais emblemáticos da aplicação, em grande escala, dos princípios dos 

CIAMs e da Carta de Atenas (HOLSTON, 1993; LEME, 2005; OLIVEIRA, 2008).  
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Figura 22: Planta de Brasília. 

 
Fonte: Fonte: Acervo de Lucio Costa. Disponível em: 
<http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/3896>. 

 

Em sequência a Brasília a capital planejada foi Palmas – também a última. Porém, 

essa não foi construída para ser uma nova sede administrativa para um governo 

existente, como as demais, mas sim para ser a sede de um novo estado, o Tocantins. A 

cidade foi fundada em 20 maio de 1989, projetada pelo escritório goiano GrupoQuatro, 

sob a coordenação dos arquitetos Luis Fernando Cruvinel e Walfredo Antunes de Oliveira 

Filho. O projeto serviria para abrigar inicialmente 300.000 habitantes, podendo chegar 

até 1,2 milhões de habitantes. Palmas foi estruturada sob um sistema viário 

hierarquizado, orientado pelos pontos cardeais e pelos elementos paisagísticos 

importantes, como a serra do Lajeado à leste e o rio Tocantins à oeste (Figura 23). As 

quadras foram setorizadas conforme seus usos predominantes, com o emprego de áreas 

de preservação ambiental ao longo dos córregos que descem da serra para o rio. Os 
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arquitetos também se preocuparam em fazer diretrizes para o controle da expansão 

urbana, bem como para a otimização dos custos relativos à implantação da infraestrutura 

(VELASQUES, 2009). 

Figura 23: Traçado de Palmas. 

 
Fonte: GRUPOQUATRO, 1989 apud Velasques (2011). 

 

 A respeito do pensamento urbanístico que orientou o projeto de Palmas, 

Velasques (2010) afirma que não houve um rompimento drástico com as ideias 

modernistas fundamentais, mas que sua maior referência está nas New Towns. Ou seja, 

as novas cidades europeias criadas a partir das décadas de 1950 e 1960, cujo modelo 

mais próximo está na cidade inglesa de Milton Keynes. Assim, para Velasques e Machado 

(2015), a afirmação de que Palmas é uma “cópia em menor escala de Brasília” não é 

precisa, pois em relação ao partido existem diferenças na utilização dos fundamentos de 

desenho e forma, por mais que tenham existido semelhanças estruturais possivelmente 

isso se deve mais ao fato de serem cidades capitalistas e modernas (VELASQUES; 

MACHADO, 2015).  
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  A afirmativa de que Palmas é uma cópia em menor Escala pode ter se dado 

também pela perspectiva da área central (Figura 24), que possui uma aparente 

semelhança com o Palácio do Planalto e a Esplanada dos Ministérios, gerando assim a 

possível similaridade entre as cidades (SILVA, 2010). 

 

Figura 24: Perspectiva da Área Central de Palmas. 

 
Fonte: GRUPOQUATRO, 1989 apud Silva (2010). 

 

 Das cidades que falamos nesse item, todas foram construídas para servirem de 

novas sedes administrativas de governos estaduais e federal. Para Deffontaines (1944b), 

a velocidade em que foram criadas e povoadas cidades no Brasil, bem como a 

transferência de capitais para outros locais por um simples decreto, trata-se de algo 

bastante surpreendente.  Foi ao longo do século XX, período contemplado em nosso 

estudo, que houve o maior número de cidades novas projetadas e implantadas no país, 

por meio de companhias colonizadoras e ações governamentais.  

 Trevisan (2009) aborda em sua pesquisa 159 cidades projetadas, a primeira 

Erechim-RS, em 1908, e a última Pugmil-TO, em 1997. Segundo sua investigação os 

estados que mais implantaram cidades projetadas foram São Paulo, Paraná e Tocantins. 

Em São Paulo e no Paraná as implantações coincidem temporalmente. São Paulo 

implantou a primeira cidade no ano de 1910, com Braúna, e concluiu em 1979, com 

Primavera; enquanto o Paraná implantou a primeira cidade no ano de 1927, com Andirá, 
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e concluiu em 1964, com Iroí. Já em Tocantins a delimitação temporal é razoavelmente 

distinta em relação aos dois estados anteriores, a primeira cidade foi Araguaína, 

implantada em 1958, e a última Pugmil, em 1997 (TREVISAN, 2009).  

 Vale destacar que no norte do Paraná foram implantadas 62 cidades, caso 

contabilizássemos também as outras macrorregiões do estado, esse número se tornaria 

ainda maior (ROSANELI, 2009; FERREIRA; 2012). Um dos principais motivos para que São 

Paulo e Paraná tivessem destaque na quantidade de cidades planejadas em seus 

territórios foi a produção cafeeira e a construção de ferrovias.  Segundo Andrade (1945) 

a malha ferroviária implantada a partir da capital paulista, ultrapassou seus limites 

administrativos na expansão da sua franja, fazendo com que houvesse um processo 

inédito de urbanização no interior, até então pouco explorado – povoado por tribos 

indígenas e coberto pela Mata Atlântica (TREVISAN, 2009). Segundo Monbeig (1984), por 

toda extensão das linhas férreas, companhias privadas e/ou donos de imensas glebas 

loteavam as terras, vendendo-as aos pioneiros vindos do leste.   

Com a introdução da ferrovia, juntamente com a ocupação de áreas rurais, 

começaram a surgir cidades como centros de apoio à população residente na região 

(MARX, 1980). Núcleos urbanos regularmente implantados já podiam ser vistos pelos 

pioneiros ao chegarem ao norte do Paraná, nas áreas da CTNP. Paulatinamente, as matas 

deram lugar a fazendas e povoados, com a terra roxa sendo dividida em glebas e em lotes 

urbanos. “O tipo de sítio disponível, numa paisagem muito homogênea, o trem, novo 

meio de transporte com suas exigências de trajeto, e a rápida divisão e venda dos 

terrenos geram uma cena urbana nova, monotonamente repetida e regular” (MARX, 

1980, p. 36). 

 Após 1964, com a tomada do poder pelos militares, foi iniciada uma política de 

integração nacional para a ocupação do território que até então era considerado como 

um “vazio demográfico”, com destaque para a Amazônia Legal e para criação de uma 

rede de rodovias. Muitas cidades foram implantadas nesse período por ações de 

companhias privadas e pela colonização dirigida, a exemplo das cidades do norte de Mato 

Grosso. Para Trevisan (2009) o último episódio dessa campanha de colonização da 

“hinterlândia”, foi o desmembramento do estado de Goiás para possibilitar a criação do 

estado de Tocantins, em 1989. Fato ocorrido após a redemocratização do país, 

resultando na cidade de Palmas, a mais nova capital projetada. Dessa certa forma, isso 
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contribui para a explicação de porque a mais nova cidade projetada no Brasil, Pugmil 

(1997), localiza-se em Tocantins. 

 Como o norte do Paraná e o norte de Mato Grosso fazem parte de nosso objeto 

de estudo, pretende-se aprofundar no próximo item desse capítulo as cidades planejadas 

nesses territórios, com destaque para o trabalho desenvolvido pela Companhia de Terras 

do Norte do Paraná e a sua sucessora, Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, 

que sozinha implantou 62 cidades e patrimônios32, servindo de modelo para as demais 

colonizadoras que atuaram no estado e fora dele. 

  

2.2. A Cultura Urbanística promovida no Norte do Paraná e no Norte de Mato Grosso 
 

Ao analisarmos a paisagem construída pelas empresas colonizadoras no norte do 

Paraná e no norte de Mato Grosso, podemos verificar o planejamento territorial aplicado 

na construção desses territórios e o urbanismo praticado por meio do traçado ou do 

desenho das cidades implantadas. Trevisan (2009) ao abordar cidades novas ferroviárias 

faz um paralelo entre o que foi feito pela CTNP e a CMNP, ao implantar cidades 

regularmente ao longo da ferrovia, com o modelo de Cidade Linear do espanhol Arturo 

Soria y Mata (1844- 1920). Pois, em ambos os casos se verifica a presença da ferrovia 

como elemento organizador da escala urbana e regional. No entanto, no caso espanhol, 

a linha férrea tinha o caráter de interligar duas cidades existentes promovendo a 

expansão urbana, já nas cidades do norte paranaense, a ferrovia era o elemento 

estruturador na implantação de cada cidade e suas estações. 

Da mesma forma o autor também faz relação dessa produção urbanística do norte 

do Paraná com o modelo de cidades apresentadas por Ebenezer Howard em Cidade-

Jardim (1898), como forma de expansão urbana e distribuição populacional com a criação 

de novos núcleos ou com o Movimento Americano Antiurbanista, em que o arquiteto 

Frank Lloyd Wright (1867-1959) como personagem principal, apresentou a negação da 

cidade por meio da interiorização dos Estados Unidos da América e pela divisão do 

território em inúmeras propriedades rurais, abastecidas por autovias ou pelo transporte 

                                            
32 Dado retirado da Tabela 4.1- Patrimônios, Distritos, Sedes municipais e sedes municipais com comarcas 
nas Terras da Companhia (CARVALHO,2000). 
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aéreo individual. Outra aproximação se faz em relação ao planejamento regional 

defendido por Patrick Geddes (1854-1932), em sua obra Cidades em evolução de 1915. 

De toda forma, independentemente de sua característica ou aproximação teórica, 

verifica-se que o processo de ocupação e urbanização das regiões por nós aqui estudadas, 

gerou dezenas de cidades novas (TREVISAN, 2009 p. 99 a 101). 

Já Rego (2009) e Beloto (2015) consideram que a maior colonizadora que iniciou 

o processo de ocupação no norte do Paraná a CTNP, buscava “[...] a ideia da 

descentralização urbana e das características do Town Planning inglês: a região, o 

crescimento limitado das cidades, o cinturão verde e a conexão ferroviária e equivalência 

funcional entre os núcleos urbanos” (BELOTO, 2015, p. 31).  

Segundo Beloto (2015), a descentralização da rede urbana foi estratégica para 

viabilizar a colonização da região, já que as cidades tinham o papel de subsidiar as 

atividades e a vida no campo. Assim, a companhia construiu uma rede urbana seguindo 

uma ordem físico-espacial, por meio de planejamento, tanto que as cidades foram 

dispostas de forma equilibrada com áreas e distâncias equivalentes entre si seguindo a 

linha férrea. É esse planejamento, segundo a autora, que se assemelha com a 

descentralização urbana do planejamento urbano inglês, proposto por Ebenezer Howard 

(1902): a Social City (Figura 25). Pois quando Howard limitou a densidade e o número de 

habitantes por meio do equilíbrio físico, econômico e social entre as cidades-jardim, 

buscava assegurar a Cidade Social (BELOTO, 2015). 

 

Figura 25: Social City. 

 
Fonte: Howard 1902 apud Hall e Ward (1998). 
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 A obra de Ebenezer Howard publicada em 1898, com o título To-morrow: a 

Peaceful path to Real Reform, depois reeditada em 1902, com o título Garden Cities of To-

morrow, propõe um novo modelo de cidade e trabalha com uma nova dimensão 

territorial, ao apresentar a Social City como solução para o crescimento (HOWARD, 2002). 

A Cidade Social tinha o propósito de oferecer as mesmas condições sociais e econômicas 

de uma grande cidade, porém organizada de maneira polinucleada, com cidades 

independentes, concebidas e mantidas por uma associação cooperativa. Isso se 

viabilizaria em razão de serem concebidas como conectadas por meio de um sistema de 

transporte, assim a cidade social poderia proliferar quase que sem limites (HALL; WARD, 

1998). 

 Para Beloto (2015) a descentralização regional vista no plano do norte do 

Paraná está inteiramente ligada às propostas de Cidade Social howardiana e ao town 

planning, uma vez que apresentava contribuições do Garden City Movement e trazia 

como questões importantes: o planejamento, o crescimento das cidades e a 

autossuficiência dos núcleos urbanos. Essa afirmação se baseou nas plantas iniciais da 

CTNP, em 1934, que apresentavam o traçado das primeiras cidades, a divisão dos lotes 

rurais em pequenas propriedades, a localização de rios e de córregos, bem como das 

estradas e da ferrovia (Figura 26). Eram demonstradas, assim: a cidade, a ferrovia e a área 

rural (REGO, 2009; BELOTO, 2015). 
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Figura 26: Plano de Colonização da CTNP (1934) 

 
Fonte: Museu da Imigração do Estado de São Paulo (2015) 

 
 No entorno das cidades percebe-se um vazio, que a própria companhia 

descreve como sendo um cinturão verde, uma área de chácaras para produção de 

hortifrutigranjeiros para abastecimento das cidades (CTNP, 1975).  Rego (2009) constata 

que a ideia de cinturões verdes ao redor das cidades estava sendo comumente aplicada 

no traçado de novas urbanizações, principalmente de domínio colonial britânico. Assim, 

há grande probabilidade dessa ideia ter sido empregada no norte do Paraná, pois havia 

em Londres um movimento a favor da adequação da cidade-jardim nas colônias, onde 

eram aplicados o town planning nas urbanizações para que se mantivesse uma população 

rural. (REGO, 2009; YONEGURA,2010; BELOTO, 2015). 

  Dessa forma, ao se considerar a estrutura regional polinucleada de pequenas 

propriedades rurais, com o cinturão verde no entorno das cidades, verifica-se que o que 

foi implantado no norte do Paraná se assemelha com a integração cidade campo 

proposta por Howard. Por certo o town planning buscava o equilíbrio entre cidade e 

campo para manter a população rural no campo, verifica-se no plano regional de 

colonização o propósito de fixar uma população rural e distribuir os habitantes pelo 

território de forma harmoniosa. Assim, ao considerar as áreas do entorno das cidades da 

Companhia como cinturões verdes, a princípio a expansão das cidades se daria de forma 

controlada. (BELOTO, 2015). 
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 Outro aspecto presente na proposição de Howard é a autossuficiência política, 

administrativa, social e econômica dos núcleos urbanos. Entretanto, no norte do Paraná 

como o modelo de colonização era baseado na exportação de produtos primários, as 

cidades serviam somente como pontos de comércio e serviço para atender a área 

agrícola dando suporte para a produção rural (PADIS 1981). Considerando isso, Ward 

(1992) demonstra que houve uma aplicação seletiva das ideias de cidade-jardim, com a 

estrutura formal se sobressaindo em relação ao conteúdo social e econômico, 

desprezando-se assim a questão da autossuficiência dos núcleos (BELOTO, 2015). 

 Beloto (2015) evidencia que a descentralização no plano do norte do Paraná se 

justificou pela equivalência entre os núcleos urbanos, pela suposta existência de um 

cinturão verde e pela relação cidade-campo. Da mesma forma que na descentralização 

presente entre várias cidades-jardim, demonstra uma escala regional, portanto uma 

configuração do território por meio de estruturas regionais que conectariam as cidades 

em rede, representando a Social City. Nesse sentido, pode-se destacar a aproximação do 

plano de colonização da CTNP com a Cidade Social, conforme proposta por Howard.  

 Após a venda da colonizadora britânica para empresários brasileiros, além da 

modificação da razão social, que passou a ser denominada Companhia Melhoramentos 

do Norte do Paraná, existiu também uma mudança na maneira de dar continuidade à 

implantação da rede de cidades. Essa segunda fase da colonização foi marcada pela 

alteração na dimensão das cidades e em sua função na rede urbana, por meio da 

hierarquização entre os núcleos. Assim, a companhia começou a implantar alguns centros 

urbanos, entre o conjunto de cidades no norte do Paraná. 

 Para Beloto (2015) o modelo de descentralização proposto por Howard, aparecia 

em Londres em um novo contexto e com uma nova imagem, surgindo assim as satellite 

towns.  As propostas de Raymond Unwin são bastante relevantes para esse novo modelo, 

no qual a hierarquia não aparecia somente nos diferentes tamanhos de cidades, mas 

também na função de cada núcleo urbano em relação ao conjunto. 

Segundo Hall (2011), o conceito de cidades-satélites (Figura 27) que gravitavam 

no entorno da metrópole já havia sido estudado por Howard (1898), por Purdom (1921) 

e por Unwin (1929; 1933). Entretanto, destaca que foi com Abercrombie (1944), no 

Grande Plano de Londres, que a teoria tomou forma e se materializou. Nesse sentido, o 
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autor destaca que por mais que tenha sido modificado em alguns aspectos o Plano 

“sobreviveu não se sabe como; e a região de Londres é um dos poucos lugares do mundo 

que se pode encontrar, concretizada, a visão de mundo segundo Howard-Geddes-

Mumford”. (HALL, 2011, p. 200). O próprio Mumford em Carta para Osborn admite que 

o Plano, “sob todos os aspectos, o melhor documento isolado até agora surgido sobre 

planejamento desde o livro de Howard; na verdade, quase pode ser considerado como a 

forma madura do organismo do qual Garden Cities of Tomorrow fora o embrião” 

(MUMFORD, 1982 apud Hall, 2011, p. 198-199). 

 

Figura 27: Cidades-satélites por: a-Howard, b-Purdom, c-Unwin, d-Abercrombie. 

 
Fonte: Peter Hall (2011). 
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A aproximação entre do conceito de cidades-satélites e as cidades implantadas 

pela CMNP se justifica, notadamente, em razão dos assentamentos serem classificados 

entre cidades e patrimônios e também pela função que ocupavam na rede urbana. A 

diferenciação entre as cidades que seriam os polos principais em relação aos demais 

núcleos, que gravitariam no entorno, era objetivada na dimensão e na forma urbana 

adotadas. Beloto (2015) observa que por utilizarem a forma urbana de acordo com o 

traçado das cidades-jardim, as ideias do town planning poderiam ser vistas tanto na 

escala regional, quanto na escala das principais cidades da rede produzida no plano da 

Paraná Plantations. 

A cidade de Maringá já estava prevista no plano da CTNP e, efetivamente, foi a 

primeira a ser projetada pela CMNP. A companhia contratou o engenheiro Jorge Macedo 

Vieira para elaborá-la, diferenciando-se assim da empresa antecessora, notabilizada por 

possuir um quadro técnico próprio a fim de projetar as cidades. Outra diferenciação diz 

respeito ao tamanho da cidade, bem maior quando comparada aos núcleos até então 

elaborados pela companhia britânica. (STEINKE, 2007; REGO, 2009; BELOTO, 2015). 

Segundo a CMNP (1975) os núcleos básicos foram implantados progressivamente 

e distanciados por cerca de 100 quilômetros um dos outros, na seguinte ordem: Londrina, 

Maringá, Cianorte e Umuarama – dessa forma, foram planejadas para se transformarem 

em grandes metrópoles. Os demais núcleos, denominados de patrimônios, dispostos a 

cada 15 quilômetros, teriam a função de servir como centro de abastecimento da 

população rural. Conforme Beloto (2015) a classificação entre cidades e patrimônios foi 

empregada pela CMNP quando refez todos os projetos inicialmente elaborados pela 

CTNP – o autor ressalta que houve, inclusive, a mudança do timbre da companhia 

anterior. Também cumpre destacar que a denominação empregada na nova 

configuração da companhia foi acrescida aos núcleos já assentados, nesse sentido, 

somente Londrina, Arapongas e Apucarana seguiram com a nomenclatura de cidade. 

A hierarquia proposta para a rede urbana norte paranaense demarcou as 

centralidades do território, a partir disso as cidades construíam uma dinâmica própria 

com certa autonomia econômica em relação ao meio rural, principalmente devido às 

atividades de comércio e serviços. Também nos núcleos localizados sobre o eixo 
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rodoviário com o passar dos anos houve crescimento, de modo a se concretizar uma 

complementação da hierarquia urbana regional (BELOTO, 2015). 

Entende-se que centralidade vista no plano da Companhia remete às propostas 

de Howard na distribuição da cidade Social, a saber, no que se refere a Cidade Central e 

as demais cidades-jardins. Estudos mostram que as ideias de Howard foram separadas 

em elementos conceituais que, posteriormente, foram empregados, tais como: a 

reforma habitacional; o planejamento de unidades residenciais; o zoneamento; e o uso 

de densidade de ocupação do solo (WARD, 1992). Segundo Hall (2011) a descentralização 

proposta por Howard para desafogar a metrópole, fez com que aos poucos fossem 

surgindo novas proposições, como a da criação dos Subúrbios Jardins, iniciados no 

Hampstead Garden Suburb, de Unwin e Park em 1907; e também as cidades satélites e 

as New Towns, no entorno de Londres, como tentativas de aplicar os conceitos 

howardianos (BELOTO, 2015). 

 Em 1910 durante a Town Planning Conference, promovida pelo Royal Institute of 

British Architects, Unwin (1911) discursou sobre aspectos a serem observados durante a 

concepção de um projeto urbano. Fez comentários relativos à necessidade de se 

considerar previamente a expansão ordenada das cidades, notadamente, com a criação 

de núcleos suplementares nos arredores das grandes cidades, os quais teriam distintas 

funções; bem como considerar o tamanho que pode ser adquirido pela cidade, limitando-

o por cinturões de parques florestais – green belts. A ligação da cidade grande aos centros 

urbanos, aos distritos industriais e aos diferentes centros, deveria se dar por estradas e 

highways, subdivididas pelo autor em highways primárias e secundárias. 

Unwin também aponta para a necessidade de se propor diferentes tratamentos 

para os vários setores do plano urbano, a fim de acomodar os diversos usos que podem 

ser atribuídos para satisfazer o comércio, a indústria, a parte residencial, as necessidades 

de recreação, além dos vários arranjos exigidos pelas características do sítio. Para ele a 

função do arquiteto “town-planning” é a de expressar a beleza das formas e aceitar as 

considerações eventualmente apresentadas por sociólogos, economistas, topógrafos e 

engenheiros, a fim de que ao final seja possível obter uma bela forma urbana para o plano 

(UNWIN, 1911). 
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Segundo Gravagnuolo (2015), a obra de Unwin33 é determinante em razão de 

revisar as propostas howardianas, não apenas em razão tratar das ideias de cidade-jardim 

e de subúrbio jardim, mas também por não separar os novos assentamentos do 

desenvolvimento e do planejamento regional. No Method of Descentralization de 1925, 

Unwin voltou a propor o princípio do planejamento urbano por núcleos satélites, 

inscrevendo-se em um quadro de descongestionamento de áreas metropolitanas de alta 

densidade, de modo a exaltar as potencialidades de atração dos centros menores 

regularmente distribuídos pelo território. No entanto, a mais completa demonstração 

relativa ao conceito de descentralização aplicado a uma situação metropolitana concreta, 

foi formulada em seu segundo informe para o Comitê Regional de Planejamento da 

Grande Londres, no ano de 1933.  

O sistema regional proposto por Unwin se baseou na ideia de circundar Londres 

com um cinturão verde a fim de proteger o território agrícola, ao mesmo tempo 

beneficiado por serviços coletivos e por um circuito de parkways, para a separação dos 

tráfegos. Imersos nesta área verde se encontrariam uma série de núcleos satélites, 

definindo-se assim um modelo de cidade-região (GRAVAGNUOLO, 2015).  

O economista Charles Benjamin Purdom (1883-1965) na Exposição Ideal Home 

Exhibition, também propôs, em 1920, a expansão de Londres por meio de cidades-

satélites, apresentando o diagrama Satellite Towns Round London-a diagram showing 

how it could be34.  “A palavra ‘satélite’ é usada no sentido de um corpo sob a influência 

de um corpo mais poderoso, mas possuindo sua própria identidade” (PURDOM, 1949 p. 

24). Assim, afirmava que as cidades-satélites deveriam ser o mais economicamente e 

socialmente autossuficientes possível, em relação à metrópole (PURDOM, 1949; MILLER, 

1989; WARD, 1992 apud BELOTO, 2015). 

Já Sharp (1940) defende que o modelo de cidades-satélites, apresentado pelos 

planejadores do movimento Town Planning, não se tratava de uma descentralização, e 

                                            
33 “Nomeado no pós-guerra como chefe do Escritório Técnico para a construção e planejamento do 
Ministério da Saúde, e em 1929 consultor chefe para o Plano Regional de Londres, Unwin encontra o modo 
de transmitir ao aparelho administrativo e estatal critérios guias que orientaram a legislação e a prática 
urbanística inglesa” (GRAVAGNUOLO, 2015, p. 160). 
34 “Este diagrama foi publicado, em maio de 1920, na revista Garden Cities & Town Planning e, em 1921, 
na introdução do livro Town: theory and practice e ainda, quatro anos depois, suas ideias expressas neste 
mesmo diagrama deram forma ao livro The building of satellite towns” (BELOTO, 2015, p. 85). 
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sim de uma sub-centralização. Pois ao seu modo, a descentralização implicaria na perda 

de atrações que só poderiam ser oferecidas por serviços especializados, nessa 

perspectiva, a sub-centralização, por meio de sub-centros separados do centro principal, 

corresponderia a centros menores, logo com um nível de atração menor e uma dinâmica 

cultural e científica também reduzida. Assim, em conjunto, os sub-centros e a cidade 

central estabeleceriam uma única cidade, a regional city (BELOTO, 2015). 

 Para Beloto (2015), quando T. Sharp considera o termo “sub-centralização”, 

reafirma a distribuição das funções urbanas nas cidades-satélites, interligadas com a 

cidade principal. Tanto Sharp quanto Unwin, descrevem um modelo hierárquico-

funcional de rede de cidades, que também é defendido por Purdom, mas não nomeado 

como tal. Segundo Purdom (1949), para a construção de cidades-satélites, seria 

necessário saber quais seriam suas funções no contexto regional.  

No período entre guerras, a ideia de cidades-satélites imperou no pensamento do 

Garden City Movement, sendo considerada um estágio intermediário entre a cidade-

jardim, de Ebenezer Howard, e a proposta de Patrick Abercrombie para as new towns 

londrinas (WARD, 1992; GRAVAGNUOLO, 2015). No entanto, como já foi visto, as 

propostas de Unwin para Londres tornaram-se referência para Abercrombie. Ao 

considerar isso, Gravagnuolo (2015) acrescenta que a obra de Patrick Abercrombie fez a 

transformação conceitual do Garden City Movement, libertando-o do romantismo 

filantropo. Assim, ao passar da ação experimental para um planejamento baseado em 

amplos poderes legislativos, convergiu esforços por refundar a disciplina do town 

planning sobre bases cientificas. 

Ao se estudar o planejamento urbano adotado pela CTNP e CMNP, verificamos a 

possibilidade de aproximar as ideias da companhia às do Garden City Movement e, 

posteriormente, às propostas ligadas às satellite towns inglesas (REGO, 2009; BELOTO, 

2015). Em sua primeira fase a colonização foi relacionada ao modelo de descentralização, 

especificamente no atinente aos princípios da Social City, por meio da implantação de 

cidades pequenas, equidistantes e semelhantes funcionalmente. Na segunda fase da 

colonização o objetivo do plano foi modificado para a construção de uma rede urbana 

hierarquizada, na qual as cidades se destacavam pela importância econômica e pela 

complexidade funcional, o que sugere uma aproximação das ideias relativas às cidades-

satélites. Algo que se justificaria tanto pela derivação das ideias da Social City, quanto 
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pelo fato de ambas fazerem parte do movimento cidade-jardim, sendo vistas no máximo 

como linhas diferentes (BELOTO 2015). 

As divergências existentes entre o plano norte paranaense e as propostas para 

Londres, dizem respeito, especialmente, ao fato de que em terras brasileiras essas 

proposições estavam sendo aplicadas em um território em construção. E também ao fato 

de que em Londres, tanto Raymond Unwin quanto Patrick Abercrombie tinham como 

função ordenar a expansão da cidade, apoiando-se na possibilidade de descentralização 

da indústria e de transferência do excedente populacional da metrópole para as cidades 

novas. No entanto, no plano da companhia a condição era totalmente oposta: no local 

da expansão estava em curso a criação de uma região e, no lugar da indústria, ainda 

predominava a economia regional de base agrícola, juntamente com o comércio e a 

prestação de serviços nas principais cidades (BELOTO 2015). 

Como o planejamento implantado pela Companhia Melhoramentos serviu de 

modelo para as demais empresas que atuaram no norte do Paraná e de Mato Grosso, 

seguimos com a hipótese de que tanto a Colonizadora Byington, quanto a Sociedade 

Imobiliária do Noroeste do Paraná (SINOP) e a Sinop Terras Ltda., acompanharam as 

ideias urbanísticas que estavam representadas na paisagem elaborada pela Companhia. 

No caso da Colonizadora Byington, a implantação de suas cidades seguiu um eixo 

rodoviário, no qual a cidade de Pérola foi alocada no centro da Gleba São João (Figura 

28), possuindo um traçado mais elaborado e uma maior dimensão em relação as demais 

– interessante notar que a cidade foi nomeada em homenagem à matriarca dos Byngtons 

(FABRINI, 2014). Mesmo que em escala bem menor a ação da Byington se aproxima da 

ideia de cidades-satélites, conforme levantado por Beloto (2015) e Rego (2009), na 

CMNP. Visto que Pérola seria a cidade central, com os demais núcleos gravitando em seu 

entorno. Cumpre destacar que afirmamos isso ao considerarmos o plano inicial 

desenvolvido pela Byington, já que atualmente a cidade que exerce poder centralizador 

na gleba é Altônia, pois se desenvolveu mais que as outras. 
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Figura 28: Planta com a implantação das cidades e distritos da Byington (1958). 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014) modificado pela autora. 

 

Ao avaliarmos as cidades implantadas pela SINOP, verificamos que elas diferem 

das implantadas pela CTNP/CMNP, já inicialmente, em razão de seu território ser dividido 
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em quatro glebas, em solo paranaense. Em que pese isso, ao analisarmos cada gleba, 

verificamos semelhanças que remetem ao urbanismo empreendido pela CTNP, no que 

diz respeito às cidades jardim, visto se tratarem de propostas de cidades autossuficientes, 

e com uma área de chácaras em seu entorno, possivelmente concebidas como um 

cinturão verde. É importante deixar claro que quando abordamos as questões relativas à 

cidade-jardim, não estamos tratando particularmente de suas características formais de 

traçado urbano, uma vez que essas cidades brasileiras, em sua maioria, foram projetadas 

com traçado quadriculado sem uma preocupação maior com o sítio e com a natureza. 

Ainda, quando consideramos que além das cidades a colonizadora também implantou 

distritos menores, podemos remeter à ideia de Cidade Social, mesmo que de forma 

reduzida – haja visto que as glebas não tinham continuidade, como acontecia com as 

implantadas pela Companhia Melhoramentos, o que acabou por implicar em que o 

conceito fosse concretizado de forma fragmentada.  

Na Gleba Sinop (Figura 29), onde está locada Terra Rica, há apenas um distrito ou 

patrimônio35, Adhemar de Barros. Na cidade de Iporã, que se localiza na Gleba Atlântica 

(Figura 30), foram implantados os distritos de Nilza e Iverã. Na Gleba Rio Verde I (Figura 

31), repete-se o mesmo que em Terra Rica, a cidade é Urbiratã e o distrito Yolanda.  

Somente na Gleba Rio Verde II (Figura 32) é que a ideia de Cidade Social pode ser melhor 

percebida, pois nela estão locadas duas cidades, Formosa do Oeste e Jesuítas, e dois 

distritos, Marajó e Carajá. 

Já em Mato Grosso, o território elaborado pela Sinop Terras (Figuras 33 e 34) é o 

que mais se assemelha ao que foi empreendido pela Companhia Melhoramentos no 

Paraná. Mesmo que de forma reduzida, ao se considerar o número de cidades, na 

formação dessa rede urbana destaca-se a presença de uma cidade servindo de polo 

regional, uma referência para as demais. No caso de nosso objeto de estudo, Sinop é a 

cidade central e as demais, Vera, Santa Carmem e Cláudia são as cidades satélites ou sub-

centros. Interessante notar que a cidade de Sinop também se assemelha ao traçado de 

Maringá, possivelmente em razão do arquiteto que reformulou o projeto da cidade 

também ter trabalhado na elaboração do plano de avenidas e expansão de Maringá. 

 

                                            
35 Nas plantas da SINOP esses distritos eram nomeados Vilas. 
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Figura 29: Gleba Sinop. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Sinop em Maringá (2015) modificado pela autora. 
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Figura 30: Gleba Atlântida. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Sinop em Maringá (2015) modificado pela autora. 
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Figura 31: Gleba Rio Verde. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Sinop em Maringá (2015) modificado pela autora. 
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Figura 32: Gleba Rio Verde 2. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Sinop em Maringá (2015) modificado pela autora. 
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Figura 33: Gleba Celeste da 1° a 4° parte – Sinop, Santa Carmem e Vera. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Sinop em Sinop (2016) modificado pela autora. 

 

 

 



CAPÍTULO 2 
O URBANISMO NO BRASIL E A CONSTRUÇÃO DE CIDADES NOVAS 

 

 

|130| 

Figura 34: Gleba Celeste 5° parte – Cláudia. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Sinop em Sinop (2016) modificado pela autora. 

 

 

Verifica-se que as ideias inglesas de urbanismo ligadas ao Movimento Cidade 

Jardim, que inicialmente foram concebidas com o propósito de desafogar a metrópole, 

criando novas cidades mais integradas ao campo, no Brasil, em especial no norte do 

Paraná e no norte de Mato Grosso, foram referência no planejamento de novas regiões 

a serem colonizadas. Particularmente, por meio da criação de redes de cidades que no 

início se desenvolviam de forma independente a fim de abastecer a área agrícola e que, 

posteriormente, tornavam-se polos regionais de comércio, de cultura e de serviços – 

como é o caso de Sinop-MT, por exemplo. 
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Recorte da Vista Aérea de Vera em 1974. 
 Fonte: Arquivo Colonizadora Sinop em Sinop-MT. 
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3. A PAISAGEM CONSTRUÍDA PELAS COLONIZADORAS 

 

Nos capítulos anteriores verificamos que por meio da colonização privada, tanto 

o Norte do Paraná, quanto o Norte de Mato Grosso, efetivamente povoaram suas terras. 

E que a conjuntura econômica e a abertura política da época motivaram os governos a 

conceder autorização para a atuação dessas empresas colonizadoras, fato que contribuiu 

sobremaneira para a construção da paisagem que iremos estudar neste capítulo. 

A paisagem natural existente antes da chegada dessas empresas colonizadoras 

era de mata nativa, com alguns povoados36, posseiros e ocupações indígenas37. Esse 

cenário se encontrava tanto no território paranaense quanto no mato-grossense, por isso 

podemos dizer que essas companhias reocuparam a terra e construíram a paisagem 

cultural que encontramos atualmente.  

No entanto, antes de abordarmos a construção dessas paisagens, empreendidas 

pelas companhias selecionadas para o presente estudo, pretendemos neste capítulo 

definir os conceitos de paisagem e de paisagem cultural. Por entendermos que são 

termos que possuem vários significados, a rigor, conceitos estudados por diversas 

disciplinas acadêmicas, achamos importante definir a abordagem e a análise que iremos 

seguir, no caso da paisagem cultural da Geografia Cultural. 

3.1. Paisagem 

 

Por se tratar de uma palavra polissêmica muitos autores iniciam seus estudos 

sobre a paisagem a partir do seu significado e de sua etimologia. A definição comumente 

encontrada nos dicionários da língua portuguesa converge para a ideia de que a paisagem 

é a “extensão de território que o olhar alcança” (HOUAISS, 2009, p. 1413). Entretanto, a 

palavra ainda pode ter outros significados, tais como: vista; panorama do alto; conjunto 

de componentes naturais, ou não, de um espaço externo que pode ser apreendido pelo 

                                            
36 Povoados que mais tarde deram origem às cidades de: Paranavaí, Campo Mourão e Goioerê (BALHANA 
et al, 1969) 
37 Tomazi (1999) descontrói a ideia de que existia um vazio demográfico e de mata virgem no norte do 
Paraná, nesse sentido, aponta para a presença de indígenas e de caboclos que viviam e conheciam a região. 
Mota e Noelli (1999) mostram que o território indígena, por meio de exploração e de guerras, foi sendo 
conquistado e nomeado, nos séculos XIX e XX, como espaço vazio, desabitado e pronto para ser ocupado. 
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olhar; espaço geográfico de um determinado tipo; pintura, desenho, gravura, fotografia, 

etc., em que o tema principal é a representação de formas naturais e de lugares 

campestres (HOUAISS, 2009). Ao procurarmos a definição da palavra landscape, no inglês 

britânico, encontramos: “uma grande área de campo, especialmente relacionada à sua 

aparência” e “uma visão ou imagem do campo, ou a arte de fazer essas imagens” 

(CAMBRIDGE DICTIONARIES ONLINE, 2015). No mesmo dicionário, existe também 

referência ao significado das palavras no inglês americano, onde encontramos: “uma 

grande área de campo, geralmente sem muitos edifícios ou outras coisas que não são 

naturais” e “visão ou imagem do campo”. Além dessas duas definições tem-se uma 

terceira, relativa ao campo das ciências da terra, significando: “a forma das características 

da terra e afins, numa área particular” (CAMBRIDGE DICTIONARIES ONLINE, 2015).  

 Segundo Jackson (1984) o primeiro significado de paisagem aplicado na língua 

inglesa, não se referia à paisagem como sendo o próprio ponto de vista, mas sim, 

referindo-se a uma interpretação por um artista, ou seja, uma imagem ou pintura. 

Gradualmente a palavra foi mudando de significado. Inicialmente, entendida como uma 

imagem de vista; e depois sendo definida como o próprio ponto de vista – remetendo 

aos critérios de beleza da paisagem, estabelecidos pelos críticos e artistas. Segundo 

Holzer (1998), o termo paisagem surgiu no ocidente, durante o Renascimento como 

expressão artística da representação do espaço.  

  Ao trabalharmos com a etimologia da palavra paisagem, nos deparamos não só 

com o termo em português, mas também com sua complexidade em outros idiomas. 

Pois, “[...] cada um deles, tem para um determinado termo, acepções que apesar de 

aparente semelhança escondem sutilezas que são muitas vezes, intraduzíveis” (HOLZER, 

1998, p. 52). A palavra “paisagem” vem do francês paysage, também parecida com o 

termo em espanhol paisaje e em italiano paesaggio.  Semelhantes por pertencerem a 

línguas latinas, derivando, em quase todos os casos, do Latim pagus, que significa distrito 

rural definido, ou aldeia. O francês possui várias palavras para paisagem, cada uma com 

nuances de significado: terroir, pays, paysage, campagne (JACKSON, 1984). O termo 

paysage, segundo Name (2010), tem seu significado associado às técnicas renascentistas, 

no entanto, sua origem vem do radical pays, que significa ao mesmo tempo “habitante” 

e “território”. 
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 Já a palavra landscape foi introduzida na Grã-Bretanha em algum momento do 

século V pelos anglo saxões, povos germânicos, dinamarqueses e outros grupos de língua 

germânica. Além das variações do inglês antigo, landskipe e landscaef, e outras do alemão 

como landschaft, do holandês landscap, bem como equivalentes dinamarqueses e 

suecos. Todos eles vêm da mesma raiz, mas nem sempre são usados no sentido Inglês. 

(JACKSON, 1984). Ao trabalhar com a etimologia da palavra landschaft, de origem alemã, 

Name (2010) remete ao trabalho de Holzer (1999), para dizer que se refere a uma 

associação entre o sítio e seus habitantes, ou seja, uma composição morfológica e 

cultural. Trata-se de termo possivelmente originado de land schaffen, que significa: “criar 

a terra, produzir o campo”. Landschaft originou o landschap holandês, que, por sua vez, 

originou o landscape em inglês. Apesar do termo holandês possuir o mesmo significado 

do termo alemão, foi associado às pinturas de paisagens realistas do início do século XVII. 

Já o termo em inglês, landscape é comumente tido como “view of land” ou 

“representation of land” (HOPKINS, 1994 apud NAME, 2010). Ainda vale mencionar o 

observado por Jackson (1984), ao indicar que no inglês americano a paisagem significa 

“cenário natural”, enquanto na Inglaterra quase sempre remete a “elementos humanos”. 

Além dessa polissemia, a palavra paisagem possui vários aspectos que são objeto 

de pesquisas em diversas áreas acadêmicas. A fim de classificar as variadas vertentes de 

estudos sobre a paisagem, Besse (2014) divide o conhecimento sobre a paisagem em 

“cinco portas”38, ou cinco problemáticas paisagísticas que coexistem no pensamento 

contemporâneo, e que não se sobrepõem, embora possam ser articuladas umas às 

outras. Para o autor: 

 

[...] a paisagem é considerada como uma representação cultural 
(principalmente informada pela pintura), como um território produzido 
pelas sociedades na sua história, como um complexo sistêmico 
articulando os elementos naturais e culturais numa totalidade objetiva, 
como um espaço de experiências sensíveis arredias às diversas formas 
possíveis de objetivação, e como, enfim, um local ou um contexto de 
projeto. Cada uma dessas posições é sustentada de forma privilegiada, 
embora não exclusiva, por uma “profissão” ou um grupo de profissões, 

                                            
38 Termo utilizado por Besse (2014) no artigo traduzido para o português “As cinco portas da paisagem – 
ensaio de uma cartografia das problemáticas paisagísticas contemporâneas”.  Original BESSE, Jean Marc. 
“Las cinco puertas del paisaje”. In: MADERUELO, Javier (dir.) Paisaje y pensamento, Abada-CDAN, Madrid, 
2006. 
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ou até por uma formação ou uma corporação acadêmica. (BESSE, 2014, 
p. 12). 

 

Silvestre (2009), ao retomar o trabalho de Besse, divide as “cinco portas” entre 

as áreas de estudo e seus pesquisadores. A porta dos humanistas, historiadores da 

cultura, historiadores da literatura e da arte (como E. Gombrich), que partem da ideia de 

paisagem como representação. A porta dos geógrafos culturais (como J. B. Jackson) que 

não trabalham com a lógica pictórica e afirmam ser a paisagem um espaço social e 

humanizado, mesmo que material e concreto. A porta dos ecologistas, geólogos, 

climatologistas, botânicos, pesquisadores da geomorfologia (como Georges Bertrand ou 

Denis Mercier), que remetem a uma perspectiva ‘realista’ e ‘naturalista’ da paisagem 

enquanto entidade objetiva. A porta dos filósofos fenomenólogos (como Merleau-Ponty), 

que utilizam a ideia da paisagem como experiência. A porta dos criadores, que remete 

aos arquitetos, paisagistas e artistas (como Richard Long), que partem de uma 

perspectiva ativa, criativa e projetiva, mas cuidadosa com o meio ambiente. 

Nesse quadro, iremos nos apoiar nos estudos da paisagem sob a ótica da 

geografia cultural. Também nesse sentido, Aliata e Silvestri (2008) mostram que houve 

mudanças na ideia de paisagem e de ambiente, e que atualmente são utilizadas de 

maneira quase intercambiável, ainda que impliquem em uma divisão de competências: a 

perspectiva estética para a paisagem e a científica para o ambiente. Em muitas áreas das 

ciências sociais em que a noção de paisagem continua sendo vastamente utilizada, como 

na geografia, a carga estética foi desvencilhada, para criar definições que sustentassem 

a interação entre homem e meio, ancoradas na necessidade apenas reconhecível pela 

ciência. 

Jackson (1984), salienta que paisagem é a composição do espaço, feita e 

modificada pelo homem para servir de infraestrutura e de fundo para a nossa existência 

coletiva. Se aparentemente isso sugere importância modesta, devemos recordar que, em 

seu sentido moderno, essa palavra significa não só a nossa identidade e nossa presença, 

mas também a nossa história.  

Segundo Maderuelo (2009), a paisagem não é natureza e nem território, mas 

sim construção humana, nesse sentido, insiste em duas vertentes: a primeira, a 

construção mental que interpreta o que se vê; e a segunda, a construção física que altera, 
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modela e transforma o território. A importância de estudarmos a paisagem reside 

especialmente no fato dela incorporar os vestígios do passado, como um grande 

palimpsesto que conserva as pegadas territoriais das gerações que nos precederam. 

Descobrir essas pegadas e interpretá-las é um desafio intelectual que os geógrafos 

compartilham com historiadores, com os arquitetos e com outros estudiosos (URTEAGA, 

2009).  

A paisagem surge, portanto, como expressão da existência, e como forma de 

representação, no espaço e no tempo, da relação que o ser humano estabelece com a 

natureza. A paisagem está desenhada com formas inteligíveis que respondem a 

diferentes necessidades: habitar, cultivar, coletar e apreciar (CARAPINHA, 2008).   

 3.2. Paisagem Cultural 
 

O termo paisagem cultural surgiu dentro da Geografia Cultural, como disciplina, e 

é uma das subdivisões da geografia, portanto está ligada aos estudos da Terra. Em 

particular, aos aspectos da Terra produzidos ou modificados pela ação humana.  

 

Os estudos destes aspectos geográficos resultantes da ação do homem 
considera as diferenças entre as comunidades humanas que as criam 
ou criaram e se refere aos modos especiais de vida de cada uma como 
culturas. A geografia cultural compara a distribuição variável das áreas 
culturais com a distribuição de outros aspectos da superfície da Terra, 
visando a identificar aspectos ambientais característicos de uma 
determinada cultura e, se possível, descobrir que papel a ação humana 
desempenha ou desempenhou na criação e manutenção de 
determinados aspectos geográficos. A geografia cultural distingue, 
descreve e classifica os complexos típicos de aspectos ambientais, 
incluindo aqueles feitos pelo homem, que coincidem com cada 
comunidade cultural, considerando-os como paisagens culturais, e 
procura origens na história da cultura. Finalmente, pode estudar os 
processos específicos nos quais estão envolvidas manipulações 
humanas do meio ambiente, juntamente com suas implicações para o 
bem-estar da comunidade e da humanidade, considerando-o como 
ecologia cultural (WAGNER; MIKESELL, 2011, p. 27-28). 

 
 

Nesses termos, cultura, área cultural, paisagem cultural, história da cultura e 

ecologia cultural, são os cinco temas, que unidos constituem o núcleo da geografia 

cultural (WAGNER; MIKESELL, 2011).  
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A abordagem da geografia cultural na análise das regiões nos auxilia, pois 

trabalha em conjunto com a geografia física para analisar a morfologia do lugar, com a 

geografia histórica e econômica para estudar as áreas culturais presentes que procedem 

das anteriores. Além disso, direciona seus principais problemas metodológicos para a 

estrutura da área, fazendo com que seus objetivos imediatos sejam dados pela descrição 

explicativa dos fatos, das ocupações e das áreas estudadas (SAUER, 2011). 

As paisagens trazem a marca das culturas e, ao mesmo tempo, as influencia 

(BERQUE, 1984 apud CLAVAL, 2007). A importância dos estudos da paisagem na geografia 

cultural é a de compreender a mediação, por meio da qual os grupos humanos garantem 

a posse do espaço, de modo a submetê-lo à sua influência (BERQUE, 1990; 1995 apud 

CLAVAL, 2007). O estudo da paisagem cultural proporciona uma base para a classificação 

regional, deixando claro o papel do homem nas transformações geográficas e 

esclarecendo certos aspectos da cultura, buscando diferenças na paisagem que possam 

ser atribuídas às diferenças da conduta humana sob diferentes culturas (WAGNER; 

MIKESELL, 2011).  

Segundo Besse (2014), toda paisagem é cultural, não essencialmente por ser 

vista como uma cultura, mas essencialmente por ter sido produzida dentro de um 

conjunto de práticas econômicas, políticas e sociais, segundo valores que, de certa forma, 

ela simboliza. A paisagem é o produto das interações, das combinações entre um 

conjunto de condições e de constrições naturais (geológicas, morfológicas, botânicas, 

etc.), efetivamente, um conjunto de realidades humanas, econômicas, sociais e culturais. 

São, portanto, essas interações que, no tempo e no espaço, respondem pelas mutações 

percebidas nas paisagens visíveis (BESSE, 2006). 

Para Cosgrove (2004), a paisagem entendida enquanto um caldo cultural, uma 

criação humana intencional, é composta de camadas de significados que devem ser lidos 

em seus diversos planos. Visto ser a paisagem um conjunto que num dado momento, 

exprime as heranças que representam as sucessivas relações entre ser o humano e a 

natureza, acaba por servir de testemunho para trabalhos historiográficos (SANTOS, 

2014).  

Para Sauer (1925), a paisagem cultural resulta da ação, ao longo do tempo, da 

cultura sobre a paisagem natural, por meio da atividade de um grupo cultural. A cultura 
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é o agente, a área natural é o meio e a paisagem cultural o resultado (CORREA; 

ROSENDAHL, 2004). Entretanto, esse conceito foi amadurecido ao longo do tempo e nos 

anos 1960, John B. Jackson e Pierce Lewis, defenderam que todas as paisagens são 

inerentemente culturais, dessa forma, dizer paisagem cultural seria um pleonasmo, pois 

o termo paisagem já seria o suficiente para entender tudo – o que incluiria, desde áreas 

rurais, pontes e estradas tradicionais, até centros comerciais, ou rodovias, de modo a 

considerar que em cada momento histórico vão se criando novas paisagens (BLANCO, 

2010).  

Assim, como a paisagem cultural é a paisagem natural que foi modificada pela 

ação humana, ou, se seguirmos J. B. Jackson, é a própria paisagem, nos próximos itens 

iremos analisar a paisagem cultural que foi construída pelas três empresas colonizadoras 

que implantaram cidades no norte do Paraná e no norte de Mato Grosso. 

 

3.2.1. A Companhia de Terras Norte do Paraná e a Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná. 

 

Antes de analisarmos a paisagem cultural construída pela Companhia de Terras 

Norte do Paraná (CTNP), no norte do Paraná, primeiramente discutiremos sua fundação, 

os motivos que a levaram a essa região e suas realizações – que aliaram, a um só tempo, 

a implantação de um grande projeto de colonização e a construção da paisagem dessa 

região. 

A CTNP foi fundada pelo escocês Simon Joseph Fraser, conhecido como Lord 

Lovat, que chegou ao Brasil em 1923 para participar da Missão Montagu39. No início de 

1924, chegou ao norte pioneiro paranaense e se hospedou na fazenda do Major Barboza 

Ferraz, onde tomou conhecimento sobre terras férteis que o governo do Estado do 

Paraná oferecia à venda, em decorrência da inexistência de transportes. Também 

hospedado na fazenda do Major estava o engenheiro responsável pela construção da 

estrada de ferro entre Ourinhos e Cambará, Gastão de Mesquita Filho, que sugeriu a 

Lovat que a continuação dessa linha ferroviária para as novas terras garantiria a 

                                            
39 Por meio da política econômica do governo de Arthur Bernardes foi solicitado empréstimo financeiro aos 
ingleses, mas para concedê-lo foi exigida a vinda de uma missão, cujo papel principal era diagnosticar a 
situação econômica e financeira do Brasil (BARNABÉ, 1989). 
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infraestrutura necessária para o escoamento da produção, bem como a valorização das 

terras do norte do Estado (CMNP, 1975). 

No entanto, Tomazi (2000) considera que os britânicos já conheciam o território 

por meio do livro escrito por Thomas P. Bigg-Wither, intitulado Pioneering in South Brazil, 

na qual incluía levantamentos topográficos, potencialidades agrícolas, quantidade de 

madeira e de recursos hídricos. Ou seja, já conheciam as qualidades do local. Rego (2009) 

também confirma a familiaridade de Lord Lovat com os estudos de Bigg-Wither, e destaca 

que esse ao concluir sua conferência na Sociedade Geográfica, depois de ter descrito as 

potencialidades dessa região, Bigg-Wither perguntou o que era necessário para explorar 

essas grandes vantagens naturais. Ele mesmo respondeu: “Gente empreendedora”. 

Ainda, afirmou sobre o norte paranaense: “De todas as partes da Província do Paraná, 

esse distrito é o mais apropriado para a fundação de uma colônia inglesa” (BIGG-WITHER, 

1876 apud REGO, 2009, p. 53).40 

Bigg-Whither (1974) iniciou seus trabalhos de levantamento na expedição pelo 

vale do rio Ivaí, chegando até onde hoje seria a porção mais ao sul da região Norte Central 

do Paraná. Apesar de outros companheiros terem continuado o levantamento, que tinha 

como objetivo ir pelo rio Ivaí até o rio Paraná, ele foi encaminhado para fazer o 

levantamento do vale do rio Tibagi, chegando a navegá-lo até o Rio Paranapanema.  

Evidencia-se assim sua passagem pelo local que é objeto de nosso estudo. Bigg-Whither 

constatou a fertilidade das terras da região norte, conforme pode ser verificado em seus 

comentários sobre a colônia de Jataí, muito próxima da área que veio a ser comprada 

pelos britânicos da CTNP. Essa colônia foi o início da cidade que atualmente se chama 

Jataizinho, localizada na margem direita do Rio Tibagi, ficando na outra margem do rio as 

terras da Companhia. 

 

Voltemos, entretanto, à colônia de Jataí. Esta pequena povoação 
sertaneja era um bom modelo de sua classe, comparada com muitas 
outras da província. Seus habitantes brasileiros, que por delicadeza, 
suponho, devem ser tachados de agricultores, somavam menos de 500. 
O solo das florestas circunjacentes é extraordinariamente fértil, sendo 
em grande parte composto de débris de friáveis rochas vulcânicas. Uma 
ou outra casa da vila tinham junto pequena plantação de cafeeiros, uma 

                                            
40 Trata-se do artigo: BIGG-WITHER, T. P. The Valley of Tibagy, Brazil. Journal of Royal Geographical Society, 
v. 46, 1876. 
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dúzia de árvores em cada, talvez, e embora não fossem adubadas 
nunca de um ano para outro, eram necessárias escoras sob os galhos 
em cada safra para ajudarem a suportar o peso dos frutos, tão 
abundantes eles eram. (BIGG-WITHER, 1974, p. 388). 

 

Segundo Rego (2009) após ter voltado para Londres em março de 1924, Lord 

Lovat fundou a companhia Brazil Plantations Syndicate Limited, em 25 de abril do mesmo 

ano, depois substituída pela Parana Plantations Limited. Com a indicação jurídica de 

Antônio Moraes de Barros, cria a subsidiária brasileira Companhia de Terras Norte do 

Paraná em 24 de setembro de 1925, e a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná (CMNP, 

1975). 

 Além de adquirir fazendas e uma usina de beneficiamento de algodão no interior 

de São Paulo, Lord Lovat negociou com o estado do Paraná 515.000 alqueires de terras 

férteis cobertas de mata. Em 30 de junho de 1928 comprou a maioria das ações da 

Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, iniciando assim o processo de colonização do 

norte do Paraná (CMNP, 1975). 

A partir dessa data é que o território passou a ser demarcado e a paisagem 

começou a ser pensada e projetada, por técnicos, engenheiros e agrimensores, 

resultando no início do que conhecemos atualmente. Segundo Zarza (2008), sempre 

podemos “salvar” a partir da percepção educada e sensível qualquer território, até o mais 

terrível e feio, apenas convertendo mentalmente em paisagem. E assim, é o trabalho dos 

engenheiros planejando espaços mentalmente, iniciando o projeto da nova paisagem 

pelos mapas como na figura (Figura 35), que mostra o projeto de colonização para as 

glebas dos ribeirões Três Bocas, Jacutinga, Vermelho e Bandeirantes do Norte. No mapa, 

estão divididas as glebas em lotes menores, marcando o traçado das estradas e da linha 

férrea que passa pelo traçado de quatro cidades: Londrina, Cambé, Rolândia e Arapongas. 

Desta maneira estes profissionais deram o início para a criação de uma rede urbana, ou 

seja, avant la lettre.  
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Figura 35: Gleba Parcial n°1 – CTNP. 

 
Fonte: Acervo do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.inci.org.br/acervodigital/upload/mapas/TemplateWebPage.php?imagem=MI_CAR
_02_27_016_01_01>. 

 
 

Os topógrafos e a equipe técnica (Figuras 36 e 37) estão em todas as etapas da 

construção da paisagem. Primeiro no levantamento e reconhecimento da área, em um 

segundo momento na fase de projeto, em terceiro momento quando junto com os peões 

vão para a derrubada das matas (Figuras 38, 39 e 40) e, em seguida, para fazer as 

demarcações das estradas, da linha férrea, dos lotes urbanos e rurais. Segundo Monbeig 

(1984) quem inicia os trabalhos e que transforma a grande floresta em campo cultivável 

não é o derrubador da mata e sim o agrimensor, chamado medidor de terras. Sua 

primeira tarefa é reconhecer os maciços florestais, não só para corrigir as informações 

imprecisas dos tabeliões, mas para estabelecer limites e dados que servirão como base 

para os projetos. 
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Figura 36: Acampamento dos topógrafos da CTNP, 

1929. 
Figura 37: Abertura de uma picada de 

Mata – Agrimensor Willi Micko. 

  
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, 

Maringá. 
 

 
 

Figura 38: Derrubada de uma figueira 
gigante. 

Figura 39: Derrubada de uma Peroba em 
um sítio em Londrina, 1934. 

  
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, 

Maringá. 

 

Fonte: Museu Histórico de Londrina. 
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Figura 40: Trabalhadores da derrubada. 

 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 

O objetivo principal da companhia era a venda de lotes rurais e urbanos, mas para 

atrair investidores, ela precisava de infraestrutura. Para tanto, criou uma rede de cidades 

junto à linha férrea o que, além de atender os compradores, aumentaria o valor da terra 

e consequentemente o lucro. Assim, em meados de 1929, iniciam-se os trabalhos para a 

construção da estrada de ferro e a implantação da primeira cidade, Londrina (CMNP, 

1975).  

Para Monbeig (1984) foi a floresta ou mata da terra roxa o que mais atraiu o 

povoamento e a cafeicultura. Nela os pioneiros encontraram árvores testemunhando o 

solo fértil, recobertas por cipós e epífitas, algumas ultrapassando 30 metros de altura. 

Sua homogeneidade e sua densidade variavam em função do maior ou menor 

distanciamento dos rios. No Paraná a riqueza de espécies de árvores era muito grande, 

conforme podemos observar pelos registros fotográficos dessa região pioneira, 

principalmente nos que registravam as estradas. Toda essa exuberância natural, para 

quem trabalhava na abertura e construção dessa região eram obstáculos. Na colonização 

empreendida pela Companhia tanto a construção da linha férrea (Figuras 41, 42 e 43), 

quanto a abertura das estradas no meio das florestas (Figura 44, 45, 46 e 47), eram 
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trabalhadas em conjunto com a equipe técnica – inclusive, quando se fazia necessário 

transpor rios, eram usadas balsas (Figura 48).  

 

  

Figura 41: Construção da Ferrovia São 
Paulo – Paraná, na Serra do Moreno. 

Figura 42: Construção da Ferrovia São Paulo – 
Paraná no trecho Cambará. 

  
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, 

Maringá. 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 

 

Figura 43: Fase de assentamento dos trilhos na 
região de Londrina. Início da década de 1930. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 
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Figura 44: Abertura de uma estrada na região de Londrina. Década de 1930. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 

 

Figura 45: Estrada entre Cambé e Rolândia – 1932. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 
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Figura 46: Estrada entre Cambé e Rolândia em outro ângulo – 1932. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 
 

Figura 47: Estrada Nova atinge o Rio Pirapó. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 
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Figura 48: Balsa no Rio Tibagi, década de 1930. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 
 

O rio Tibagi foi um grande obstáculo para a implantação da estrada de ferro, a 

companhia, inclusive, precisou construir uma ponte ferroviária (Figuras 49 e 50), para 

que o trem alcançasse Londrina (Figuras 51 e 52).  

 
 

Figura 49: Ponte Ferroviária em construção 
sobre o Rio Tibagi, 26/11/1934. 

Figura 50: Ponte Ferroviária sobre o Rio Tibagi. 
Inauguração: 06/07/1935. 

  
Fonte: Museu Histórico de Londrina. Fonte: Museu Histórico de Londrina. 
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Figura 51: Locomotiva parada na Estação 
Ferroviária de Londrina, década de 1930. 

Figura 52: Estação Ferroviária de Londrina. 
22/02/1934. 

  
Fonte: Museu Histórico de Londrina. Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 
 

O Patrimônio de Três Bocas foi o povoado que deu origem a Londrina. As 

primeiras construções eram feitas de madeira (Figuras 53, 54 e 55), material que havia 

em abundância. Os primeiros ocupantes tiveram muitas dificuldades. Uma delas era a 

própria terra que se de um lado era ótima para a agricultura, de outro, para quem vivia 

na cidade, gerava dificuldades na estação seca com a poeira vermelha e, quando chovia, 

com a lama. Principalmente nas estradas, que ficavam intransitáveis, ainda mais se 

considerarmos os modelos de automóveis da época (Figuras 56 e 57).  

 

 

Figura 53: Primeiras construções no 
Patrimônio Três Bocas – Londrina. Década de 

1930. 
Figura 54: Vista Panorâmica de Londrina. 

Década de 1930. 

  
Fonte: Museu Histórico de Londrina. Fonte: Museu Histórico de Londrina. 
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Figura 55: Vista de Londrina (1932). 

 
Fonte: Acervo da Família Kopp. Disponível em: 

<http://blogdojosecarlosfarina.blogspot.com.br/2013/07/fotos-antigas-de-rolandia-e-
londrina-de.html>. 

 

 
Figura 56: Dificuldades para chegar ao 

Patrimônio Três Bocas, Londrina, década 
de 1930. Figura 57: Primeiro ano de colonização e as dificuldades. 

  
Fonte: Museu Histórico de Londrina. Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 

No norte do Paraná a venda das terras começou em 1929, na zona de Londrina, 

momento em que os trens ainda paravam a 24 quilômetros de distância, à beira do rio 

Tibagi na estação Jataí. Existiu um serviço de ônibus que ligava as duas cidades até 1935, 

quando foi inaugurada a estação de Londrina. Desde essa época colocaram-se à venda 

loteamentos mais afastados, mas todos situados à margem ou próximos da estrada de 

ferro, cujos trabalhos estavam sendo conduzidos (MONBEIG, 1984). 
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A venda das terras da CTNP era feita mediante entrada e quatro parcelas, 

cobradas anualmente. O primeiro pagamento, ou entrada, era efetuado no ato da 

assinatura da venda, correspondendo a 30% do preço total; no fim do primeiro ano, o 

sitiante devia pagar 10%, depois 20% no final de cada um dos três últimos anos. Um 

abatimento de 20 a 30% era concedido a imigrantes vindos de países longínquos, quando 

tinham despesas consideráveis de viagem, e também aos extremamente pobres. Foram 

poloneses os que se beneficiaram dessas vantagens. De acordo com as informações 

fornecidas pela Companhia, apenas um sexto das prestações vencidas não foram pagas 

no devido tempo. Tolerava-se um atraso de seis meses, ao final dos quais a vendedora 

poderia retomar o lote (MONBEIG, 1984). Com essa facilidade para a compra de lotes a 

paisagem pioneira tornava-se cada vez mais heterogênea e complexa. “Etnicamente, 

diversificou-se com a chegada de novos imigrantes europeus, asiáticos e nordestinos 

cada vez mais numerosos” (MONBEIG, 1984, p. 203-204). 

Rapidamente Londrina foi se desenvolvendo e se estruturando, por meio das 

construções: do escritório da CTNP (Figura 58 e 59); dos comércios; das hospedarias, da 

Igreja Matriz (Figura 60); e da Estação Rodoviária (Figura 61).  Em 1938 foi inaugurado o 

primeiro poste com energia elétrica da cidade (Figura 62).  

 

Figura 58: Escritório da CTNP, Londrina-PR. Figura 59: Interior do Escritório da CTNP. 

  
Fonte: Museu Histórico de Londrina. Fonte: Museu Histórico de Londrina. 
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Figura 60: Inauguração da Igreja Matriz de Londrina – 19/08/1934. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 

 

Figura 61: Estação Rodoviária de Londrina. 
14/08/1934. 

Figura 62: Inauguração da luz elétrica, Londrina 
em 11/06/1938. 

  
Fonte: Museu Histórico de Londrina. Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 

 

Em pouco tempo a cidade se tornou a maior do norte do Paraná. Para Monbeig 

(1984) era rápido o crescimento que ocorria nas zonas pioneiras, comparado com a 

Europa, concretizando-se o “[...] nascimento e formação da paisagem rural, fundação e 

crescimento das cidades, construção duma rede de comunicações, mistura de raças, 

elaboração de uma identidade regional, tal o imenso trabalho que ainda prosseguia, aos 

nossos olhos” (p. 23). Esse rápido crescimento pode ser observado em duas fotos 

panorâmicas de Londrina, nos anos de 1934 e de 1959 (Figuras 63 e 64).  
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Figura 63: Vista Panorâmica de Londrina, 1934. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 

Figura 64: Vista Panorâmica de Londrina, 1959. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 
 

Segundo Monbeig (1984) Londrina evoluiu depressa, em 1935 o seu tecido 

urbano era disperso com casas espaçadas, ao longo de ruas mal definidas, e rodeada por 

florestas. Entre 1937 e 1940, intensificou-se a vida urbana, graças à implantação das 

primeiras indústrias e de bairros operários ao norte da ferrovia. Ao mesmo tempo, 

tomava forma a área central da cidade, na avenida Paraná, com a construção das 

primeiras residências burguesas. 

O parcelamento das terras negociadas pela companhia possuía certas 

particularidades que serviam de atrativos para a venda. Pois a área rural era cortada por 

estradas vicinais, abertas de preferência ao longo dos espigões, de maneira a permitir a 

divisão da terra em pequenos lotes de 10, 15 ou 20 alqueires – com frente para a estrada 

de acesso e fundo para o ribeirão (Figura 65). Na parte alta, apropriada para se plantar 

café, os proprietários desenvolveriam a sua atividade agrícola básica. Já na parte baixa, 

construíam suas casas, plantavam sua horta, criavam os animais para consumo e 

formavam seu pomar. A água era obtida no ribeirão ou em poço de boa vazão. Ao vender 

sua pequena safra, gastavam seus lucros no comércio ali estabelecido, gerando uma 

distribuição de interesses e uma circulação local de dinheiro, um salutar fator de 

progresso local e regional (CMNP, 1975). Segundo Dean (2004), a CTNP demandava – 

antes de qualquer código florestal brasileiro ter sido escrito – que os compradores de 

seus lotes mantivessem 10% de suas áreas com cobertura florestal, como podemos ver 

em recibo de compra e venda da CTNP (Figura 66). 
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Figura 65: Recorte da área rural próxima à cidade de Paiçandu. 

 
Fonte: ITCG. 

 

Figura 66: Recibo CTNP do sítio adquirido por Hans Kopp em 1936. 

 
Fonte: Acervo da Família Kopp. Disponível em: 

http://blogdojosecarlosfarina.blogspot.com.br/2013/07/fotos-antigas-de-rolandia-e-londrina-
de.html 

 

Segundo Kohlhepp (2014), a distribuição em forma de faixas dos lotes 

retangulares, desde a divisora de águas até o fundo de vale, facilitava a agrimensura e a 

avaliação dos terrenos, e deu a todos os colonos partes iguais, mesmo em se tratando de 
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unidades com grandes diferenças naturais entre si, devido a fatores microclimáticos e 

pedológicos. Essa forma de divisão de terras era chamada de sistema Waldhufen41, 

sistema utilizado no sul do país. Vale lembrar que alguns dos agrimensores que 

trabalharam no norte do Paraná vinham da Alemanha e já tinham feito medições de 

terras na região sul do Brasil. Como afirmou Monbeig (1984, p. 372): “Agrimensores são 

muitos alemães, que conhecem admiravelmente o país e seus homens. Associados às 

grandes explorações mais antigas, disso tiram prestígio indiscutível, junto as novas 

camadas urbanas”. 

Ao se analisar o mapa do parcelamento (Figura 67), percebe-se que a Companhia 

orientou como seria construída a paisagem rural, entretanto, foi somente após a venda 

e a ocupação pelos agricultores que o cenário realmente tomou forma, com o plantio da 

cultura agrícola.  

 

Figura 67: Recorte do parcelamento rural próximo a Umuarama. 

 
Fonte: ITCG. 

Muller (2001) descreve a paisagem rural predominante nessa região, com o 

plantio do café (Figuras 68 e 69). A ocupação era bastante uniforme, fugindo de vales e 

depressões. O café começava à meia vertente da subida para o espigão, deixando as 

                                            
41 É o sistema de divisão dos campos, usado na Alemanha, concebido de modo a se adaptar ao terreno e à 
bacia hidrográfica (EIDT, 1971). No sistema alemão, as casas dos vilarejos, por exemplo na área de 
colonização medieval do leste, se alinhavam por quilômetros em linhas ao longo de estradas, 
frequentemente dispostas ao longo do curso de um rio. Esse tipo de assentamento também foi utilizado 
nas áreas de colônias alemãs nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde as casas se 
alinham no fundo de vale. No caso do norte do Paraná as casas foram locadas no terço inferior da encosta, 
com o trecho que ia da fachada da casa até a cumeeira sendo reservado para a lavoura de café, não sendo 
utilizado o fundo de vale por ser sujeito a geadas (KOHLHEPP, 2014). 
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terras mais baixas para os pastos e outras culturas. Paralelas aos cursos d’água 

formavam-se faixas de ocupação diferenciadas em altitude, observava-se que com o 

verde esmaecido dos pastos e carregado de cafezais, traçavam-se as linhas mestras da 

paisagem. Nas áreas em que predominavam a pequena propriedade, aparecia 

normalmente, entre a faixa de pastos e de café, um terceiro campo contendo culturas 

variadas. Com o acréscimo dessas novas culturas, a paisagem diversificava-se, ganhando 

variedade e colorido. No entanto, segundo a pesquisadora, a introdução desses 

elementos se efetuava ocasionalmente: pois o sitiante do Norte do Paraná já estava 

bastante influenciado pelos mecanismos de especulação do café, para se arriscar em 

outras culturas. 

 

Figura 68: Terreiro de Café em Nova Dantzig. 

 
Figura 69: Willie Brabazon da Fonseca 

Davids, 12/10/1937. 

  
Fonte: Museu Histórico de Londrina. Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 

 

Ainda tratando da paisagem rural desses locais, passamos agora às observações 

sobre a predominância da pequena propriedade. Tratava-se de um “habitat” disperso, 

com uma casa a cada lote. Criava-se como que um corredor de habitações, mais ou 

menos alinhadas à declividade do terreno e separadas umas das outras por espaços 

variáveis. As habitações eram usualmente situadas na faixa de pastos, não muito 

próximas aos cursos d’água, quase sempre no ponto em que os sítios deixavam seu perfil 

de inclinação suave para caírem bruscamente sobre os rios. Cercadas de árvores, 

frutíferas, contribuíam para a humanização da paisagem, além dos acréscimos trazidos 

pelas demais benfeitorias, que ficavam próximas: celeiros, depósitos, cercados para o 

gado ou animais domésticos, as próprias cercas delimitavam o pasto. A forma de 
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construção da residência denuncia, tal como a maior ou menor variedade das culturas, a 

idade da ocupação do solo: quando recente, as casas são habitualmente de madeira; 

quando relativamente antigas, as construções já são de alvenaria (MULLER, 2001). 

Além da divisão da área rural, outro ponto importante na colonização efetuada 

pela CMNP foi a construção da ferrovia, coordenada com a criação e implantação das 

cidades. A união entre o loteamento e a ferrovia era muito forte, de forma que a 

colonização só avançava à medida que a construção da estrada de ferro progredia. Outro 

fator importante foi a implantação da rede rodoviária, que funcionava para facilitar o 

escoamento da produção (MONBEIG, 1984). Porém, mesmo que de fato a ferrovia não 

tenha alcançado as cidades já implantadas e habitadas, o seu traçado antecipou e 

condicionou suas locações, pois os assentamentos urbanos foram alinhados ao longo da 

estrada de ferro em intervalos pequenos e mais ou menos regulares. Assim, podemos 

dizer que a linha férrea balizou todo o empreendimento e foi o elemento estruturador 

da paisagem em construção (REGO, 2009). 

Para a construção das rodovias, Monbeig (1984) afirma que os britânicos 

aproveitaram o grande espigão Londrina-Apucarana – bem como seu prolongamento até 

Maringá – e o topo das ondulações, alcançadas em Paranavaí. Também indica que na 

maior parte do percurso, a estrada se assentava sobre terra roxa, que tinha a vantagem 

de compactar. Em razão disso e de uma manutenção bem feita, considerava-se a melhor 

estrada dos espigões pioneiros. Nesse tronco enxertaram-se inúmeras ramificações, nas 

quais os cruzamentos eram escolhidos para localizar as cidades. Por sua vez, as estradas 

secundárias eram eixos de onde partiam os caminhos que desciam para as partes mais 

baixas do terreno, acompanhando as linhas de separação das águas entre cada ribeirão.  

O investimento feito pela colonizadora para a construção de rodovias foi 

considerável: “[...] em 1936, aproximadamente cinco anos depois das primeiras vendas 

de terra, o município de Londrina possuía 630 quilômetros de estradas, em 1943 já 

contava com 1.485, em 1946 tinha parte de 3.000 e uma extensão idêntica de caminhos 

carroçáveis” (MONBEIG, 1984, p. 232-233). Graças a essa rede (Figura 70) todos os lotes 

possuíam ligação por algum caminho, de modo que os colonos não ficavam isolados de 

centros comerciais. Na parte mais oriental da gleba, a construção das estradas foi 

ativamente empreendida em 1946, a fim de completar a rede existente antes do pleno 

desenvolvimento das vendas. Os sitiantes instalados nos lotes mais distantes tiveram um 
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abatimento no preço da compra de suas terras.  

 

Figura 70: Mapa Demonstrativo das Estradas, CTNP. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 

 
Logo se percebe que o sistema rodoviário do norte do Paraná foi concebido de 

maneira a facilitar as relações entre os sítios e as cidades: entre o campo, as casas de 

comércio e as estações ferroviárias. Visto que quando a densidade de povoamento 

aumentava em um dos setores do seu enorme loteamento, a Companhia de Terras 

construía um caminho que ligava as duas vertentes de um vale secundário, de maneira a 

facilitar as relações entre os lotes cultivados. (MONBEIG, 1984).  

No total foram implantadas seis cidades que seguiam a linha férrea e se 

distanciavam entre si de 2 a 13 quilômetros. Londrina (1930) e Cambé (1930) distavam 

13 quilômetros, Cambé e Rolândia (1932) somente 10, de Rolândia até Arapongas (1935) 

eram 12, de Arapongas até Aricanduva (1935) mais 9, dali a Apucarana (1938) 8, de 

Apucarana a Pirapó (1930) eram mais 7 quilômetros, e entre essa parada e Jandaia (1942) 

12, e com mais 2 se chegava a Mandaguari (1937). Segundo Rego (2009), as cidades não 

foram implantadas aleatoriamente, mas sim obedecendo a uma deliberada configuração. 

Assim, considerando-se a forma como foram implantadas, elas não podem ser percebidas 
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senão como um conjunto – ganha força essa afirmativa, ao observar-se as cidades 

desenhadas ao longo do mapa das rodovias e estradas no território da CTNP (Figuras 71 

e 72). 

 

Em 1935, a experiência estava em andamento; a via avançava de modo 
regular pela floresta: cinquenta quilômetros no início do ano de 1930, 
125 no final, duzentos em 1932, 250 em 1936. Aproximadamente a 
cada quinze quilômetros instalava-se uma estação à beira de um 
terreno desmatado de um quilômetro quadrado, que se tornaria uma 
cidade. Com o tempo, esta ia se povoando, de modo que ao fazermos 
esse percurso, atravessávamos sucessivamente no início da linha, 
Londrina, a decana, que tinha 3 mil habitantes, depois Nova Dantzig, 
com noventa, Rolândia, com sessenta, e a caçula Arapongas, que em 
1935, possuía uma casa e um único morador: um francês (LÉVI-
STRAUSS, 2012, p. 112-113). 
 

Monbeig (1984) em sua ida à região norte do Estado também fala a respeito da 

paisagem com que se deparou, na qual o primeiro desbravamento foi feito em Londrina, 

antes de se iniciar a venda de lotes em 1929. O patrimônio foi inaugurado em 1931 e se 

compreendia em três acampamentos: dois para hotéis, em que se alojavam visitantes, e 

um para os escritórios da companhia. O autor ainda indica que, em abril de 1935, no meio 

dos troncos de árvores abatidas há pouco, um francês construiu aquela que seria a 

primeira edificação do Patrimônio de Apucarana, a saber, uma loja que desempenhava 

as funções de mercearia, venda de especiarias e de bebidas. Nenhum cultivador havia 

então penetrado até a região da futura cidade. 

 

Figura 71: Recorte do mapa de estradas, trecho entre Londrina e Maringá. 

 
Fonte: ITCG. 
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Figura 72: Recorte do mesmo mapa de estradas, trecho entre Londrina e Mandaguari. 

 
Fonte: ITCG. 

 

Os registros realizados dessas cidades, por meio de fotografias, podem trazer 

confusão ao observador, em razão da paisagem muito semelhante entre elas. As casas 

de madeira com telhados de barro de duas a quatro águas, bem como a rua de terra e a 

mata muito próxima dos limites entre cidade e campo – como podemos ver nas cidades 

de Londrina (Figuras 73 e 74), Cambé (Figuras 75 e 76), Rolândia (figura 77) e Apucarana 

(Figuras 78 e 79). Conforme Monbeig, essas cidades tinham todas: 

 

[...] o mesmo aspecto, casa de tábuas, com tetos de telhas vermelhas, 
orlam numa fila hesitante, uma rua principal, a estrada, em geral sem 
esgotos, nem calçadas. Às vezes, algumas ruas perpendiculares 
desembocam bruscamente dos cafezais e dos campos de algodão, na 
artéria central. Uma grande praça ervosa, grande demais para o corpo 
franzino, abrange a igreja, um cruzeiro, uma escola e umas poucas 
casas de alvenaria. O que melhor distingue é o posto de abastecimento 
de gasolina mecânico local, com brilhantes anúncios, que sobressaem 
na pintura acinzentada do conjunto (MONBEIG, 1984, p. 339). 
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Figura 73: Londrina – Década de 1930. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 

 

Figura 74: Londrina, 1938. Av. Paraná com Praça 
Marechal F. Peixoto. 

Figura 75: Vista de Nova Dantzig – Cambé, 
22/02/1937. 

  
Fonte: Museu Histórico de Londrina. Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 

Figura 76: Vista parcial de Cambé, 1937. Figura 77: Vista de Rolândia em 20/02/1937. 

  
Fonte: Museu Histórico de Londrina. Fonte: Museu Histórico de Londrina 
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Figura 78: Vista da Cidade de Apucarana em 
19/11/1937. Figura 79: Vista Apucarana. 

  
Fonte: Museu Histórico de Londrina. Fonte: Museu Histórico de Londrina. 

 

 

O patrimônio era sempre pequeno, com um ponto de parada para os motoristas 

de caminhão e, ao mesmo tempo, um centro comercial. Algumas lojas concentravam a 

maior parte dos produtos necessários aos sitiantes, para o seu trabalho, alimentação e 

vestuário. Completava o quadro uma serraria, algumas máquinas para descaroçar 

algodão, descascar arroz e despolpar o café. Recebem elas a produção dos sitiantes 

vizinhos, sendo prevalecente essa função mercantil local (MONBEIG, 1984). 

A respeito do traçado das cidades, Monbeig (1984) descreve que em Nova 

Dantzig, hoje Cambé, a CTNP traçou grandes diagonais, que partiam da praça da estação 

ferroviária, utilizada como foco, e que recobriam o quadriculado combinando-se com 

uma avenida circular. Ao se referir às cidades da zona pioneira de São Paulo, Monbeig 

relata que cada cidade era uma réplica da sua vizinha. Segundo ele, as condições 

geográficas não geravam paisagens urbanas diferentes, exalta ainda que a fonte dos 

diferentes êxitos dos patrimônios são os homens, os únicos responsáveis pelos destinos 

desiguais de suas obras urbanas (MONBEIG, 1984). Ao se analisar as imagens das 

avenidas centrais das cidades de Apucarana, de Arapongas, de Jandaia do Sul, de 

Mandaguari e de Marialva, nota-se o mesmo padrão nas edificações e na paisagem, 

confirmando o que atestou Monbeig (Figuras 80, 81, 82, 83 e 84) 
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Figura 80: Comércio de Apucarana, década de 1940. 

 
Fonte: Apucarana Memória e fotos atuais. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/apucarana/photos/>. 
 
 
 

Figura 81: Vista de Arapongas. Figura 82: Jandaia do Sul, 1940. 

  
Fonte: Arapongas Memórias e fotos atuais. 

Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/144022749

083352/photos/>. 

Fonte: Jandaia do Sul Memórias e fotos 
atuais. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/29
0706654420886/photos/>. 

 

 

Figura 83: Centro de Mandaguari Figura 84: Marialva 

  
Fonte: Mandaguari Memórias e fotos atuais. 
Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/34252496250
7793/photos/>. 

Fonte: Marialva-PR & sua gente – Fatos 
& Fotos. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/1
543325765897324/photos/>. 

 

https://www.facebook.com/groups/apucarana/photos/
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Os motivos que levaram a empresa britânica a ser vendida para empresários 

nacionais, segundo Carvalho (2000) teve a ver com o início da 2° Guerra Mundial em 

1939, pois a Inglaterra, envolvida no conflito, passou a necessitar de recursos, desse 

modo o governo britânico adotou uma política de retorno compulsório dos capitais 

ingleses aplicados no exterior. Portanto, em 1942 a CTNP é colocada à venda e o 

Engenheiro Gastão Mesquita Filho – o mesmo que construiu a ferrovia entre Ourinhos e 

Cambará – demonstrou interesse e procurou o Dr. Gastão Vidigal, fundador do Banco 

Mercantil de São Paulo, e outros investidores, para a compra da Companhia, que tinha 

como patrimônio as terras e a estrada de ferro.  

Contudo, para essa transação ser aceita, era necessária a anuência do Governo 

Federal, e o então presidente Getúlio Vargas impôs uma condição para autorizar o 

negócio: a compra da estrada de ferro entre Ourinhos e Apucarana pelo governo 

brasileiro, por preço inferior ao pedido pelos ingleses. Assim, os empresários compraram 

a ferrovia e a repassaram para o Governo, com um ônus de 40 mil contos de réis (CMNP, 

1975). 

Segundo Cernev (1997) quanto à companhia Ferroviária, não houve alternativa. 

Foi comprada dos britânicos por 128.000 contos de réis e repassada ao Governo Federal 

por um valor menor. Esse prejuízo teve que ser absorvido pela Companhia. No entanto, 

para o governo foi um excelente negócio, pois passou a ter uma ferrovia pronta, em plena 

atividade, cortando rica região agrícola com produção suficiente para garantir sua 

capacidade de transporte. Como prova disso o balanço de 1944, quando se deu a 

transferência para o controle nacional, mostrou que a ferrovia apresentou um superávit 

de 52.000 contos de réis. 

A partir daí o grupo de investidores brasileiros ficou com as terras e o plano de 

colonização pertencente aos britânicos. Entretanto, com uma nova Diretoria, no fim da 

década de quarenta, a Companhia de Terras Norte do Paraná é sucedida pela Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná. Nessa época adquiriu a gleba Umuarama, também 

conhecida como Gleba Cruzeiro, com cerca de 30.000 alqueires (Figura 85), que, somado 

à área inicial, alcançava um total de 545.017,00 alqueires (CARVALHO, 2000). 

A Companhia Melhoramentos procurou diversificar as suas atividades, passando 

a atuar no ramo industrial com algumas empresas. Podemos citar a Companhia Agrícola 
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Usina Jacarezinho – produtora de açúcar; Companhia de Cimento Portland Maringá; 

Empresa Elétrica de Londrina; a Cobrasma – produtora de vagões e equipamentos 

ferroviários; a Forjas Nacionais; a Fornasa – tubos galvanizados; a Braseixos – autopeças 

e produtos forjados; e a Marítima – Companhia de Seguros Gerais. Ao mesmo tempo, foi 

responsável pela criação de 38 novas cidades e 15 patrimônios. Outros 48 assentamentos 

também foram criados dentro da área pertencente à Companhia, por outras empresas e 

particulares (CARVALHO, 2000).  

 

Figura 85: Mapa do Paraná com indicação dos empreendimentos da CTNP/CMNP, incluindo a 
gleba Cruzeiro. 

 
Fonte: ITCG, 1955. 

 

O aumento do número de assentamentos urbanos era um objetivo muito 

desejado, apesar da responsabilidade e das despesas, uma vez que exigia uma rede de 

transportes sempre em expansão e, acima de tudo, um aumento na infraestrutura, pois 

as cidades tinham que manter o padrão urbano praticado pela precursora CTNP. Além 

disso, a expansão da linha férrea se tornou uma complicação, especialmente, quando as 

políticas governamentais foram favorecendo a indústria automobilística (REGO; 

MENEGUETTI, 2008). 

Outra mudança ocorrida em relação às cidades da CTNP foi o abandono da 

ferrovia como linha principal da implantação dos núcleos urbanos. Assim, as estradas de 

rodagem se tornaram a única ligação entre a maioria dos assentamentos urbanos, 
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enquanto que as cidades já servidas, ou planejadas para serem servidas pela ferrovia, 

tinham essa como o meio de transporte mais importante. A dispersão das cidades foi 

outro ponto de mudança em relação ao esquema de urbanização britânico. Além da 

criação de uma rede de cidades hierarquicamente estruturadas, divididas em três 

categorias: cidades grandes, cidades médias e cidades pequenas (REGO; MENEGUETTI, 

2008). 

No mapa de colonização da maior área da CMNP estão representadas as cidades, 

as estradas e rodovias, e os rios e córregos (Figura 86). Observa-se que também estão 

locadas as cidades que estão na área da companhia, mas que foram executadas por 

terceiros, como Ourizona e Mandaguaçu, no entorno da cidade de Maringá (Figura 87).  

  

Figura 86: Mapa de Colonização da CTNP/CMNP, 1955. 

 
Fonte: ITCG. 
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Figura 87: Recorte com as cidades no entorno de Maringá. 

 
Fonte: ITCG. 

 

Na segunda fase da companhia, como CMNP, a ferrovia perde importância para 

as Estradas. De qualquer forma as obras de engenharia continuam sendo importantes, 

como nos casos da construção da ponte sobre o Rio Ivaí (Figura 88), onde antes eram 

usadas balsas (Figura 89), e da primeira ponte sobre o Rio Pirapó, que foi feita de madeira 

(Figura 90). 

 

Figura 88: Ponte em construção sobre o Rio 
Ivaí, 1957. 

Figura 89: Balsa no Rio Ivaí. 

 

  
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 
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Figura 90: Primeira ponte sobre o Rio Pirapó, em construção. 

 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 

No início as maiores cidades foram alocadas ao longo da ferrovia. Londrina, a 

primeira cidade fundada pela CTNP, cresceu mais que o previsto e se tornou 

gradativamente a conformação urbana mais importante na rede de cidades. As outras 

três cidades grandes foram Maringá, Cianorte e Umuarama, localizadas, 

aproximadamente, a cem quilômetros uma da outra. As demais cidades foram 

posicionadas entre as principais, seguindo a ferrovia e as estradas de rodagem (REGO; 

MENEGUETTI, 2008). 

 Maringá foi a primeira maior cidade elaborada pela Companhia Melhoramentos, 

talvez por essa especificidade, foi contratado o Eng. Jorge Macedo Vieira para projetá-la, 

mesmo profissional que mais tarde viria a projetar a cidade de Cianorte. Antes de ser 

implantado o projeto de Vieira, foi construída uma vila chamada de Maringá Velho, onde 

ficavam os trabalhadores que construíram a Maringá Nova, ou a Maringá Planejada. Nos 

dias atuais é um bairro da cidade, mas nos registros de fotos aéreas, percebe-se a 

diferença do traçado entre ambas (Figuras 91, 92, 93, 94, 95 e 96). Monbeig (1984), 

descreve o início da cidade de Maringá. 

 

 
Na clareira recentemente aberta, manda o loteador que se tracem 
depressa algumas ruas, desembaraçando-as dos troncos de árvores 
que ainda juncam os lotes, cuja venda logo começa. As primeiras casas, 
feitas de tábuas, são mais ou menos bem esquadriadas, indicando a 
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futura grande rua, geralmente a estrada. Em março de 1946, a 
aglomeração de Maringá se compunha de uma vintena de casas, 
irregularmente escalonadas de cada lado da estrada de Apucarana a 
Paranavaí. E espalhada em duas ruas perpendiculares. A mata cercava 
Maringá de todos os lados e à sua beira descobriam-se desbravadores 
urbanos. Não tinha ainda a CTNP oficialmente aberto Maringá e tolera 
que os operários da ferrovia, cujos trabalhos começavam, 
desbravassem por conta própria e construíssem cabanas 
heterogêneas: abrigos cobertos de palmas, casas de madeira ou de 
taipa, ranchos de tábuas erguidos ao acaso em veredas tortuosas, com 
umas poucas e minúsculas plantações de mandioca, milho e feijão. 
Vinham a maiorias das famílias de Maringá da zona aberta pelos 
ingleses, outras haviam deixado os campos do Paraná ou os municípios 
pioneiros de São Paulo. O centro da vila era um hotel: paravam ali os 
ônibus, os viajantes que vinham visitar talvez comprar um sítio, ali se 
amontoavam em desconforto. Começava a vida urbana pela função 
hoteleira (MONBEIG, 1984, p. 358-359). 

 

 

Figura 91: Primeira vista aérea de Maringá, 
01/02/1948. 

Figura 92: Vista aérea de Maringá, 
01/02/1948. 

  
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 

Figura 93: Vista do Maringá Velho, 1945. 

 
Figura 94: Vista Maringá Velho e Maringá Novo, 

1950. 

  
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, 

Maringá. 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 
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Figura 95: Vista de Maringá, 1949. 
Figura 96: Vista da Vila Operária, Maringá 

Novo, 1948. 

  
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 

Na imagem (Figura 97) que mostra toda Maringá, a área planejada e o Maringá 

Velho, podemos ver a mata ao entorno e, paralelas, a rodovia, que faz a ligação com 

Cianorte, e a Estrada de ferro. 

Figura 97: Vista Panorâmica, 1950. 

 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 

Se as imagens aéreas nos transmitem um ar de progresso, ao vermos as imagens 

em solo, referentes ao início da cidade de Maringá, notamos que se diferem pouco das 

imagens de Londrina ou Apucarana, mesmo tendo mais de 10 anos de diferença. 

Percebemos a Mata fechada na abertura de ruas e estradas (Figura 98), as casas de 

madeira espalhadas entre terrenos vazios (Figuras 99 e 100) e as ruas de terra batida 

(Figura 101). A mesma paisagem vemos nas cidades de Nova Esperança (Figuras 102, 103, 
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104, 105) e Astorga (Figuras 106, 107 e 108), por mais que elas tenham sido projetadas 

posteriormente e com tamanho reduzido, ao compararmos com Maringá. 

 

Figura 98: Primeira casa construída no Maringá novo. 

 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 

Figura 99: Vista da Av. Duque de Caxias em Maringá, 1948. 

 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 

Figura 100: Maringá Novo, 1951. 

 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 
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Figura 101: Comércio de Maringá, 1952. 

 
Fonte: Maringá Memória. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/478883262135173/photos/>. 
 

Figura 102: Nova Esperança. Figura 103: Área Central de Nova Esperança. 

  
Fonte: Nova Esperança Memórias e fotos 

atuais. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/42647

2900778919/photos/>. 

Fonte: Nova Esperança Memórias e fotos 
atuais. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/4264729
00778919/photos/>. 

 
 

Figura 104: Vista de Nova Esperança. Figura 105: Rodoviária de Nova Esperança. 

  
Fonte: Nova Esperança Memórias e fotos 

atuais. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/426472

900778919/photos/>. 

Fonte: Nova Esperança Memórias e fotos 
atuais. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/426472
900778919/photos/>. 
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Figura 106: Vista de Astorga. 

 
Fonte: Astorga Memórias e fotos. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/1054435911261193/photos/>. 
 

Figura 107: Astorga, em 1940. 

 
Fonte: Astorga Memórias e fotos. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/1054435911261193/photos/>. 

 
Figura 108: Astorga, Av. Getúlio Vargas, em 1949 

 
Fonte: Astorga Memórias e fotos. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/1054435911261193/photos/>. 
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Monbeig (1984) ao descrever a chegada de um pioneiro para a abertura da roça, 

indicou que ele construía rapidamente uma cabana de ramagens, com teto de folhas de 

palmeiras, junto a um córrego, para servir de abrigo provisório. Essa descrição é 

perfeitamente compatível com o registro fotográfico do acampamento da Família do Sr. 

Angelo Planas, em Maringá (Figura 109). Assim, temos um exemplo de habitação, que 

nessa zona pioneira, deveria ser muito comum para as famílias que chegavam. 

 

Figura 109: Acampamento da Família do Sr. Angelo Planas, 1945. 

 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 

Já nas imagens de Cianorte, notamos que as primeiras casas do início de sua 

implantação também se assemelhavam com as vistas em outras cidades (Figura 110), 

porém, na área central a avenida larga com canteiro central florido (Figura 111, 112, 113), 

que terminava na praça da Igreja Católica (Figura 114), acabava por diferenciar sua 

paisagem urbana das demais cidades. A imagem aérea também mostra que o traçado é 

mais ortogonal que o visto em Maringá, por mais que as duas tenham sido projetadas 

pelo mesmo engenheiro (Figura 115).  

 

A primeira impressão que se recolhe na paisagem de um vale que está 
sendo desbravado é mesmo essa, de dispersão das habitações. Não se 
vê aglomeração alguma, por menor que seja. As casas são separadas 
uma das outras por intervalos irregulares. Entre os lotes já em cultura, 
onde se ergueram frágeis construções, intercalam-se outras parcelas 
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ainda recobertas com floresta, isolando os pioneiros, que aparentam 
estar dispersados ao acaso. Mas esses resíduos de floresta são, por sua 
vez, abatidos rapidamente. Antes mesmo que isso aconteça já se pode 
perceber que, na realidade, o alinhamento das casas é a nota 
dominante da paisagem. Seu enfileiramento acompanha 
aproximadamente o curso do ribeirão e continua grosseiramente 
paralelo às estradas principais. Nada há aqui que lembre uma dispersão 
difusa, porque a exiguidade dos lotes não permite grande 
distanciamento entre as casas, que no máximo é de 500 metros. 
(MONBEIG, 1984, p. 233). 

 

 

Figura 110: Início da Urbanização de Cianorte. 

 
Fonte: Acervo não catalogado Jorge Macedo Vieira, sob consignação do DPH-PMSP apud 

Fourier (2009). Disponível em: 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=46424999#post46424999>. 

  
 

Figura 111: Vista Cianorte, 26/07/1958. 
Figura 112: Vista da área central de Cianorte, 

26/07/1958. 

  
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 

 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 
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Figura 113: Comércio na Av. central em Cianorte. 

 
Fonte: Cianorte Memória e Fotos Atuais. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/268742743252361/photos/>. 
 
 

Figura 114: Vista da Igreja de Cianorte, 26/07/1958. 

 
Fonte: Museu da Bacia do Paraná, Maringá. 
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Figura 115: Vista aérea de Cianorte, início da implantação. 

 
Fonte: Jornal Cianorte Agora. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=MeY6qNj1owM>. 

 

Em Umuarama, as imagens aéreas registram como a cidade foi implantada para 

ser grande (Figura 116). Com várias praças nos encontros das avenidas principais (Figuras 

117, 118, 119, 120 e 121), destaca-se a Av. Paraná, que atravessa a cidade (Figura 122, 

123 e 124) e a antiga rodoviária (Figura 125) próxima a mata. 

Figura 116: Vista aérea de Umuarama. 

  
Fonte: Jornal Umuarama Ilustrado. Disponível em: 

<http://www.ilustrado.com.br/Gerador/Emp10/Clientes/Ilustrado/Noticias/g_XQCT2DMS-
2S7S_cidade.jpg>. 

 

http://www.ilustrado.com.br/Gerador/Emp10/Clientes/Ilustrado/Noticias/g_XQCT2DMS-2S7S_cidade.jpg
http://www.ilustrado.com.br/Gerador/Emp10/Clientes/Ilustrado/Noticias/g_XQCT2DMS-2S7S_cidade.jpg
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Figura 117: Vista aérea de Umuarama, na altura da Praça Santos Dumont, 1963. 

 
Fonte: ACIU Disponível em: <http://www.aciupr.com.br/historia-de-umuarama.php>. 

 

Figura 118:Vista aérea Praça Santos Dumont, 1963. 

 
Fonte: ACIU. Disponível em: <http://www.aciupr.com.br/historia-de-umuarama.php>. 

Figura 119: Primeira vista aérea da cidade de Umuarama, na altura da Praça Arthur Thomas. 
Década de 1950. 

 
Fonte: Portal da cidade de Umuarama. Disponível em: 

<http://umuarama.portaldacidade.com/noticias/21766-linha-do-tempo-a-historia-de-
umuarama>. 
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Figura 120: Vista aérea de Umuarama, 1970 - 
em destaque a Igreja Matriz São Francisco de 

Assis. 
Figura 121: Igreja Matriz São Francisco de 

Assis. 

  
Fonte: Portal da cidade de Umuarama. 

Disponível em: 
<http://umuarama.portaldacidade.com/noticia

s/21766-linha-do-tempo-a-historia-de-
umuarama>. 

Fonte: ACIU. Disponível em: 
<http://www.aciupr.com.br/historia-de-

umuarama.php>. 

 
Figura 122: Avenida Paraná na década de 60. 

 
Figura 123: Vista da Praça Santo Dumont para 

Av. Paraná. 

  
Fonte: ACIU. Disponível em: 

<http://www.aciupr.com.br/historia-de-
umuarama.php.>. 

Fonte: ACIU. Disponível em: 
<http://www.aciupr.com.br/historia-de-

umuarama.php>. 
 

Figura 124: Umuarama, Av. Paraná em 1965. 

 
Fonte: Umuarama Memória e Fotos Atuais. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/244187555711308/photos/>. 
 

http://umuarama.portaldacidade.com/noticias/21766-linha-do-tempo-a-historia-de-umuarama
http://umuarama.portaldacidade.com/noticias/21766-linha-do-tempo-a-historia-de-umuarama
http://umuarama.portaldacidade.com/noticias/21766-linha-do-tempo-a-historia-de-umuarama
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Figura 125: Antiga Estação Rodoviária de Umuarama. 

 
Fonte: Umuarama Memória e Fotos Atuais. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/244187555711308/photos/>. 
 

 

Com a hierarquização das cidades, houve um aumento do número de cidades 

menores, pois ao serem criadas elas não demandavam tanta infraestrutura, já que tinham 

sempre uma cidade maior para suprir suas necessidades. Dessa forma, as cidades 

principais concentraram os centros de comércio, educação, saúde e prestação de 

serviços. Conforme Monbeig (1984), o progresso de uma cidade podia ser medido pela 

instalação de estabelecimentos industriais, como serrarias e máquinas de despolpar café, 

de descascar arroz e de descaroçar algodão. Quando os donos das máquinas eram ao 

mesmo tempo banqueiros e plantadores, essa ligação entre produção rural e a indústria 

acabava por solidificar mais ainda as relações entre campo e cidade. As primeiras 

indústrias acabam por contribuir também para a criação da paisagem urbana, 

favorecendo uma primeira tendência à formação de bairros. Isso, em razão de se 

instalarem em lugares mais favoráveis ao transporte, como nas entradas da cidade, para 

quem vem de zonas de desbravamento e, sobretudo, perto da estação ou ao longo da 

estrada de ferro. Como os estabelecimentos industriais procuravam os terrenos menos 

valorizados, ou seus edifícios eram construídos de frente para a aglomeração inicial, do 

outro lado da ferrovia, até então poupado do crescimento urbano, ou então 

acompanhando os trilhos e prolongando a cidade em direção do oeste e de novos 

desbravamentos.  
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Para ilustrar o quanto a criação de uma cidade faz parte da paisagem cultural, 

remetemos ao trecho a seguir, escrito por Lévi-Strauss (2012). 

 

Portanto não é metafórico que é correto comparar – como se fez com 
tanta frequência, uma cidade a uma sinfonia ou a um poema; são 
objetos da mesma natureza. Talvez ainda mais preciosa, a cidade se 
situa na confluência da natureza e do artifício. Congregação de animais 
que encerram dentro de seus limites sua história biológica e que ao 
mesmo tempo a modelam com todas as suas intenções de seres 
pensantes, por sua gênese e por sua forma a cidade depende 
simultaneamente da procriação biológica, da evolução orgânica e da 
criação estética. É a um só tempo objeto de natureza e sujeito de 
cultura; indivíduo e grupo; vivida e sonhada: a coisa humana por 
excelência (Lévi-Strauss, 2012, p.116). 

 

Assim, a paisagem cultural empreendida pela CTNP e pela CMNP, alterou 

completamente a paisagem natural existente. Observa-se em muitas imagens a 

quantidade de mata que foi derrubada para executar esses empreendimentos, não só 

para a área urbana, como pudemos ver nas imagens de algumas dessas cidades, mas 

também, nas rodovias e na ferrovia. Sem contarmos o quanto essa paisagem natural foi 

devastada para a criação de áreas rurais para agricultura. Nota-se que para trazer o 

avanço material e o desenvolvimento econômico para a região, houve uma profunda 

modificação, ou mesmo destruição, do espaço natural. Contabilizando vantagens e 

desvantagens, hoje essa região do norte do Paraná é uma das mais prósperas do estado, 

com indústrias, comércio e agronegócios, abrigando a segunda e a terceira maiores 

cidades do Estado, no caso Londrina e Maringá. 

3.2.2. Byington Colonização 

 

A Byington Colonização S/C Ltda., ligada à Byington & Cia, foi a segunda 

companhia que mais construiu cidades, no norte do Paraná. Ela atuou na região 

conhecida na época como Norte Novíssimo, atualmente, Região Noroeste, implantando 

cinco cidades: Xambrê (1952), Pérola (1953), Altônia (1953), Esperança Nova (1960) e São 

Jorge do Patrocínio (1960).  

A Companhia foi fundada em 1903 pelo americano Albert Jackson Byington 

(1875-1952), técnico do ramo de eletrificação. Ele estava trabalhando no pavilhão de 
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eletricidade da Feira Internacional de Chicago42, quando lhe foi oferecido um emprego 

na Argentina, nesse mesmo ramo. Posteriormente ao seu trabalho na Argentina, 

transferiu-se para o Rio de Janeiro, em 1895, onde trabalhou com o canadense James 

Mitchell, engenheiro eletricista responsável pela introdução do bonde elétrico na então 

capital da República (Mott et al, 2005). 

Logo após, Byington foi para São Paulo, onde passou a trabalhar como operário 

especializado na Light and Power, com a função de instalar a fiação elétrica. Conheceu a 

normalista Pérola E. McIntyre, filha de americanos. Casaram-se em 1901. Adquiriu em 

Sorocaba remanescentes de uma companhia de energia, em parceria com ingleses, e 

fundou a Southern Brazil Eletric Co., que levou energia elétrica para várias cidades do 

interior de São Paulo. Em Campinas, Albert colocou em funcionamento o primeiro bonde 

elétrico da cidade, com motor Westinghouse, que lhe valeu a representação da marca no 

Brasil, iniciando-se assim no ramo empresarial com a Byington & Cia. Em sua carreira 

como empresário, Byington foi diretor da Associação Comercial de São Paulo, presidente 

da Cia. Força e Luz de Campinas, presidente da Produtos Elétricos Brasileiros S/A, 

presidente da Cia. Geral de Minas, e presidente da Associação Brasileira de Criadores 

Bovinos da Raça Holandesa (MOTT et al, 2005; PMSP, 2017).  

Os Byingtons vivenciaram as grandes transformações tecnológicas ocorridas na 

passagem do século XX. Albert foi pioneiro em várias atividades na indústria e no 

comércio, e passou para o filho Albert Jackson Byington Junior o legado da empresa e 

esse espírito de vanguarda (Mott et al, 2005). A empresa da família foi representante 

comercial de renomadas firmas estrangeiras sediadas no Brasil, era dona de uma 

gravadora de discos – a Columbia Records – e da Rádio Cruzeiro, além de trabalhar com 

engenharia de infraestrutura, estando envolvida na construção da ponte Hercílio Luz em 

Florianópolis-SC. Em outra ocasião, reuniu um grupo de investidores e comprou uma área 

muito grande na periferia de São Paulo, dando início assim ao loteamento da Vila Maria 

(MARTINS, 2007). 

                                            
42 Feira Internacional de Chicago (Feira Colombiana). A Exposição Colombiana fez parte das comemorações 
dos 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América, ficou aberta por 5 meses entre maio e outubro 
de 1893. A feira atraiu mais de 27 milhões de visitantes de todo o mundo e o foco principal da exposição 
era mostrar as novidades dos equipamentos ligados à modernidade: manufatura industrial, máquinas, 
novas descobertas científicas e artes liberais (SIMÕES JUNIOR, 2012). 
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A Companhia Paulista de Terrenos43 foi a responsável pelo loteamento do bairro 

Vila Maria, na zona norte de São Paulo, desenvolvido entre os anos de 1923 e de 1941. 

Dividido em duas partes, o bairro é conhecido como Vila Maria Baixa e Vila Maria Alta. A 

baixa foi assentada na área de várzea do rio Tietê, com uma urbanização antiga, 

autônoma e de origem desconhecida, ocorrida na década de 1910; já a parte alta, foi 

projetada pelo Eng. Jorge Macedo Vieira em duas etapas, em 1924 e em 1941 (Figura 

126). Foi ele também o responsável pela regularização da Vila Maria Baixa junto à 

prefeitura (KAWAI, 2000). 

 

Figura 126: Projeto Vila Maria. 

 
Fonte: Acervo Sra. Maria Amália Macedo Vieira, apud Steinke (2007). 

 

Já a ligação da empresa com o Paraná começou, segundo Martins (2007), 

quando a Byington foi contratada para construção da estrada de ferro que ligaria o norte 

                                            
43 A companhia foi fundada em 1907, com os sócios, Manoel da Silva, Antônio Leme da Fonseca, Huascar 

Pereira, Eduardo da Fonseca Cotching, José Eduardo Prates (Conde Prates) e Rafael Sampaio Vidal. Eles se 

organizaram para comercializar as terras da antiga fazenda Bela Vista. No final de 1918, iniciaram as 

instalações dos postes de madeira para a extensão da rede particular de iluminação, ocasião na qual Albert 

Jackson Byington passou a integrar a Companhia (KAWAI, 2000; CANAVERDE, 2007; GONÇALVES, 2010). 
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ao sul do Estado, conectando as cidades de Apucarana e Ponta Grossa. Essa ferrovia tinha 

grande importância porque levaria a produção de café do norte do Estado para o porto 

de Paranaguá. Porém, o governo não dispunha de recursos para pagar os serviços, por 

esse motivo, a companhia acabou recebendo em terras devolutas do estado, perfazendo 

uma área de 75 mil alqueires.  

A respeito da ferrovia Central do Paraná, que ligaria a cidade de Apucarana a 

Ponta Grossa, a versão dada pelo governador Moysés Lupion é a de que, em novembro 

de 1948, ele teria fechado contrato com as empresas Lysímaco Costa & Irmão, para 

estudos e obras, e com a Byington & Cia, para os trabalhos de terraplanagem e obras. O 

financiamento da obra se deu por emissão de apólices da Central Paraná, pagando-se por 

serviços valores de até cr$450.000.000,00 cruzeiros, por meio do Decreto n. 5014, de 29 

de novembro de 1948. Entretanto, segundo Lupion, pela falta de recursos logísticos das 

empresas responsáveis pelos trechos, o andamento das obras ficou aquém do planejado, 

principalmente pelo atraso na aquisição de material importado. Assim, os serviços de 

terraplanagem foram interrompidos nos governos seguintes: de Bento Munhoz da Rocha 

e de Antonio Anibelli (1951-55). Em 1958 foi rompido o contrato com a Byington, 

paralisando-se as obras. A retomada só ocorreu com a transferência da Ferrovia Paraná 

Central para a Rede Ferroviária Federal. Sua inauguração aconteceu durante o governo 

do General Geisel (LEITE JÚNIOR, 2006). 

Como já abordamos no capítulo anterior, ao tratarmos da colonização do norte 

do Paraná, o governo de Lupion ficou conhecido pelas negociatas com as terras devolutas 

da região noroeste do Estado. Assim, embora não tenhamos encontrado registros dessa 

doação de terras por parte do governo para a Byington – por ocasião de nossa pesquisa 

junto arquivo público do Estado do Paraná e junto ao ITCG – acreditamos sim, que a 

empresa recebeu a Gleba São João pelos seus serviços prestados ao Estado. Com a posse 

dessas terras, a empresa resolveu montar e estruturar loteamentos, a partir das 

premissas da CTNP, construindo cidades e estradas, para valorizar as glebas rurais. O 

engenheiro Paulo Egydio Martins44, genro de Albert Byington Jr, participou da criação e 

                                            
44 Paulo Egydio Martins é empresário e foi governador do Estado de São Paulo (1975-1979) durante o 
regime militar. Em 2007, foi publicado o livro Paulo Egydio conta - depoimento para o Centro de Pesquisa 
e documentação de história contemporânea da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC – FGV), no qual relata 
sua história. 
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implantação da Byington Colonização S/C Ltda., e informou em seus relatos que a 

paisagem existente era de floresta fechada com caça à vontade. Também relatou que a 

primeira cidade projetada pela Colonizadora foi Xambrê (1952), tendo ele mesmo feito o 

plano, apesar dos registros constarem em nome de outro engenheiro. Em seguida, foram 

implantadas as demais cidades, quais sejam: Pérola (1953), Altônia (1953), Esperança 

Nova (1960) e São Jorge do Patrocínio (1960) (MARTINS, 2007). 

Com as terras recebidas do governo do Paraná, como pagamento pelos serviços 

prestados na construção da ferrovia, entre Ponta Grossa e Apucarana, a partir de 1950, 

a Byington iniciou o processo de colonização de uma área com 136.000 hectares de terra, 

da região noroeste do Estado (FABRINI, 2014). Delimitada a oeste pelo Rio Paraná, ao 

norte pelo Rio Paracaí, a leste pelo Município de Umuarama, ao sul pelos municípios de 

Iporã e Cafezal do Sul, e ao sudoeste pelo Rio Piquiri. 

Ainda segundo depoimento de Paulo Egydio Martins (2007), sua missão inicial 

era de conhecer a região e montar a estrutura para um loteamento, da mesma forma 

que a Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná havia feito anos antes e 

continuava fazendo. Em 1952, a Byington Colonização iniciou a formação do primeiro 

núcleo urbano, Xambrê. No ano seguinte, implantaram-se as cidades de Pérola (1953) e 

Altônia (1953), e outros patrimônios como Elisa, Pindorama, São João, Jardim Paredão, 

São Jorge do Patrocínio (1960) e Boa Esperança (1960). Com o passar do tempo, os dois 

últimos acabaram por se tornar municípios (FABRINI, 2014). 

O território pertencente à Colonizadora foi dividido em 9 grandes glebas, com 

áreas variadas (Figura 127). A menor gleba possuía 9.679 ha e a maior 19.267 ha. Nas 

áreas próximas aos núcleos urbanos a área rural foi repartida em pequenos lotes de 

chácaras, já nos locais mais distantes em áreas maiores. As glebas foram divididas de 

forma que cada lote fosse servido com estradas de rodagem na parte alta e córregos e 

nascentes na parte baixa (Figura 128). As áreas das chácaras variavam entre 1ha e 10ha, 

e os lotes maiores entre 12ha e 36ha (Figura 129). (FABRINI, 2014). 
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Figura 127: Mapa Geral do Loteamento de Glebas, 29/09/1958. 

 
Fonte: Arquivo Byington Colonização. 

 

 
Figura 128: Divisão das áreas rurais – Gleba Figueira Branca. 

 
Fonte: Arquivo Byington Colonização. 
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Figura 129: Área de chácara no entorno da cidade de Pérola. 

 
Fonte: Arquivo Byington Colonização. 

 

Das cinco cidades implantadas pela Byington, apenas Xambrê (1952) teve o 

projeto assinado pelo Engenheiro Paulo Almeida Fagundes. As demais, Pérola (1953), 

Altônia (1953), Esperança Nova (1960) e São Jorge do Patrocínio (1960), foram 

desenhadas por Arthur Bruno Junges, responsável por todas as pranchas da colonizadora. 

Xambrê foi a primeira cidade implantada pela Byington. Em depoimento Martins 

conta que foi ele que desenhou a cidade, apesar dela ter sido registrada com o nome do 

engenheiro Paulo Almeida Fagundes. 

 

Atravessamos toda extensão da gleba, e na outra extremidade eu 
desenhei a primeira cidade – desenhei, como se diz na gíria, “nas 
coxas”: punha uma madeira reta sobre as coxas e desenhava ali; eu 
estava no meio do mato, andando, não tinha mesa, não tinha nada... 
Essa primeira cidade foi Xambrê. Abri em Xambrê um campo de 
aviação, e compramos dois aviões Cessna. Depois de Xambrê, fui 
abrindo uma picada até Maringá, que era o último ponto civilizado da 
Companhia Terras do Norte do Paraná. (MARTINS, 2007, p. 115). 

 

Como Xambrê foi a primeira cidade, acabamos por ter poucos registros do início 

de sua implantação, com os funcionários da colonizadora junto aos caminhões da 

empresa (Figura 130), tratores no centro da cidade e com a população ao entorno. 

Percebe-se também (Figura 131) as pilhas de toras retiradas da mata para abrir as 
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estradas (Figura 132 e 133), que eram então aproveitadas pela serraria – 

empreendimento típico de áreas que estão sendo abertas para novas colonizações.  

 

Figura 130: Trabalhadores da Byington. 

 
Fonte: Acervo particular Jurandir Souza, 2013, apud Fabrini (2014). 

 

Figura 131: Xambrê – chegada das máquinas. 

 
Fonte: Paraná – Suplemento JB, outubro de 1968. 
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Figura 132: Xambrê – serraria. 

 
Fonte: Paraná – Suplemento JB, outubro de 1968. 

 
 

Figura 133: Xambrê – Estrada. 

 
Fonte: Paraná – Suplemento JB, outubro de 

1968. 
 

A cidade de Pérola (Figura 134 e 135), implantada pela companhia em 1953, tem 

esse nome para homenagear a matriarca dos Byington, Dona Pérola Byington. A cidade 

foi projetada para ser o maior centro econômico da colonizadora. Com localização 

estratégica entre Xambrê e Altônia, teve seu traçado urbano concebido com avenidas 

largas, canteiros centrais e rotatórias no encontro das avenidas.  
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Figura 134: Foto Aérea de Pérola. 

 
Fonte: Pérola-PR – Fotos Antigas de Pérola, por Oséas Moreira. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JKYotttqJCs>. 

 

Figura 135: Pérola – Praça da Igreja. 

 
Fonte: Pérola-PR – Fotos Antigas de Pérola, por Oséas Moreira. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JKYotttqJCs>. 
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A paisagem urbana vista em Pérola, no início de sua implantação, assemelha-se 

a das cidades da companhia melhoramentos. As ruas largas com canteiro central 

demarcado, ainda em terra batida, o comércio e as construções em madeira e tijolo, e a 

igreja em madeira (Figuras 136, 137, 138, 139, 140 e 141). Verificamos que a paisagem 

em questão somente se diferencia pela topografia do seu terreno, ao observarmos a 

avenida central que gera uma perspectiva curva e em subida (Figuras 142 e 143). 

 

Figura 136: Avenida Principal de Pérola. 

 
Fonte: Pérola-PR – Fotos Antigas de Pérola, por Oséas Moreira. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JKYotttqJCs>. 

 

Figura 137: Av. Principal de Pérola. Figura 138: Comércio de Pérola. 

  
Fonte: Pérola-PR – Fotos Antigas de Pérola, 

por Oséas Moreira. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=JKYott

tqJCs>. 

Fonte: Pérola-PR – Fotos Antigas de Pérola, 
por Oséas Moreira. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JKYott
tqJCs>. 
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Figura 139: Av. Principal de Pérola na década de 1970. 

 
Fonte: Pérola-PR – Fotos Antigas de Pérola, por Oséas Moreira. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JKYotttqJCs>. 
 

 
Figura 140: Primeira Igreja de Pérola. 

 
Fonte: Pérola-PR – Fotos Antigas de Pérola, por Oséas Moreira. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JKYotttqJCs>. 
 

Figura 141: Pavimentação da Av. Principal de Pérola. 

 
Fonte: Pérola-PR – Fotos Antigas de Pérola, por Oséas Moreira. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JKYotttqJCs>. 
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Figura 142: Vista de Pérola 1. 

 
Fonte: Pérola-PR – Fotos Antigas de Pérola, por Oséas Moreira. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JKYotttqJCs>. 

 
 

Figura 143: Vista de Pérola 2. 

 
Fonte: Pérola-PR – Fotos Antigas de Pérola, por Oséas Moreira. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JKYotttqJCs>. 

 
A cidade de Altônia foi a terceira cidade da colonizadora e seu nome derivou do 

endereço telegráfico da empresa de Albert Byington (MARTINS, 2007). Atualmente é o 

município da companhia que possui a maior população, com aproximadamente 20 mil 

habitantes, sob esse aspecto desenvolveu-se mais que as outras cidades (FABRINI, 2014).  

As imagens aéreas mostram a ortogonalidade do projeto de Altônia, implantado 

na área mais oeste do território da Byington (Figuras 144, 145, 146, 147 e 148). Sua 

ligação até Guaíra por meio de estrada foi bastante importante, oferecendo um melhor 

acesso ao Estado de Mato Grosso do Sul e ao país vizinho, o Paraguai (Figuras 149 e 150). 

Partindo de Altônia, também foi concretizada a construção de estradas que estabeleciam 

ligação com as demais cidades da colonizadora (Figura 151).  
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Figura 144: Altônia – Vista aérea 1964. 

 
Fonte: Moradores e ex-moradores de Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniacidade/photos/>. 

 

 

Figura 145: Altônia – vista aérea, começo da praça.  

 
Fonte: PMA. Disponível em: <http://www.altonia.pr.gov.br/galeriafotos4.htm>. 
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Figura 146: Altônia – vista aérea, 1963.  

 
Fonte: PMA. Disponível em: <http://www.altonia.pr.gov.br/galeriafotos4.htm>. 

 
 

Figura 147: Altônia – foto Aérea, 1968.  

 
Fonte: PMA. Disponível em: <http://www.altonia.pr.gov.br/galeriafotos4.htm>. 

 
  

Figura 148: Altônia – vista aérea, 1971.  

 
Fonte: PMA. Disponível em: <http://www.altonia.pr.gov.br/galeriafotos4.htm>. 
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Figura 149: Altônia – Abertura da Estrada 
Altônia-Guaíra. 

Figura 150: Altônia cascalhamento da 
estrada Altônia-Guaíra 

  
Fonte: Folha de Londrina, 16/03/71. Fonte: Folha de Londrina, 16/03/71. 

 

Figura 151: Estrada de Altônia para Pérola.  

 
Fonte: Moradores e ex-moradores de Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniacidade/photos/>. 

 

O café foi a cultura que impulsionou o crescimento da cidade, como podemos 

ver nas imagens (Figuras 152, 153, 154 e 155). No início da cidade observa-se a terra 

batida com os poucos comércios sendo construídos (Figuras 156 e 157). Mas em pouco 

tempo percebe-se as construções sendo mudadas para tijolos, por mais que o chão 

continue sem asfalto (Figuras 158 e 159). No centro da cidade observa-se a avenida larga 

(Figura 160, 161 e 162), que posteriormente recebeu um canteiro central (Figura 163 e 

164). Também pode ser verificado o comércio movimentado, com a presença de muitos 

carros já na década de 1970 onde é possível verificar o asfalto (Figura 165 e 166). 
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Figura 152: Início de uma Lavoura de Café. 

 
Fonte: Moradores e ex-moradores de Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniacidade/photos/>. 

 
 

Figura 153: Altônia – Lavoura de Café. 

 
Fonte: PMA. Disponível em: <http://www.altonia.pr.gov.br/galeriafotos4.htm>. 

 
 

Figura 154: Altônia – Produção de Café.  

 
Fonte: PMA. Disponível em: <http://www.altonia.pr.gov.br/galeriafotos4.>. 
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Figura 155: Caminhões com a Colheita de Café. 

 
Fonte: Moradores e ex-moradores de Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniacidade/photos/>. 

 

 

Figura 156: Início de Altônia, começo da 
década de 1960. 

Figura 157: Construções Comerciais, início da 
década de 1960. 

  
Fonte: Moradores e ex-moradores de 

Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniac

idade/photos/>. 

Fonte: Moradores e ex-moradores de 
Altônia. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/altoniac
idade/photos/>. 

 
 

Figura 158: Altônia - comércio em 1968. 

 
Fonte: Moradores e ex-moradores de Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniacidade/photos/>. 
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Figura 159: Altônia – Comércio. 

 
Fonte: Moradores e ex-moradores de Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniacidade/photos/>. 

 
 

Figura 160: Altônia, década de 1960. Figura 161: Centro de Altônia, década de 
1960. 

  
Fonte: Moradores e ex-moradores de 

Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniac

idade/photos/>. 

Fonte: Moradores e ex-moradores de 
Altônia. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/altoniac
idade/photos/>. 

 

 
Figura 162: Altônia Av. Principal. 

 
Fonte: Folha de Londrina, 16/03/71. 
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Figura 163: Altônia em 1977. Figura 164: Altônia – Av. Comercial.  

  
Fonte: PMA. Disponível em: 

<http://www.altonia.pr.gov.br/galeriaf
otos4.htm>. 

Fonte: PMA. Disponível em: 
<http://www.altonia.pr.gov.br/galeriafotos4.htm>. 

 

 

Figura 165: Av. Principal em 1978. 

 
Fonte: Moradores e ex-moradores de Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniacidade/photos/>. 

 

 
Figura 166: Altônia- Av. Principal em 1979. 

 
Fonte: Moradores e ex-moradores de Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniacidade/photos/>. 
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 Nas áreas de abertura de cidades a presença de serrarias é bastante comum, pela 

abundância de matéria prima, as árvores derrubada eram normalmente usadas na 

própria construção da cidade. Em Altônia que temos o registro da Serraria Tsuno (Figura 

167 e 168).  

 

Figura 167: Caminhões de Tora. Figura 168: Serraria Tsuno. 

  
Fonte: Moradores e ex-moradores de 

Altônia. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/altoniac

idade/photos/>. 

Fonte: Moradores e ex-moradores de 
Altônia. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/altoniac
idade/photos/>. 

 

O Patrimônio de São Jorge foi projetado pela Byington em 1960, tornando-se 

município em 1983 (Figura 169 e 170), quando então teve seu nome modificado para São 

Jorge do Patrocínio. Em 1995, Boa Esperança tornou-se município e seu nome foi 

modificado para Esperança Nova (FABRINI, 2014). 

 

Figura 169: São Jorge do Patrocínio – Igreja, década de 1960. 

 
Fonte: Moradores e ex-moradores de São Jorge do Patrocínio. 

Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/sjdopatrocinio/photos/>. 
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Figura 170: São Jorge do Patrocínio – Praça saída para Altônia. 

 
Fonte: Moradores e ex-moradores de São Jorge do Patrocínio. 

Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/sjdopatrocinio/photos/>. 

 
 
 

Além dessas cidades, a Byington também projetou patrimônios na região. Esses 

são Elisa, Pindorama, São João e Jardim Paredão, todos projetados pelo Eng. Arthur Bruno 

Junges. Em relação às toponímias desses distritos, é sabido que Elisa foi nomeado em 

homenagem a Maria Elisa Byington, filha mais velha de Byington Junior. 

Das quatro cidades implantadas, Altônia foi a que mais prosperou. As terras da 

Byington de modo geral eram de solo arenoso, assim, embora se tenha chegado a 

produzir café no passado, hoje se trata de área majoritariamente destinada à pastagem 

para a agropecuária.  

 

3.2.3. Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná (SINOP) 

 

A Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná (SINOP) foi fundada em 1948 por 

Ênio Pipino e João Pedro de Moreira de Carvalho, em que pese isso, Dona Nilza de Oliveira 

Pipino, esposa de Ênio, também possuiu participação na história dessa empresa, 
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responsável pela fundação de cinco cidades e outros patrimônios nas regiões noroeste, 

norte central e oeste do Paraná. 

Ênio Pipino nasceu em 12 de junho de 1917 na cidade de Penápolis, estado de 

São Paulo. Seus pais, João Pipino Primo e Rosa Francischetti Pipino, nasceram na cidade 

italiana de Torino e imigraram para o Brasil, no final do século XIX. No Brasil se fixaram 

em Penápolis onde, como a maioria dos imigrantes italianos, foi trabalhar na lavoura de 

café. Em 1928, a Família Pipino mudou-se para a cidade de Presidente Venceslau, na 

região da Alta Sorocabana Paulista. Nessa cidade Ênio passou sua juventude, estudou e 

se dedicou ao trabalho; inicialmente como funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana, 

exercendo a função de auxiliar telegrafista, e, algum tempo depois, trabalhando com seu 

pai em um pequeno curtume por eles montado (SANTOS, 2007). 

Após se casar com Nilza de Oliveira Pipino, passou a trabalhar como 

correspondente comercial dos bancos do Brasil, Estado de São Paulo e Comércio e 

Indústria. No ano de 1942, Ênio Pipino foi nomeado Juiz de Paz, função que exerceu até 

1945, ano em que foi nomeado pelo Interventor do Estado de São Paulo, Fernando Costa, 

Prefeito Interventor de Presidente Venceslau, cargo que ocupou até 1947 (SANTOS, 

2007). 

Em 1948 foi eleito Prefeito de Presidente Venceslau e, em 1952, ocupou o cargo 

de Presidente da Câmara Municipal.  Juntamente com seu amigo João Pedro Moreira de 

Carvalho, fundou a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná (SINOP), transferindo-se 

em 1954 para o estado do Paraná, onde na região noroeste implantou cinco cidades e 

vários distritos (SANTOS, 2007). 

João Pedro de Moreira de Carvalho nasceu em 05 de agosto de 1910, na cidade 

de Bebedouro, Estado de São Paulo. Seus pais Ascânio Moreira de Carvalho e Eliasib 

Machado de Carvalho, de tradicionais famílias paulistas, viveram a maior parte do tempo 

em Bebedouro. Moreira de Carvalho passou sua infância e grande parte de sua vida na 

cidade em que nasceu, onde desposou Iolanda Loureiro de Carvalho, de cuja união 

nasceram quatro filhos. Após constituir, com Ênio Pipino, a SINOP, João Pedro Moreira 

de Carvalho também se transferiu para o Estado do Paraná, a fim de implantar cidades. 

(SANTOS, 2007). 

A Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná Ltda. iniciou seus projetos no Paraná 

em 1948, implantando cinco cidades. Primeiramente adquiriu as terras de Anis Abud e 



CAPÍTULO 3 
A PAISAGEM CONSTRUÍDA PELAS COLONIZADORAS 

  

|204| 

 
  

Ademar de Barros, a qual foi nomeada de Gleba SINOP (Figura 171), com 55.660 ha. Nela 

implantaram a primeira cidade: Terra Rica (1950). Depois a colonizadora foi comprando 

terras em outras áreas, como a Gleba Atlântida (Figura 172), de 84.700 ha, que originou 

a cidade de Iporã (1953); a Gleba Rio Verde (Figura 173) de 67.569, onde foi implantada 

Ubiratã (1956); e, por último, a Gleba Rio Verde II (Figura 174), de onde se originaram as 

cidades de Formosa do Oeste (1960) e de Jesuítas (1960). No total, a colonizadora 

modificou a paisagem de 260.443 ha de terra. Em cada gleba adquirida pela SINOP foram 

criados núcleos rurais com cinturões verdes, denominados chácaras, com lotes cortados 

e demarcados com estradas vicinais transitáveis ao longo do ano todo. (SPERANÇA et al, 

2008).
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Figura 171: Gleba SINOP. 

 
Fonte: Arquivo Colonizadora Sinop – Maringá.
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Figura 172: Gleba Atlântida. 

 
Fonte: Arquivo Colonizadora Sinop – Maringá.
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Figura 173: Gleba Rio Verde. 

 
Fonte: Arquivo Colonizadora Sinop – Maringá
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Figura 174: Gleba Rio Verde II. 

 
Fonte: Arquivo Colonizadora Sinop – Maringá 
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A SINOP, do mesmo modo que todas as companhias que adquiriram terras em 

áreas de mata, iniciou seus trabalhos com a derrubada da mata (Figura 175). Em seguida, 

dedicou-se a construção de estradas (Figura 176, 177 e 178), perfazendo 

aproximadamente um total 540 km de extensão, com pontes sobre rios e ribeirões, além 

de balsas no Rio Piquiri (Figura 179 e 180) (SPERANÇA et al, 2008). Entretanto, houve 

certas características que a diferiram das outras companhias estudadas. Sabe-se que era 

comum o uso de jagunços naquela época pelas colonizadoras, para a retirada de 

posseiros, mas foi somente na história da ocupação da Gleba Rio Verde, hoje município 

de Ubiratã, pertencente a SINOP, que encontramos registros historiográficos que fazem 

referências objetivas a esses fatos. 

 

Figura 175: Ubiratã – A direita Wilder Bordin funcionário da Sinop. Desmatamento para fundação 
de Ubiratã, junho de 1959. 

 
Fonte: Jornal O vale do Piquiri, 04/11/78. 

 
 

Figura 176: Ubiratã – Estrada em 1957. Figura 177: Ubiratã – Estrada. 

  
Fonte: Sperança et al (2006). Fonte: Sperança et al (2006). 
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Figura 178:  Ubiratã - Conservação da Rodovia Ministro Fernando Costa-1957 

 
Fonte: Sperança et al (2006). 

 

Figura 179: Ponte sobre o Rio Jesuítas. 

 
Fonte: Formosa do Oeste um povo que faz história. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=XBEJQAGdWGo&t=1s>. 
 

Figura 180: Balsa –  Acesso a Formosa do Oeste. 

 
Fonte: Formosa do Oeste um povo que faz história. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=XBEJQAGdWGo&t=1s>. 
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Segundo Sperança et al (2008), em 1948 dezenas de posseiros passaram a ocupar 

áreas de terras devolutas, ou não, no noroeste e no oeste paranaense, em consequência 

dos estímulos vindos do governo Lupion. Em 1953, havia colonos percorrendo as terras 

que, futuramente, seriam pertencentes a Ubiratã, estabelecendo-se em várias áreas. 

(SPERANÇA et al, 2008). 

A gleba Rio Verde possuía uma exuberante mata com madeiras duras, algo que 

mais tarde inspiraria o nome da cidade como Ubiratã (madeira dura), em razão de ser 

permeada por grandes palmitais, ortigões, figueiras brancas, jangadas e jaborandis. Em 

1954, foi adquirida pela Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná (SINOP), junto ao 

governo estadual. Assim, a Gleba Rio Verde foi registrada sob escritura pública de compra 

e venda, transcrita com o n° 4.711, do livro 3C do cartório de 1° Ofício Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Campo Mourão. O loteamento recebeu o n° 39, no livro 8-B 

folha 31. A aquisição dessas terras foi feita de forma legal e legítima, o que não impediu 

a colonizadora de enfrentar problemas devido às ocupações anteriores em algumas 

áreas, à época promovidas por posseiros (SPERANÇA et al, 2008). 

Frente a essa circunstância a colonizadora recorreu aos “homens-segurança”, os 

chamados jagunços, para fazer a proteção do local. Para tanto, montou um 

acampamento principal no “Três Olhos” (Estrada Olinda), local em que os jagunços 

interceptavam todos os veículos e transeuntes que tentavam entrar no local. Eles 

demandavam por identificação e questionavam acerca de quanto tempo a pessoa iria 

permanecer na região. Assim, caso não voltassem no dia previsto, os jagunços passavam 

a buscá-las. Os jagunços eram contratados para vigiar os acampamentos, as picadas, as 

estradas e as divisas, com o propósito alegado de “manutenção da ordem” (SPERANÇA 

et al, 2008). 

Para tentar solucionar a questão dos posseiros, a SINOP tentou fazer acordos com 

os mesmos, que já se encontravam na gleba. Para continuar no local eles teriam reduzidas 

suas áreas, em compensação, teriam as terras legalizadas. Já os que não concordavam, 

eram “convidados” a se retirar pelos jagunços. Para acomodar os posseiros que estavam 

na gleba da companhia, a empresa doou uma área de três mil alqueires, podendo essas 

terras serem legalizadas no Instituto Nacional de Terras e Cartografia (INTC). Tal área foi 

onde se originou o patrimônio de Luz Mariana. (SPERANÇA et al, 2008). 
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Os diretores da companhia sobrevoaram a região por um período de 30 dias, a 

fim de montar com os técnicos o levantamento aerofotogramétrico da área, para depois 

definir o local de implantação da cidade de Ubiratã. Locaram-na no maior espigão, 

chamado de Saiju e, em agosto de 1954, os projetos estavam prontos. Assim, começaram 

os trabalhos de derrubadas, com um total de 200 homens. À frente do projeto estava 

uma equipe de engenharia e topografia, liderada por Ulrich E. Grabert, Vicente 

Alexandrino, Samoel Holland e o topógrafo Vilder Bordin (SPERANÇA et al, 2008). 

A primeira missão da equipe foi abrir uma clareira, com vistas à construção de 

uma pista de pouso para o avião dos empreendedores. Segundo Bordin, como os troncos 

das árvores eram muito grandes e eles não tinham tratores para removê-los do local, 

optaram provisoriamente por enterrá-los em valas. O projeto da colonizadora teve 

prosseguimento, utilizando os caminhos já abertos no passado e que acabaram por ser 

úteis ao empreendimento (SPERANÇA et al, 2008). Em 1954 foi construído o escritório da 

SINOP, o Hotel Watanabe (Figuras 181 e 182) e uma escola provisória, com recursos da 

companhia, além de uma capela. A divisão dos lotes rurais foi feita em forma de leque, 

com provisão de águas no fundo e estrada fronteiriça (SPERANÇA et al, 2008). 

 
 
 

Figura 181: Ubiratã – Rua Princesa Isabel, 
1957. 

Figura 182: Ubiratã – Rua Princesa Isabel, 
primeiro Hotel, 1959. 

  
Fonte: Jornal O vale do Piquiri, 04/11/78. Fonte: Jornal O vale do Piquiri, 04/11/78. 

 

 

Após a implantação do projeto cabia aos revendedores da empresa, espalhados 

pelo país, promover a venda. Para incentivar o crescimento da área urbana (Figuras 183 

e 184), a companhia oferecia uma espécie de “bônus” aos compradores de lotes rurais, 

na forma de um lote urbano, mas os colonos só tinham direito à posse dos mesmos se 
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construíssem no terreno, em um prazo de 3 meses. Em 1955, as primeiras casas foram 

construídas (Figura 185 e 186) e o escritório da empresa montado para os trabalhos. Em 

19 de fevereiro de 1956 foi feito o lançamento da pedra fundamental da Vila Ubiratã 

(Figuras 187 e 188), integrando-a ao Município de Campo Mourão (SPERANÇA et al, 

2008).  

Figura 183: Vista Ubiratã, 1958. 

 
Fonte: Ubiratã – Paraná – Brasil 50 anos. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=0g9OHyiDAws>. 

 

Figura 184: Ubiratã – Vista Aérea. 

 
Fonte: Jornal O vale do Piquiri, 04/11/78. 
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Figura 185: Primeiras casas em Ubiratã, 1956. 

 
Fonte: Sperança et al (2006). 

 

Figura 186: Igreja de Ubiratã. 

 
Fonte: Ubiratã – Paraná – Brasil 50 anos. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=0g9OHyiDAws>. 

 

Figura 187: Ubiratã – Av. Yolanda, década de 
1970. 

Figura 188: Ubiratã – Av. Nilza O. Pipino, 
década de 1970. 

  
Fonte: Jornal O vale do Piquiri, 04/11/78. Fonte: Jornal O vale do Piquiri, 04/11/78. 
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Nas demais cidades da SINOP, tais como Terra Rica, Jesuítas e Formosa do Oeste, 

quase não foram encontrados documentos relativos à atuação da empresa nas 

implantações, restando, primordialmente, os registros fotográficos como fonte de 

investigação. Conforme já visto anteriormente na paisagem dos demais núcleos urbanos, 

nessas cidades também prevalece o uso de madeira nas edificações residenciais, de 

comércio, na rodoviária, na igreja, na prefeitura, na rodoviária e na escola; certamente 

por ser um dos materiais mais abundantes na região, com a derrubada das matas (Figuras 

189, 190, 191, 192, 193 e 194).  

 
 

 
Fonte: Acervo Família Clark (2017). 

 

 

Figura 190: Casas Comerciais de Terra Rica, 
década de 1950. 

Figura 191: Comércio em Terra Rica, década 
de 1950. 

  
Fonte: Calírio (2005). Fonte: Calírio (2005). 

 
 

Figura 189: Comércio em Terra Rica, década de 1950. 
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Figura 192: Antiga Prefeitura Municipal de 

Terra Rica. 
Figura 193: Primeira Igreja Matriz de Terra 

Rica, década de 1950. 

  
Fonte: Calírio (2005). Fonte: Calírio (2005). 

 

 

Figura 194: Primeira Rodoviária de Terra Rica, 1960. 

 
Fonte: Calírio (2005). 

 

 

Nas imagens do início das implantações das áreas urbanas, é possível ver troncos 

de árvores nas avenidas junto das novas edificações de comércio (Figuras 195 e 196). 

Outra característica dessas cidades são as ruas não pavimentadas (Figuras 197, 198, 199, 

200 e 201), em alguns casos, como em Jesuítas e Terra Rica, a avenida principal provida 

de canteiro central já era demarcada, obviamente bem antes de ser pensado em 

asfaltamento (Figuras 202 e 203). 
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Figura 195: Terra Rica – Centro da Cidade, início de 1950. 

 
Fonte: Calírio (2005). 

 
 

Figura 196: Jesuítas – Comércio em frente a igreja matriz, 1961. 

 
Fonte: PMJ. Disponível em: 

<http://www.jesuitas.pr.gov.br/index.php?sessao=6f5d11bbeanc6f&id=113>. 
 

 

 
Fonte: Acervo Família Clark (2017). 

Figura 197: Avenida Principal de Terra Rica, década de 1950. 

http://www.jesuitas.pr.gov.br/index.php?sessao=6f5d11bbeanc6f&id=113
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Figura 198: Formosa do Oeste – Primeiros 
Comércios, década de 1960. 

Figura 199: Formosa do Oeste – Primeira 
Capela, década de 1960. 

  
Fonte: Formosa do Oeste um povo que faz 

história. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=XBEJQ

AGdWGo&t=1s>. 

Fonte: Formosa do Oeste um povo que faz 
história. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=XBEJQ
AGdWGo&t=1s>. 

 
 

Figura 200: Formosa do Oeste – Primeiro 
Ponto de Ônibus (Rodoviária) 

Figura 201: Formosa do Oeste – Grupo 
Escolar.  

  
Fonte: Formosa do Oeste um povo que faz 

história. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=XBEJQ

AGdWGo&t=1s>. 

Fonte: Formosa do Oeste um povo que faz 
história. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=XBEJQ
AGdWGo&t=1s>. 

 
Figura 202: Jesuítas – Av. Padre Anchieta 

 
Fonte: Formosa do Oeste um povo que faz história. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=XBEJQAGdWGo&t=1s>. 
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Figura 203: Terra Rica, vista aérea em 1970.  

 
Fonte: O Diário do Noroeste, 04/12/14. 

 
 

De certa forma a mesma semelhança que encontramos na paisagem das cidades 

no início da zona pioneira do norte paranaense, também se repete nas áreas rurais, 

devido ao tipo de traçado dos lotes urbanos que foi empreendido pelas companhias, no 

qual os córregos e ribeirões ficavam na parte mais baixa do terreno, e as estradas de 

rodagem na área do espigão. Além é claro de a paisagem rural ter se tornado homogênea, 

notadamente, em razão do cultivo do café, produzido em toda essa região (Figura 204). 

 
 

Figura 204:  Ubiratã – Lavoura de Café, 1957. 

 
Fonte: Sperança et al (2006). 

 

 

A paisagem cultural empreendida pela SINOP no norte do Paraná é bastante 

semelhante ao que vimos nas outras companhias, o processo de derrubada da mata, a 
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implantação de estradas e de núcleos urbanos, possuíam também o traçado reticulado – 

além da paisagem rural repetir o mesmo tipo de parcelamento e produção agrícola. O 

que difere essa das outras áreas é, especialmente, o fato de que suas glebas eram 

espalhadas no território, não trazendo a ideia de uma unidade e de continuidade da 

paisagem, como era típico nas demais áreas colonizadas. 

 

3.2.4. Colonizadora Sinop – Norte de Mato Grosso. 

  

A Colonizadora Sinop iniciou seus trabalhos no Paraná, mas com os incentivos do 

governo federal na região Amazônica, adquiriu na década de 1970 terras na região norte 

de Mato Grosso. Ali empreendeu mais quatro cidades, porém agora obtendo um maior 

destaque, pois foi a empresa que mais implantou cidades nesse Estado. Inclusive, a 

cidade de Sinop, desenvolveu-se ao ponto de se tornar um polo econômico regional. 

A colonizadora foi fundada por Ênio Pipino e João Pedro Moreira Carvalho, em 

1948, com sede na cidade de Presidente Venceslau-SP, posteriormente, conforme 

alteração da razão social, passou a denominar-se Sinop Terras Ltda., com sede em 

Maringá-PR, com objetivo de colonização e implantação de cidades. Após o sucesso desse 

empreendimento, no ano de 1971, fundaram a empresa Colonizadora Sinop S/A, com 

vistas à aquisição de terras para a colonização no norte do estado de Mato Grosso 

(GRUPO SINOP, 2014).  

A fundação do grupo colonizador foi publicada no Diário Oficial do dia 12 de 

fevereiro de 1971, recebendo o certificado de registro de empresa de colonização 

particular do Incra, no dia 17 de abril do mesmo ano. Desde a sua fundação o grupo Sinop 

cresceu e se caracterizou como um empreendimento moderno, constituindo-se por seis 

empresas: Colonizadora Sinop S.A.; Sinop Terras S.A.; Sinop Agro-Química S.A.; Imobiliária 

e Construtora Maringá Ltda; Agro-Pastoril “Celeste” S.A.; e Becker Consultoria de 

empreendimentos Industriais Ltda. (PANOSSO NETTO, 2000).  

O Incra era o órgão do governo que autorizava as colonizadoras a operar, e 

também era responsável por fiscalizá-las. Após a aprovação o Incra emitia um certificado 

de Registro (Figura 205). A Colonizadora usou esse certificado em suas campanhas 
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publicitárias, para garantir aos futuros compradores que a empresa estava legalizada 

junto aos órgãos públicos, portanto possuía idoneidade. 

Figura 205: Sinop-MT – Certificado de Registro no Incra. 

 
Fonte: Jornal O vale do Piquiri, 04/11/78. 

. 

 
Segundo Souza (2008), foi em um contexto de incentivo da ocupação da Amazônia 

que em 1970 o Grupo Sinop, motivado pelos incentivos fiscais concedidos pelo Governo 

Federal, aos empresários que pretendessem ocupar áreas localizadas na região centro 

oeste e norte do país, adquiriu uma grande extensão de terras na pré-Amazônia Mato-

Grossense. Nomeadamente, no município de Chapada dos Guimarães, iniciando a 

colonização do Núcleo Colonial Celeste, primeiro Distrito de Chapada dos Guimarães, em 

1972. Mais tarde, essa área foi denominada de Gleba Celeste e, por meio de novas 

aquisições, chegou a 645.000 hectares (Figura 206). No entanto, a empresa adquiriu de 

terceiros45 uma área de 199.064,896 hectares de terra, na altura do quilômetro 500 da 

rodovia Cuiabá-Santarém, na margem direita do Rio Teles Pires (Figura 207). 

Posteriormente, novas áreas foram adquiridas e, em 1976, somavam cerca de 370.000 

hectares de terra, vindo a abranger o total 645.000 ha de terras (Figura 208) (PANOSSO 

NETTO, 2002; TEIXEIRA, 2006).  

A Gleba Celeste ocupava terras situadas entre os Meridianos 55° e 56° 
de Longitude Oeste, sendo cortada ao Norte pelo paralelo 12° de 

                                            
45 A área constituída de 214 lotes foi comprada de Jorge Martin Phillip, em 22 de outubro de 1970. Essas 
terras foram primeiramente vendidas pelo Estado de Mato Grosso, em 1960, para Otamiro Garcia 
Nascimento e Frigorífico Piracicaba S/A que posteriormente venderam para Mozarth Garcia Nascimento, 
que mais tarde vendeu para Elias Fernandes que, por sua vez, vendeu para Jorge Martin Phillip (CARTÓRIO 
DO SEGUNDO OFÍCIO DE CUIBÁ, 1972 apud PANOSSO NETTO, 2002). 
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Latitude sul, limitada ao sul pela rodovia MT-225, localizada as margens 
da direita do Rio Teles Pires, um dos formadores do rio Tapajós. 
Denominada oficialmente Gleba Celeste, a área de colonização aí 
instalada se constituiu de quatro núcleos coloniais: Cidade Vera 
(estabelecida em 27 de julho de 1972); cidade de Sinop (em 14 de 
setembro de 1974); cidade de Santa Carmem (em 15 de setembro de 
1974) e cidade de Cláudia (em 1978) (SOUZA, 2008, p. 32). 

 

A gleba foi loteada em parcelas de diversos tamanhos, que foram em grande 

parte destinadas a colonos que sofriam com a crise do café no sul do país. No mesmo ano 

de 1972, foi criada Vera, a primeira localidade da área. Ela serviu de apoio para a 

implantação de Sinop, que se localizava às margens da BR-163 (Cuiabá-Santarém) (ROSA, 

1991 apud SOUZA 2008). Segundo Miranda (1990), Sinop foi fundada em 1974, às 

margens da rodovia após a definição do seu traçado. Em razão de sua posição estratégica 

se desenvolveu grandemente, tornando-se o principal núcleo da companhia, 

concentrando as atividades comerciais, industriais e de serviços. 

 
Figura 206: Gleba Celeste localização aproximada.  

 
Fonte: Panosso Netto (2002). 
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Figura 207: Gleba Celeste 1 a 4 parte. 

 
Fonte: Arquivo Colonizadora Sinop – Sinop-MT.
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Figura 208: Gleba Celeste 5ª Parte. 

 
Fonte: Acervo Colonizadora Sinop em Sinop-MT. 
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Foram previstas no projeto da divisão da Gleba Celeste – em volta dos núcleos 

urbanos – chácaras com a dimensão de cerca de 10 hectares, para formarem um cinturão 

verde, onde seriam produzidos hortifrutigranjeiros. Mas, na prática, seus proprietários 

desenvolveram culturas permanentes. O projeto basicamente era de pequenas 

propriedades, que correspondiam a 30% da colonização, tendo em média 60 ha. Embora 

não houvesse impedimento para a compra de mais de um lote, essa estrutura fundiária 

se manteve. A colonizadora, além dos serviços de venda de terras, também contava com 

uma agroindústria e uma cooperativa de produtores, que se articulavam no sentido de 

dirigir a produção e a circulação de produtos. (PANOSSO NETTO, 2002; SOUZA, 2008). 

A Cooperativa Agrícola Mista Celeste Ltda. (COMICEL), tinha por finalidade 

comercializar a produção, destinada tanto ao mercado local, quanto ao mercado regional 

(Figura 209). A empresa foi constituída no início da implantação do projeto, dentro dos 

planos de colonização, seguindo um processo de adesão compulsória, no qual cada 

comprador de gleba se obrigava ao pagamento de uma taxa correspondente a 1% do 

valor do lote ou chácara, para formar suas cotas-partes no capital social da Cooperativa, 

contrariando o princípio norteador do sistema cooperativo de adesão voluntária 

(MIRANDA, 1990). 

Figura 209: Cooperativa Agrícola Mista Celeste Ltda. 

 
Fonte: Panosso Netto (2000). 

 

Segundo Oliveira (1983), a Gleba Celeste foi dividida em seis unidades territoriais 

ou partes. A primeira e a segunda foram postas à venda em 1972, e, somente em 1979, 

iniciaram-se as vendas das duas últimas partes. O total de terras do projeto de 



CAPÍTULO 3 
A PAISAGEM CONSTRUÍDA PELAS COLONIZADORAS  

  

|232| 

 
  

colonização atingiu o montante de 600 ha, divididos em lotes rurais cujas dimensões 

variavam entre 12 e 100 ha, ocorrendo inclusive propriedades maiores. Os lotes eram 

vendidos à vista ou a prazo, sendo que o lote era financiado pelo Banco do Brasil, a quem 

o colono pagava por meio de prestações, cujo prazo podia variar de seis meses a dois 

anos (SOUZA, 2008). 

 No concernente à formação de cidades, foram desenvolvidos os projetos de Vera, 

Sinop, Santa Carmem e Cláudia. Seu traçado seguiu o plano de hierarquização 

desenvolvido pelo Incra, nomeado de “urbanismo rural”. No centro maior havia o que se 

denominava de “Rurópolis” (Sinop), congregando à sua volta centros menores, as 

“Agrópolis”, (Vera, Sta. Carmen e Cláudia), seguidos dos centros rurais, as “Agrovilas”. O 

rápido desenvolvimento desses núcleos deu origem aos municípios de Sinop, em 1979, 

de Vera, em 1986, de Cláudia, em 1988, e de Santa Carmem, em 1991 (CAMARGO, 1973; 

OLIVEIRA, 1982; MIRANDA, 1990; MORENO, 2007). 

Segundo Vidigal (1992), a Gleba Celeste foi dividida em lotes rurais de diferentes 

tamanhos. No qual as chácaras e os lotes representavam unidades territoriais maiores, 

divididos em setores administrativos, cada qual com um centro de convergência ou 

comunidade, que tinha função social bem definida: com sua capela, escola, barracão de 

festas, armazém e campo de futebol. Essas comunidades eram distantes 6 km uma das 

outras, o que no “urbanismo rural” podemos chamar de agrovilas. Tanto os lotes rurais 

quanto as chácaras eram servidos por uma estrada na frente e, nos fundos, por um curso 

d’água nos moldes das áreas de colonização do sul do país. 

As premissas do urbanismo rural obrigatoriamente foram utilizadas pela 

Colonizadora, não só para o seu projeto de colonização estar de acordo com as normas 

exigidas pelo Incra, mas também porque a forma em que foi dividida a sua Gleba – em 

quatro cidades – proporcionou uma unidade regional favorável à hierarquização dos 

núcleos urbanos. Além disso, o posicionamento da cidade de Sinop ao longo da rodovia, 

com certeza ajudou em seu crescimento como uma Rurópolis. Outro fator que podemos 

destacar é que como a empresa é originária do norte do Paraná, ela também pode ter se 

inspirado na hierarquização empreendida pela CMNP em suas cidades, conforme afirma 

Rego (2015). 
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Para Souza (2006) os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da cidade 

de Sinop foram: a presença de dinheiro público investido em obras de infraestrutura 

social e econômica, bem como a contribuição dos primeiros colonos que vieram para 

Sinop, com vistas à construção de seus sonhos e projetos de vida. Somado a esses fatores, 

houve uma grande divulgação da empresa colonizadora, com o objetivo de atrair capital 

particular de empreendedores dispostos a investir em Mato Grosso. Além da retaguarda 

estatal, foram o trabalho e a geração de valor, os fatores que mais impulsionaram o 

sucesso de Sinop. 

O início dos trabalhos na Gleba Celeste, para a implantação da colonização, 

começou com o reconhecimento aéreo. Em seguida, uma equipe de 400 homens 

liderados pelo Sr. Ulrich Grabert, membro da direção da empresa, iniciou os trabalhos de 

demarcação das áreas e a construção de balsas e pontes, com tratores e máquinas 

enviados do Paraná (Figuras 210, 211, 212). Após 40 dias do início dos trabalhos, instalou-

se o primeiro núcleo colonial da Gleba Celeste: a cidade de Vera. Nessa época estava 

ocorrendo a abertura da BR-163, na região de Lucas do Rio Verde, porém com o 

deslocamento do eixo dessa rodovia, que não passava pelo núcleo de Vera, e sim por 

outra parte da Gleba, a colonizadora necessitava de um núcleo colonial estrategicamente 

localizado às margens da rodovia: o que foi objetivado por meio do núcleo colonial de 

Sinop (ARRUDA, 1997).  

 

Figura 210: Preparação para travessia do 
Rio. 

Figura 211: Atravessando o Rio. 

 

  
Fonte: Museu Histórico de Sinop. Fonte: Museu Histórico de Sinop. 
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Figura 212: Início da abertura da área urbana de Vera. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 
 

No ano de 1972 foi iniciada a abertura da cidade de Sinop, na altura do km 500, 

no sentido Cuiabá-Santarém. As primeiras casas foram construídas provisoriamente com 

lonas e, mais tarde, com madeira. Foram iniciados também os serviços de desmatamento 

e terraplanagem, com abertura das primeiras ruas, avenidas e estradas vicinais (Figuras 

213 e 214). A partir daí começou o desenvolvimento da cidade em um ritmo frenético, 

com centenas de árvores sendo derrubadas em nome do progresso (Figuras 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221 e 222), imprimindo na paisagem de um lado a natureza selvagem 

e de outro o mundo construído pelo ser humano (ARRUDA, 1997). 

 

Figura 213: Derrubada da Mata. Figura 214: Abertura da primeira 
estrada em direção a Sinop. 

  
Fonte: Museu Histórico de Sinop. Fonte: Museu Histórico de Sinop. 
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Figura 215: Equipe Técnica da SINOP. 

 
Figura 216: Trabalhos de abertura da Gleba 

Celeste. 

  
Fonte: Museu Histórico de Sinop. Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 

 

Figura 217: Sinop – Abertura em 1972. 

 

 
Figura 218: Sinop – Abertura em 1972. 

  
Fonte: Museu Histórico de Sinop. Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 

 
Figura 219: Equipe Técnica da SINOP. Figura 220: Alojamento equipe técnica. 

  
Fonte: Museu Histórico de Sinop. Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 

 



CAPÍTULO 3 
A PAISAGEM CONSTRUÍDA PELAS COLONIZADORAS  

  

|236| 

 
  

Figura 221: Abertura da área urbana. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 

Figura 222: Abertura da Av. dos Mognos, em 1972. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 

O escritório da Companhia foi implantado bem perto da entrada da cidade de 

Sinop, junto à rodovia Cuiabá-Santarém, e sua entrada foi marcada por um pórtico feito 

com toras de árvores, resultantes do desmatamento daquele local (Figura 223). As 

primeiras casas de Sinop refletem as mesmas paisagens encontradas no Paraná, casas de 

madeira com telhados de poucas caídas, a avenida larga de terra com canteiro central e 

sempre ao fundo a mata ainda presente (Figuras 224, 225, 226). Em Vera isso também se 

verifica, embora valha destacar que, mesmo mediante o emprego majoritário de madeira 
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nas construções, observa-se uma qualidade estética nos projetos46 da igreja e dos órgãos 

públicos empreendidos pela colonizadora (Figuras 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 

235). 

 

Figura 223: Primeiro Escritório da Colonizadora em Sinop, 1973. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 
 

Figura 224: Primeiras casas de Sinop, 1973. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 
 

                                            
46 A autoria desses projetos são do mesmo engenheiro que projetou a cidade, Eng. Roberto Brandão.  
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Figura 225: Sinop – Primeira construções Av. 
dos Mognos. 

Figura 226: Primeiras construções Sinop, 
1975. 

  
Fonte: Museu Histórico de Sinop. Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 

 

Figura 227: Vera: Igreja São Judas Tadeu, em 1972. 

 
Fonte: Panosso Netto (2000). 

 
 

Figura 228: Sinop – Igreja Santo Antônio, em 
1976. 

Figura 229: Sinop – Igreja Santo Antônio, em 
1974. 

  
Fonte: Museu Histórico de Sinop Fonte: Museu Histórico de Sinop 
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Figura 230: Diocese de Sinop. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 

Figura 231: Escola Nilza Pipino, em 1977. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 

Figura 232: Primeiro Posto de Saúde em Sinop, em 1974. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 
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Figura 233: Primeiro Posto de Correios de Sinop, em 1974. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 
 

Figura 234: Vera – Igreja São Judas Tadeu. Figura 235: Paróquia de Vera, em 1973. 

  
Fonte: Panosso Netto (2000).   Fonte: Panosso Netto (2000). 

 
 
 

As vistas aéreas (Figuras 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 e 

247) confirmam a insistência do homem em mudar a paisagem, deixar sua marca, dando 

início a paisagem cultural. Em um mar de floresta verde, a rodovia marca seu traçado 

retilíneo para a chegada dos pioneiros, colonos ou emigrantes até o empreendimento. O 

embrião da nova cidade, no início da sua implantação, é basicamente uma clareira 

retangular com o desenho das ruas em traçado reticulado, incrustado na mata. Essa é a 

visão que, com poucas exceções, marca o registro do início da maioria das cidades 

planejadas, tanto no norte do Paraná, quanto no Norte de Mato Grosso. 
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Figura 236: Início da derrubada da mata de Vera. 

 
Fonte: Arquivo Colonizadora Sinop em Sinop-MT. 

 

Figura 237: Vista de Vera e seu aeroporto, em 1971. 

 
Fonte: Panosso Netto (2000). 

 
 

Figura 238: Vista de Vera, em 1971. 

 
Fonte: Panosso Netto (2000). 
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Figura 239: Vera no dia de sua inauguração, 27/07/1972. 

 
Fonte: Panosso Netto (2000). 

 

 

Figura 240: Vista Aérea de Vera, em 1974. 

 
Fonte: Arquivo Colonizadora Sinop em Sinop-MT. 
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Figura 241: Vista de Vera, meados de 1970. 

 
Fonte: Panosso Netto (2000). 

 
 

Figura 242: Vista Aérea de Sinop, em 1974. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 



CAPÍTULO 3 
A PAISAGEM CONSTRUÍDA PELAS COLONIZADORAS  

  

|244| 

 
  

Figura 243:  Entrada de Sinop 1974. 

 
Fonte: Museu Histórico de Sinop. 

 
 

Figura 244: Vista Aérea Sinop, 1974. 

 
Fonte: Revista O cruzeiro 1974, apud Santos (2014). 

 
 

Figura 245: Vista Aérea Sinop, 1974. 

 
Fonte: Folha de Londrina 1974, apud Santos (2014). 
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Figura 246: Vista Aérea Sinop, 1975 

 
Fonte: Folha de São Paulo 1975, apud Santos (2014). 

 
 

Figura 247: Vista Aérea Sinop, 1979 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Sinop, em Sinop-MT. 

 

 

Segundo Teixeira (2006), na região da Gleba Celeste a grande riqueza florestal 

teve papel muito importante no início da colonização, também as condições climáticas, 

associadas à topografia plana, favoreceram a implantação da agricultura mecanizada e a 

expansão das culturas nas antigas áreas de floresta. Entretanto, com o desmatamento 

nessas áreas, modificou-se a paisagem natural (cerrados e matas) em certo grau, que 
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atualmente ameaça o desaparecimento desses ecossistemas em escala local e regional. 

(VIDIGAL, 1992 apud Souza, 2006, p. 197).  

Ao considerarmos isso, verificamos que mais uma vez a paisagem cultural 

construída, implicou na profunda modificação da paisagem natural. O progresso visto 

atualmente nessas áreas, que em meados do século passado eram zonas pioneiras, tanto 

no Norte do Paraná, quanto em Mato Grosso, implicou na completa modificação da 

paisagem em muito pouco tempo. Essa rapidez é assustadora, mas ao mesmo tempo, se 

colocarmos em perspectiva os prejuízos e perdas das áreas naturais, mostra o vulto do 

trabalho realizado pelos pioneiros que fizeram parte da construção dessas regiões, 

tornadas altamente prósperas economicamente. 
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Recorte da área de chácaras de Esperança Nova. 
Fonte: Arquivo Colonizadora Byington em Pérola-PR. 
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4. OS FAZEDORES DE CIDADES E SUAS OBRAS 

 

O termo “fazedores de cidades”47 foi utilizado por Paquot (2011), em seu livro 

Les Faiseurs de villes48. Nessa obra o autor trata de grandes profissionais que, 

independente da sua formação acadêmica, contribuíram para a concepção e 

implementação de um distrito, ou de uma cidade inteira. Para além disso, também 

contempla teóricos e pensadores que, por suas reflexões teóricas, propuseram novas 

ideias sobre a produção de cidades, desde a sua elaboração até a sua concretização.  

Dentre os profissionais que projetaram cidades para a Byington Colonizadora e 

para a Colonizadora Sinop, nem todos possuíam títulos de engenheiro ou de arquiteto, 

ao considerar isso, resolvemos empregar a definição “fazedores de cidades”, proposta 

por Paquot, como título do presente capítulo. 

Toda cidade nova e planejada conta, em algum momento de sua concepção 

espacial, com a participação de um profissional responsável pelo seu desenho, com 

menor ou maior detalhamento. Além do investidor responsável por alavancar o 

empreendimento do ponto de vista financeiro, também temos o projetista como um 

protagonista importante, para entendermos as características espaciais de uma cidade. 

Tratam-se de profissionais que muitas das vezes são desconhecidos ou pouco estudados, 

visto ficarem registrados na história, usualmente, apenas os nomes dos urbanistas 

responsáveis pelas grandes capitais como exemplos notáveis. Dentre eles, podemos 

destacar: Pierre C. L’Enfant, com Washington; Walter B. Griffin, com Canberra; Le 

                                            
47 O autor deixa claro que o termo foi utilizado anteriormente por Yves Pedrazzini, Jean-Claude Bolay e 
Michel Bassand, no caderno Habitat créatif, éloge des faiseurs de ville. Habitants et architectes d’Ámerique 
Latine et d’Europe, publicado em 1996, pela Fondation pour le Progrès de l’Homme. Também contempla 
esse termo a tese de doutorado, na área de Geografia e Planejamento Territorial, defendida na L’Université 
de Toulose II, por Geraldine Molina (2010) – sob o título Les faiseurs de ville et la littérature: lumièrs sur um 
star-system contemporain et sus discours publics. Des usages de la littérature au servisse de l’action des 
grands architectes-urbanistes. Disponível em: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00536602/document. 
Ainda, temos a dissertação de mestrado em Letras, defendida na Universidade Federal do Piauí, por José 
Wanderson Lima Torres (2006), nomeada O fazedor de cidades: mímesis e poiésis na obra de H. Dobal. 
48 O livro de Paquot (2011) aborda a biografia profissional de 26 fazedores de cidades, quais sejam: Alvar 
Aalto, Patrick Abercrombie, Donat Alfred Agache, Émile Aillaud, Roberto Auzelle, Gaston Bardet, Ildefonso 
Cerdá, Eugène Claudius-Petit, Lucio Costa, Richard Buckminster Fuller, Tony Garnier, Patrick Geddes, 
Eugène Haussmann, Eugène Hénard, Ebenezer Howard, Le Corbusier, Louis Loucheur, André Morizet, 
Robert Moses, Frederick Law Olmsted, Henri Prost, Élisée Reclus, Camillo Sitte, Arturo Soria, Raymond 
Unwin e Frank Lloyd Wright. 
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Corbusier, com Chandigarh; e Lucio Costa, com Brasília (TREVISAN, 2009). Nesse sentido, 

o autor escreve que: 

 
[...] os profissionais em questão são aqueles diretamente envolvidos na 
projetação de uma CN. Seja sobre uma folha de papel, seja sobre o sítio 
escolhido, o traçado da futura cidade, com maior ou menor 
detalhamento, surge pela mente do arquiteto, do planejador, do 
engenheiro civil, militar ou sanitário, do agrimensor, do topógrafo etc. 
Sozinhos ou em equipe, portadores de uma capacidade em desenvolver 
tal atividade, os projetistas traduzem nas CNs todo o conhecimento 
obtido em sua formação profissional e permeado por tendências 
ditadas pela cultura na qual vivem. (TREVISAN, 2009, p 177-178). 

 
 
A importância desses profissionais no Brasil iniciou-se no século XVI quando a 

coroa portuguesa, preocupada em organizar o espaço territorial brasileiro, enviou 

arquitetos e engenheiros militares portugueses, para edificar as obras de maior 

importância. Em 1699, por meio de uma carta Régia, Portugal fundou a Escola de 

artilharia e arquitetura militar, em Salvador na Bahia, e depois em outros estados, tais 

como: Pernambuco, Maranhão e Rio de Janeiro – foram essas escolas que deram origem 

à Academia Militar (REIS FILHO, 1968). A Real Academia de Artilharia, Fortificação e 

Desenho49 foi criada somente em 1792, no Rio Janeiro, sendo considerada a responsável 

pelo primeiro curso de engenharia do país. No sétimo período do curso, os alunos tinham 

o ensino de Arquitetura Civil, no qual aprendiam sobre materiais de construção, métodos 

para a construção de caminhos e calçadas, obras hidráulicas e arquitetura de pontes, 

canais, portos, diques e comportas (PARDAL, 1985; PEREIRA, 1994; OLIVEIRA E ALMEIDA, 

2010; BUENO, 2011). 

  Porém, foi durante a vinda da família Real portuguesa para o Brasil, em 1808, que 

foi permitida a fundação de diversas instituições, dentre elas instituições que ofereciam 

cursos de ensino superior. No Rio de Janeiro, a partir da instalação da Real Academia de 

Artilharia, Fortificação e Desenho, foi criado, em 1810, o curso de Engenharia da 

Academia Real Militar. Já em 1816, foi criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, 

voltada para o Ensino de Artes (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2010; SCHLEE et al, 2010).  Ao longo 

                                            
49 D. Maria I, rainha de Portugal, criou em 1787 o Real Corpo de Engenheiros e, posteriormente, a Real 
Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho: na cidade de Lisboa, em 1790; na cidade do Rio de Janeiro, 
em 1792. Isso se deu, especialmente, devido a necessidade de conectar os territórios, por via marítima, 
fluvial ou terrestre, para tanto a Arquitetura Civil foi incluída como disciplina do curso (BUENO, 2011).  
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dos anos essas duas faculdades sofreram mudanças, tanto em seus nomes quanto em 

seu foco de ensino, além de sofrerem subdivisões50. Assim, podemos dizer que a atual 

Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem como o Instituo Militar 

de Engenharia, foram originados da Academia Real Militar; e que a Escola de Belas-Artes 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi criada a partir da Escola Real de Ciências, 

Artes e Ofícios (GALVÃO, 1954; PEIXOTO, 2000; SCHLEE et al, 2010; OLIVEIRA, 2010). 

 A especialização do conhecimento com suas divisões nas diferentes ciências, 

fizeram com que as profissões fossem modeladas pelas academias (Quadro 09). No Brasil, 

seguindo as escolas francesas51, vimos que as faculdades formadoras de profissionais 

aptos a serem projetistas derivaram da Escola Militar, da Escola Politécnica e da Escola 

de Belas-Artes. Conforme Trevisan (2009), cada profissional possuía enfoques específicos 

em sua formação sobre as questões urbanas, no atinente à composição estética e aos 

aspectos práticos de infraestrutura, com implicações nos diferentes tipos de cidades 

projetadas. 

 No final do século XIX e início do século XX, dentre as formações que preparavam 

profissionais que, usualmente, exerciam o papel de urbanistas tínhamos: engenheiros 

civis, engenheiros-agrônomos, engenheiros-arquitetos, agrimensores, topógrafos e 

                                            
50 Em 1792 foi formada a Real Academia de Artilharia, fortificação e Desenho, no Rio de Janeiro. Após a 
chegada da Família Real ao Brasil, passa-se a chamar Academia Real Militar, em 1810; depois, em 1822, 
Academia Imperial Militar; e, em 1832, Academia Militar e da Marinha.  Em 1833, a Academia Militar e a 
Academia da Marinha, foram novamente unidas formando a Academia Militar da Corte que, em 1839, vira 
a Escola Militar da Corte. Nessa última escola, houve uma subdivisão na qual foram formadas a Escola 
Militar e de aplicação do Exército, em 1855, e a Escola Central, em 1858 – a primeira formava Engenheiros 
Militares e a segunda Engenheiros Civis. Essas duas escolas também passaram por mudanças de 
nomenclatura.  A primeira, em 1928 passa-se a chamar Escola de Engenharia Militar; depois, em 1933, foi 
nomeada Escola Técnica do Exército; até que, finalmente, em 1959, foi nomeada Instituto Militar de 
Engenharia. No caso da Escola Central, em 1874, teve o nome mudado para Escola Politécnica; depois, em 
1896, sua nomenclatura foi modificada para Escola Politécnica do Rio de Janeiro; em seguida, em 1937, foi 
renomeada como Escola Nacional de Engenharia; até que, em 1965, foi chamada Escola Politécnica do Rio 
de Janeiro (OLIVEIRA, 2010). O mesmo aconteceu com a escola criada em 1816, a saber, a Escola Real de 
Ciências, Artes e Ofício, que, em 1820, foi renomeada para Real Academia de Desenho e Pintura, Escultura 
e Arquitetura Civil; após um mês, foi chamada de Academia de Belas-Artes; depois, em 1826, foi 
transformada em Academia Imperial de Belas-Artes; então, em 1890, teve seu nome mudado para Escola 
Nacional de Belas-Artes; em seguida, em 1931, foi renomeada para Escola Nacional de Belas-Artes da 
Universidade do Rio de Janeiro; após isso, em 1937, foi subdividida na Escola Nacional de Belas-Artes da 
Universidade do Brasil e na Escola Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil; por fim, em 1965, foi 
novamente unificada, sob o nome Escola de Belas-Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
(GALVÃO 1954; PEIXOTO, 2000 apud SCHLEE et al, 2010, p. 45). 
51 École des Beaux-Arts (Escola de Belas Artes), École des Ponts et Chaussées (Escola de Pontes e Caminhos) 
e a École Polytechnique (Escola de Engenharias) (CLAVAL, 2001 apud TREVISAN, 2009, p.183). 
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arquitetos. Com frequência eram formados em Escolas politécnicas, como as do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, ou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. 

 

Quadro 9 – Escolas de Engenharia criadas no Brasil até 1950. 
ORD FUNDAÇÃO LOCAL DENOMINAÇÃO NA 

FUNDAÇÃO 
ATUAL 

1 1792 Rio de Janeiro-RJ Real Academia de 
Artilharia 
Fortificação e 
Desenho 

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) 
Instituto Militar de 
Engenharia (IME) 

2 1874 Ouro Preto-MG Escola de Minas Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP) 

3 1893 São Paulo-SP Escola Politécnica de 
São Paulo 

Universidade de São 
Paulo (USP) 

4 1895 Recife-PE Escola de Engenharia 
de Pernambuco 

Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) 

5 1896 São Paulo-SP Escola de Engenharia 
Mackenzie 

Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) 

6 1896 Porto Alegre-RS Escola de Engenharia 
de Porto Alegre 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 

7 1897 Salvador-BA Escola Politécnica da 
Bahia 

Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) 

8 1911 Belo Horizonte-MG Escola Livre de 
Engenharia 

Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) 

9 1912 Curitiba-PR Faculdade de 
Engenharia do 
Paraná 

Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) 

10 1912 Recife-PE Escola Politécnica de 
Pernambuco 

Universidade de 
Pernambuco (UPE) 

11 1913 Itajubá-MG Instituto 
Eletrotécnico de 
Itajubá 

Universidade Federal de 
Itajubá (UNIFEI) 

12 1914 Juiz de Fora-MG Escola de Engenharia 
de Juiz de Fora 

Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF) 

13 1928 Rio de Janeiro-RJ Escola de Engenharia 
Militar 

Instituto Militar de 
Engenharia (IME) 

14 1931 Belém-PA Escola de Engenharia 
do Pará 

Universidade Federal do 
Pará 

15 1946 São Paulo-SP Escola de Engenharia 
Industrial 

Faculdade de Engenharia 
Industrial (FEI) 

16 1948 Rio de Janeiro-RJ  Escola Politécnica Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio) 

Fonte: Quadro organizado por Vanderlí Fava de Oliveira, com base no Cadastro do INEP (BRASIL, 
2009 apud ALMEIDA; OLIVEIRA, 2010, p. 39-40). 

 
 

O ensino de Arquitetura e Urbanismo no país teve sua origem a partir de duas 

escolas principais: a Escola Nacional de Belas-Artes, no Rio de Janeiro, e a Escola 
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Politécnica de São Paulo (MOTTA, 1977). Na primeira os alunos eram formados em uma 

escola integrada ao ensino artístico, seguindo o modelo francês da École des Beaux-Arts; 

já na segunda, a arquitetura fazia parte de uma das especialidades da engenharia, 

seguindo o modelo germânico da Polytechnikum, de Karlsruhe, e do Eidgenössische 

Technische Hochschule, de Zurique (FICHER, 2005; NAKATA et al, 2013). 

A escola Politécnica de São Paulo, aberta em 1893, inovou o ensino de engenharia 

e arquitetura no Brasil por unificar o ensino do curso fundamental e dos cursos especiais 

em uma única escola, seguindo bem mais o sistema germânico de Ensino, do que do 

modelo francês. O curso de engenheiro-arquiteto visava formar profissionais preparados 

para construir e projetar edificações; já os engenheiros-civis, deveriam projetar e 

construir obras de engenharia tais como pontes, viadutos, estradas de ferro e de 

rodagens, redes de agua e esgoto, canais, entre outros. Embora, efetivamente, na prática 

essa divisão não fosse observada, visto que graduados de um curso frequentemente 

trabalhavam nas atribuições destinadas à outra formação (FICHER, 2005).  

Alguns dos engenheiros-arquitetos e dos engenheiros civis formados na Poli se 

especializaram em questões urbanas, dentre eles: Luís Ignacio Romeiro de Anhaia Mello; 

Francisco Prestes Maia, responsável pelo projeto da cidade de Panorama-SP; Jorge 

Macedo Vieira (1894-1978), responsável pelos projetos das cidades de Maringá-PR, de 

Cianorte-PR, de Águas de São Pedro-SP, de Pontal do Paraná-PR, e de loteamentos na 

cidade de São Paulo; Mariano de Oliveira Wendel, sócio de Macedo Vieira nos primeiros 

anos de formados e depois professor da cadeira de Minerologia, Geologia e Petrologia, 

na Poli;  João Góes Manso Sayão Filho, profissional que também trabalhou com Macedo 

Vieira em aberturas de loteamentos, estradas de ferro e de rodagem; e ainda Geraldo 

Ferreira Sampaio e José de Toledo Moraes, que trabalharam junto ao Escritório de 

Saturnino de Brito (FICHER, 2005; TREVISAN,2009; STEINKE, 2007).  

 No Paraná a primeira faculdade de engenharia fundada no estado foi a Faculdade 

de Engenharia do Paraná, criada no ano de 1912 como uma escola privada, em Curitiba-

PR. Segundo Puppi (1986) a grade curricular e didática da escola seguiu os cursos 

análogos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mais tarde, com a federalização, em 1950, 

passou a denominar-se Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná. As 

cadeiras que abordavam arquitetura e urbanismo eram as de ‘Construção Civil e de 
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Arquitetura’ e de ‘Higiene, Saneamento e Traçado de Cidades’, ambas ministradas no 

quinto ano do curso (PUPPI, 1986). 

 Muitos engenheiros civis formados em Curitiba atuaram no próprio estado, 

principalmente na região norte e noroeste que estava sendo desbravada, tanto na criação 

de infraestrutura quanto na atuação como urbanistas, projetando cidades. Dentre eles: 

o Engenheiro Alexandre Gutierrez Beltrão52, formado em 1916, projetou as cidades de 

Tamboara e Engenheiro Beltrão; o Engenheiro Civil Yoroslau Sessak, formado em 1947, 

projetou as cidades de Paranacity e Ivaiporã; o Engenheiro civil Omar Rupp, diplomado 

em 1940, projetou Ivatuba;  o Engenheiro Américo Sato,  graduado em 1959, elaborou o 

projeto de Cidade Gaúcha e de Cafezal do Sul; o Engenheiro civil Benedito Claudio Passos 

de Paula,  formado no ano de 1951, projetou a cidade de  Planaltina do Paraná; o 

Engenheiro Zigmundo Dionísio Satsiak, graduado em 1947, elaborou a planta de Porto 

Rico; e Engenheiro Roberto Brandão,  graduado em 1953, responsável pelas plantas das 

cidades de Jesuítas, de Formosa do Oeste, de Missal, e no Estado de Mato Grosso, pelas 

plantas das cidades de Sinop, de Vera e de Santa Carmem (PUPPI, 1986; ROSANELI, 2009; 

REGO 2013). 

 Outros graduados da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná 

que tiveram destaque na área de arquitetura e urbanismo foram os Engenheiros Civis 

Rubens Meister e Ayrton João Cornelsen, bem como o Engenheiro Civil e também 

Arquiteto e Urbanista Jaime Lerner. O primeiro diplomou-se em 1947 e foi professor na 

instituição, além de ser um dos primeiros profissionais a difundir a arquitetura moderna 

na capital paranaense; da mesma forma, Lolô Cornelsen53, diplomado em 1948, atuou 

tanto na área de arquitetura quanto na de engenharia. O terceiro formou-se em 

engenharia no ano de 1960, e, em seguida, fez parte da primeira turma de Arquitetura 

                                            
52 Usualmente referenciado como engenheiro ou engenheiro civil, no livro de Ildefonso Clemente Puppi 
(1986), intitulado Fatos e Reminiscência da Faculdade: Retrospecto da Escola de Engenharia da UFPR, o 
nome de Alexandre Gutierrez Beltrão aparece como um dos formandos em Agrimensura, no ano de 1916 
(PUPPI, 1986). No entanto, ao se consultar a página do CREA-PR na internet, seu nome é listado como 
Engenheiro Civil: com número PR-33/D, registrado em 04 de abril de 1935. Disponível em: 
<http://creaweb.crea-r.org.br/consultas/menupub.asp >. Acesso em: 23 maio 2017. 
53 Durante a graduação estagiava na Prefeitura de Curitiba e teve contato com o Arquiteto Francês Alfred 
Agache, quando ele havia sido contratado para fazer o plano diretor da cidade. Com esta proximidade, 
recebeu de presente do arquiteto um livro com obras de Le Corbusier, o que acabaria por influenciar seus 
projetos com a arquitetura modernista (LINS, 2004; GARCEZ, 2006; CAVALIERI, 2016). 
 

http://creaweb.crea-r.org.br/consultas/menupub.asp
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da UFPR, graduando-se em 1964. Na instituição também trabalhou como professor 

assistente, já em sua carreira política chegou ao governo do Estado do Paraná. No 

entanto, Jaime Lerner ficou mais conhecido por ter sido o prefeito de Curitiba 

responsável pelo planejamento da cidade, transformando-a em uma cidade modelo 

(PUPPI, 1986; GNOATO, 1997; OLIVEIRA, 2000).  

 Igualmente a Engenheiros civis e a Arquitetos, outros profissionais também eram 

habilitados a projetar cidades, como é o caso dos Engenheiros Agrônomos54, topógrafos 

e agrimensores. No norte do Paraná, esses profissionais atuaram de modo a impulsionar 

essa região, já em franco crescimento. Como exemplo disso, temos os projetistas de 

algumas cidades, dentre eles: o Engenheiro Agrônomo Wilson Dantas, projetou Guairaçá; 

o Engenheiro Agrônomo Lucio Pereira Borba, desenhou Querência do Norte e também 

foi professor da área de Agrárias na UFPR; o Engenheiro Agrônomo Adauto da Silva 

Rocha, projetou a cidade de Santa Cruz do Monte Castelo (ROSANELI, 2009; CREA-PR, 

2017). 

 Inicialmente agrimensores eram profissionais que possuíam educação informal e 

estavam presentes no Brasil desde a colonização, na divisão das Capitanias Hereditárias 

e na distribuição de terras em Sesmarias. A Lei que institucionalizou a atividade foi a de 

n° 601, de 18 de setembro de 1850, na qual designava-se o agrimensor como profissional 

responsável pelas medições de terras, caracterizando-o como juiz comissário, 

credenciado pelo Estado (BRASIL, 1850; SOUZA et al, 2010). A formação de agrimensor 

também era atribuída a engenheiros agrícolas, bem como era concedida a alunos de 

engenharia civil que houvessem completado as três primeiras séries, do currículo regular 

de 6 anos. Também estudantes engenheiros geógrafos poderiam receber o título de 

agrimensor, caso tivessem aprovação em todas as disciplinas, sem dependência, ao 

atingirem o quarto ano de curso (PUPPI, 1986). Como exemplo de agrimensores que 

atuaram na região, temos os nomes de: Kazutoshi Shibuya, responsável pelas plantas das 

cidades de Icaraíma, de Anahy, de Ivaté e de Assis Chateubriand; Arthur Bruno Junges, 

                                            
54 No Decreto de Lei n° 23.193/33 o artigo 10° assegura a todos os engenheiros agrônomos o exercício da 
profissão de agrimensor. Já o Decreto n° 23.569, de 11 de dezembro de 1933, regula o exercício das 
profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor e, em seu artigo 36, estabelece: “Art.36- 
consideram-se atribuições do agrimensor: a) trabalhos topográficos; b) vistorias e arbitramentos relativos 
à agrimensura” (BRASIL, 1933). Em que pese isso, a formação de agrimensores em nível superior foi 
institucionalizada somente em 1957. (SOUZA et al, 2010). 
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responsável pelos projetos de Pérola, de Altônia, de Esperança Nova e de São Jorge do 

Patrocínio; James Patrick Clark, responsável pelos projetos das cidades de Terra Rica e de 

Iporã (ROSANELI, 2009; REGO et al 2013). 

 Ao se considerar isso, podemos afirmar que independente de sua formação 

profissional, os autores dos projetos das cidades do norte do Paraná fizeram o papel de 

urbanistas, ao traçar o desenho de novos núcleos urbanos em áreas ainda em 

desenvolvimento. No presente trabalho, discutimos parte da trajetória desses 

profissionais, que desenharam as cidades implantadas pelas Colonizadora Byington e 

Sinop, tanto no Paraná quanto em Mato Grosso; além disso também buscamos revelar 

esses personagens, muitas vezes conhecidos pelos moradores das cidades apenas como 

nome de rua ou de algum edifício público. 

 Conforme afirma Trevisan (2009), é visível quando há a participação de um 

urbanista na concepção de uma cidade nova planejada.  

  

Após a decisão do empreendedor em criar uma urbe para um fim 
específico, tendo condições propícias para sua construção, o urbanista 
entra em cena para tornar a cidade imaterial em cidade palpável. A 
partir do repertório, do conhecimento e da cultura que envolve essa 
personagem, a linha teórica seguida, o tipo adotado e o espaço urbano 
projetado tomam corpo sob a forma de uma cidade. Projetista e 
projeto, ficam assim, unidos na história de cada CN (TREVISAN, 2009, 
p. 194). 

 

Quando a maioria das cidades novas norte paranaenses e norte mato-

grossenses estavam sendo planejadas, na metade do século XX, a arquitetura modernista 

no Brasil já havia se consolidado, rompendo com os estilos do passado. O urbanismo 

então discutido pelos arquitetos do país já apontava para o urbanismo racionalista. No 

entanto, a Escola de Beaux-Arts de Paris ainda era referência para novos planos 

urbanísticos, enfatizando longas vias retas culminando em vistas espetaculares, praças 

formais e parques elaborados. Destacava-se assim, a ordem geométrica e a habilidade de 

relacionar todos estes elementos, em uma unidade coerente (REGO, 2010).  

As composições de grandes avenidas com a disposição de conjuntos 

monumentais refletiam a preocupação tanto com aspectos funcionais quanto estéticos, 

diretamente ligados às intenções de embelezamento do século XIX e às composições de 

natureza Beaux-Arts (LEME, 1996); apesar desse distanciamento, elas ainda repercutiam 



CAPÍTULO 4 
  OS FAZEDORES DE CIDADES E SUAS OBRAS 

|257| 

 

nos projetos urbanos do início do século XX. Os métodos de composição urbana 

derivados da tradicional escola francesa deram origem a outros movimentos, como por 

exemplo o denominado de Civic Art55, na Inglaterra; e o denominado City Beautiful56, nos 

Estados Unidos (GRAVAGNUOLO, 1998; CALABI, 2012). 

Segundo Pinheiro (2010) grande parte dos projetos para as cidades latino-

americanas, entre as décadas de 1920 e de 1930, também se aproximavam das 

tradições Beaux-Arts que configuravam o urbanismo acadêmico57. Com isso, verifica-se 

que a preocupação com a forma urbana e com a construção da cidade como obra de arte, 

há muito estiveram presentes na cultura urbanística dos arquitetos. Nesse sentido, os 

projetos das cidades nas primeiras décadas do século XX mantinham essa preocupação, 

apesar do embate entre as tradições das Belas Artes e os novos paradigmas modernistas.  

Segundo Rego (2010), o traçado das cidades novas planejadas por engenheiros 

no Paraná apresentava apelo artístico, com a repetição de motivos formais que remetiam 

aos manuais e às práticas do urbanismo academicista – nos quais eram abordados o 

tráfego, os fluxos, a higiene e a rentabilidade, enfatizando questões ambientais, espaciais 

e artísticas. Em razão disso, foi possível verificar a qualidade plástica desse urbanismo, 

notadamente: com composições de conjunto pautadas pela simetria ou pela 

centralidade; pela criação de vistas, pontos focais e centros cívicos; bem como por um 

formalismo de natureza clássica. Nesse sentido, lições da escola de Beaux-Arts 

processadas por movimentos como o City Beautiful e o Civic Design, também fazem parte 

da história da paisagem das cidades e do urbanismo na região (REGO, 2012). 

A seguir, ao analisar os planos das cidades, buscamos discutir a cultura 

urbanística empregada pelos projetistas que trabalharam na Byington e na Sinop, 

modificando a paisagem do Norte do Paraná e do norte de Mato Grosso. 

                                            
55 “Arte cívica, termo empregado pelos autores anglo-saxões, que corresponde ao ‘urbanisme’ francês, mas 
se diferencia tanto do termo inglês ‘town planning’, quanto do alemão ‘städtebau’, enfatizando a dimensão 
cívica, portanto política e simbólica, da construção e do planejamento da cidade” (ANDRADE, 2005, p. 76-
77). 
56 Daniel Hudson Burnham (1846-1912) foi seu idealizador, chefe de obras da Exposição Mundial 
Colombiana realizada em 1893, em Chicago, teve como seu projeto mais conhecido “O Plano de Chicago 
de 1909”. O conceito básico do Movimento City Beautiful é o de devolver na cidade a harmonia visual e a 
estética, colocando ordem na abertura de novos logradouros, removendo cortiços e ampliando os parques 
(HALL, 2011).  
57 “O academicismo foi o movimento que, no início do século XX, representou a escola de Beaux-Arts de 
Paris com reflexos nos principais países ocidentais. Assim, considera-se o academicismo como formado por 
um acervo de conhecimentos teóricos e práticos herdados do passado, que proporcionou, em grande 
medida, a base da formação de arquitetos” (VALDIVIA, 2004 apud PINHEIRO, 2012, s.p.). 
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4.1. Projetistas da Colonizadora Byington  
 

 Ao pesquisarmos os profissionais que projetaram as cidades da Byington, dois 

nomes surgiram, quais sejam: o do Engenheiro Paulo Almeida Fagundes, como 

responsável pelo projeto de Xambrê; e de Arthur Bruno Junges, responsável pelos 

projetos das demais cidades. Pretende-se nesse item destacar as informações que 

conseguimos acerca da biografia desses profissionais, para que, em seguida, possamos 

avaliar sob o crivo dessas informações, as cidades por eles projetadas. 

 

4.1.1 Engenheiro Paulo Almeida Fagundes 

 
São poucas as fontes que encontramos sobre a Byington, mas dentre elas está o 

depoimento de Paulo Egydio Martins, genro de Albert Byington Junior, dono da empresa 

quando ela iniciou a colonização no noroeste do Paraná. Em depoimento Martins conta 

que foi ele que desenhou a cidade de Xambrê, a primeira implantada pela Byington, 

apesar dela ter sido registrada com o nome do engenheiro Paulo Almeida Fagundes 

(Figuras 248 e 249). 

 

Atravessamos toda extensão da gleba, e na outra extremidade eu desenhei 
a primeira cidade – desenhei, como se diz na gíria, “nas coxas”: punha uma 
madeira reta sobre as coxas e desenhava ali; eu estava no meio do mato, 
andando, não tinha mesa, não tinha nada... Essa primeira cidade foi 
Xambrê. Abri em Xambrê um campo de aviação, e compramos dois aviões 
Cessna. Depois de Xambrê, fui abrindo uma picada até Maringá, que era o 
último ponto civilizado da Companhia Terras do Norte do Paraná 
(MARTINS, 2007, p. 115). 

 
 

Figura 248: Assinatura do Proprietário e do Engenheiro na Planta de Xambrê (1952). 

 
Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu. 
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Figura 249: Assinatura do Engenheiro Paulo Almeida Fagundes. 

 
Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu. 

 
 

  A maioria de nossas fontes sobre Paulo Almeida Fagundes (Figura 250) foram 

notícias de jornais da época. Também encontramos uma página na internet específica 

para criação de árvores genealógicas, nomeada My Heritage, na qual familiares fornecem 

informações para a composição da árvore genealógica. Ao consultarmos o CREA de Paulo 

Almeida Fagundes, sob o número 7.846 - 6ª. região, descobrimos que seu registro 

aconteceu junto ao Conselho Regional de São Paulo. 

 

Figura 250: Engenheiro Paulo Almeida Fagundes. 

 
Fonte: Acervo da Família Almeida Fagundes, My Heritage (2017) 

 

 

 Paulo Almeida Fagundes (1919-1998) é natural de Avaré-SP, tendo nascido em 

uma família de engenheiros. Seu pai, Félix Fagundes, formou-se na Escola Politécnica de 

São Paulo e para conseguir pagar os estudos, trabalhou em uma repartição dos correios. 

Depois de formado atuou como agrimensor no sertão do rio Paranapanema, na região 

de Campinas, e como engenheiro em Avaré, no interior de São Paulo. Nessa cidade 
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faleceu em 1960, aos 72 anos de idade.  O irmão de Paulo, Plínio Almeida Fagundes (1922-

1996), também se formou engenheiro e trabalhou na construção de estradas de e 

edificações (MY HERITAGE, 2017). 

 Paulo Almeida Fagundes iniciou seus estudos superiores em 1940, na Escola de 

Engenharia Mackenzie, ao tomar parte no curso de engenharia civil. Quando estava no 

segundo ano do curso alistou-se na escola da aeronáutica. Em 1944 participou de seleção 

para estudar Engenharia Aeronáutica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), 

nos Estados Unidos da América, tendo sido aprovado. Em 1946, já casado com Gregória 

Fagundes58, foi para os Estados Unidos fazer mestrado na área de Engenharia 

Aeronáutica no MIT, como consta em seus documentos de imigração para os Estados 

Unidos (Figuras 251 e 252).  Após concluir o curso foi nomeado segundo Tenente da 

reserva técnica da Aeronáutica, no ano de 1948, nesse mesmo ano foi convocado para 

fazer seis meses de estágio no quartel general da 2ª. zona aérea, a fim de prestar serviço 

na Estação Meteorológica de Natal59. 

 Em 1949 pediu licença do serviço da Aeronáutica e, provavelmente, foi nesse 

período que trabalhou para a Byington. No ano de 1951, recebeu o diploma de 

Engenheiro da Aeronáutica. Na década de 1960 trabalhou com transporte ferroviário e 

também na diretoria da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), até que 

em 1969 foi chamado para ser secretário da fazenda do estado de Mato Grosso do Sul. 

Ainda trabalhando nesse estado, no início da década de 1980, tornou-se vice-presidente 

da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (Enersul), até que se candidata a 

governador do estado em 1982. Não ganhou a eleição, mas seguiu trabalhando na 

Enersul.60 

 
 
 

                                            
58 Paulo de Almeida Fagundes casou-se com Gregória Martin e tiveram dois filhos: Paulo Martin Fagundes 
e Pérola Martin Fagundes Vaggione. 
59 Essas informações foram retiradas de jornais do Rio de Janeiro da época, a saber: as edições do Correio 
da Manhã das datas a seguir, 15/05/1941, 28/09/1944, 24/12/1947, 06/02/1948; a edição do Diário de 
Notícia de 13/04/1948. 
60 Essas informações também foram retiradas de notícias de jornais, a saber: o Correio da Manhã  (edição 
de 27/03/1949); o Diário de Notícia (edições de 13/03/1951 e 23/07/1954); o Última Hora (edição de 
16/08/63); o Correio do Paraná (edição de 20/09/64); o Diário do Paraná (edição de 20/09/64); o Estado do 
Rio de Janeiro (edição de 01/03/82); a Tribuna da Imprensa (edição de 24/02/82); e o Jornal do Brasil 
(edições de 04/04/1969, 07/12/78 e 28/07/82). 
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Figura 251: Lista de Passageiro do Voo Buenos Aires – New York, 24/09/1946. 

 
Fonte: My Heritage (2017). 
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Figura 252: Documentos de Imigração dos EUA. 

 
Fonte: My Heritage (2017). 

 
 

Quando Paulo Almeida Fagundes resolveu ingressar na aeronáutica sua carreira 

aproximou-se muito mais de cargos administrativos e políticos do que propriamente do 

exercício da profissão de engenheiro; outro fator que nos parece importante destacar é 

o fato dele ter iniciado seus trabalhos na RFFSA justamente na época em que ocorreu o 

golpe militar, vale lembrar que além de engenheiro também era Tenente da Aeronáutica. 
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4.1.1.1 Xambrê 

 

A primeira cidade implantada pela Colonizadora Byington no Paraná teve seu projeto registrado no Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu. Uma das particularidades desse projeto, em relação 

aos demais aqui estudados, é a presença do traçado das curvas de nível na planta. Verifica-se que ela possui formato retangular com o traçado ortogonal, contém uma praça circular ao centro, bem como duas avenidas 

com canteiro central. Essas avenidas se cruzam e dividem a cidade em quatro partes simétricas, cada uma com 12 quarteirões. Esse traçado simples e geométrico é frequentemente visto nas aglomerações urbanas 

implantadas por colonizadoras nas regiões de fronteira, algo bastante comum no norte do Paraná (Figura 253).  

 

 

 
Fonte: Primeiro Cartório de Registros de Foz do Iguaçu. 

 

 

Figura 253: Planta de Xambrê (1952). 
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Foi importante termos encontrado a planta de Xambrê registrada no cartório de 

Foz do Iguaçu, pois ao compará-la com a que localizamos na colonizadora Byington, em 

Pérola-PR, verificamos que se tratam de desenhos diferentes (Figura 254). Inclusive, se 

observarmos as imagens aéreas da cidade, ou fotos de satélites, vemos que o projeto 

encontrado em Pérola foi o efetivamente implantado61. Objetivamente, manteve-se a 

estrutura do projeto de Fagundes, entretanto foram modificadas as posições das 

quadras, que antes ficavam na vertical e agora estão na horizontal (Figuras 255 e 256). 

Também foi diminuída a quantidade de quadras, que antes eram em número de 48 e 

passaram a ser em número de 24. Outra modificação evidente no projeto foi o traçado 

de dois polígonos, um hexágono e um eneágono, posicionados ao norte e à noroeste do 

projeto inicial. Provavelmente os autores dessas modificações, ou mesmo da expansão 

do projeto original, foram os irmãos Junges; pois além todas as plantas encontradas na 

colonizadora terem suas assinaturas, verificou-se o repetido emprego de figuras 

geométricas, tal como nos projetos de Pérola e de Esperança Nova, nos quais existe o 

desenho de um octógono. 

A presença de polígonos no traçado de cidades no norte do Paraná também não 

é novidade, já que em Umuarama (Figura 257) os projetistas empregaram esse artifício, 

ao juntar áreas com desenhos ortogonais por meio de polígonos. Tanto o engenheiro 

quanto os projetistas aparentemente não seguiram uma corrente urbanística em 

específico, haja visto, em relação ao trabalho do engenheiro, a simplicidade do traçado; 

e, em relação ao projetista, a junção de várias figuras geométricas que não dão unidade 

ao desenho, o que indica não ter existido uma preocupação estética com o tecido urbano. 

 

                                            
61 Ao observarmos as fotos aéreas percebemos que a cidade não cresceu o suficiente para ocupar todos os 
lotes inicialmente previstos no projeto. 
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Figura 254: Mapa de Xambrê com área de Chácaras. 

 
Fonte: Arquivo Companhia Byington (2014), modificado pela autora (2017). 

 

Figura 255: Traçado inicial de Xambrê. 

 
Fonte: Arquivo Companhia Byington (2014), modificado pela autora (2017). 
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Figura 256: Imagem por Satélite de Xambrê. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

 

Figura 257: Projeto de Umuarama CMNP. 

 
Fonte: Carvalho (2000), modificado pela autora (2017). 

 

 

Em relação a toponímia de Xambrê, existem três versões. A primeira é associada 

à presença na região de um engenheiro francês conhecido como Dr. Chambert, 
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profissional que trabalhou prestando serviços à companhia. Como contraponto, o atual 

engenheiro responsável pela Byington, afirma que esse engenheiro trabalhou 

efetivamente para o Estado do Paraná, nas demarcações de terras. Outra versão, 

apresentada por Fabrini (2014), é apoiada nos estudos de Mota (1994) que aponta para 

a presença na região de um cacique chamado Jambre. Ainda, existe uma terceira versão, 

apresentada por Martins (2007), na qual se explica o nome escolhido para a cidade como 

uma referência ao rio que corta a região. 

 

4.1.2 Arthur Bruno Junges 

 

 Natural de Harmonia, Montenegro-RS, Arthur Bruno Junges é filho de Miguel 

Junges Sobrinho e Frida Hohgraefe. Nasceu em 8 de julho de 1918 e faleceu em 6 de 

novembro em 1995, na cidade de Maringá-PR. Em 1948, na cidade de Caibaté-RS, casou-

se com Thereza Junges, tendo dois filhos62. 

 A respeito da formação63 de Arthur Bruno Junges, o engenheiro atualmente 

responsável pela colonizadora Byington em Pérola-PR, o sr. Luiz Carlos Löwe, nos 

informou que Junges estudou no Colégio Militar em Porto Alegre-RS, e que 

provavelmente não chegou a se formar, pois não possuía número de registro no Conselho 

Regional de Engenharia (CREA). O seu irmão, Bruno Nicolau Junges (1924-2012), também 

trabalhou na Byington como projetista, com os dois tendo projetado a maioria das 

plantas da Colonizadora (Figura 258, 259, 260 e 261). De acordo com Löwe, a área 

pertencente a Gleba São João, chamada de Ribeirão Olaria, foi loteada por Arthur Bruno 

Junges e outros funcionários da Colonizadora, que a nomearam de Jardim Paredão. 

 

                                            
62 As informações foram obtidas junto ao 1° Cartório de Registro Civil de Maringá-PR, por meio da Certidão 
de Óbito do falecido; bem como ao Ofício dos Registros Públicos de Caibaté-RS, por meio da Certidão de 
Casamento de Arthur Bruno Junges e Thereza Theis. 
63 Na certidão de casamento consta a profissão de Desenhista, vale lembrar que ele casou em 07/08/1948. 
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Figura 258: Bruno Nicolau Junges 

 
Fonte: Acervo da família Junges (2015). 

 

 

Figura 259: Assinatura de Arthur Bruno Junges (1958). 

 
Fonte: Colonizadora Byington (2014). 

 

 

 

 
Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu. 

 

 

Figura 260: Assinatura de Bruno Junges na Planta de Elisa. 
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Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu. 

 

 

As cidades elaboradas por Arthur Bruno Junges na Byington foram implantadas 

nos anos de 1953 e de 1960, inicialmente Pérola e Altônia, em seguida Esperança Nova e 

São Jorge do Patrocínio. Após esse período, Arthur associa-se a Izaias Melo Franco e 

estabelece na cidade de Maringá-PR a Colonizadora Bentheim & Cia (Figura 262), 

loteando e comercializando, nas regiões noroeste e oeste do Paraná, terras 

pertencentes: ao Banco do Estado do Paraná (Banestado); à Fundação Paranaense de 

Colonização e Imigração (FPCI); e também a outros proprietários. Essa companhia foi 

responsável pela implantação de núcleos urbanos que, posteriormente, tornaram-se 

cidades na região Oeste do estado, tais como: Diamante D’Oeste, São José das Palmeiras, 

São Pedro do Iguaçu, e Vera Cruz do Oeste (FERREIRA, 1999; 2006; HECK; HAUNTENBERG, 

2014; SANTANA, 2015; PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE, 2017).  

 

Figura 262: Propaganda da Bentheim & Cia. 

 
Fonte: Diário do Paraná, 25/06/1961. 

 

A colonizadora iniciou seus trabalhos em Diamante D’oeste no ano de 1963, 

fazendo medições para depois dividir e vender os lotes rurais. A Bentheim & Cia se 

Figura 261: Assinatura de Bruno Nicolau Junges. 
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diferenciou das demais colonizadoras que atuavam na região oeste paranaense, 

notadamente, em razão de vender terras para compradores vindos do norte do estado, 

São Paulo e Minas Gerais, dando continuidade ao que se estava sendo feito nas regiões 

norte e noroeste do Paraná (Figura 263). Isso ia na contramão da prática das outras 

colonizadoras, pois elas costumavam dar preferência para colonos do Rio Grande do Sul 

e de Santa Catarina, especialmente, para os de descendência europeia (DINCA; 

COLOGNESE, 2012; HECK; HAUNTENBERG, 2014). 

 

Figura 263: Contrato de Compra e Venda na atual Diamante D’Oeste, 1970. 

 
Fonte: Acervo Família Saraiva apud Heck e Rautenberg (2014). 

 

 

Na área que atualmente é o município de São José das Palmeiras atuaram muitas 

corretoras e empresas imobiliárias, mas foi a Bentheim & Cia a que atuou em uma maior 

área. A empresa comercializava, por meio de procurações, terras pertencentes à 

Fundação Paranaense de Colonização e Imigração (FPCI), bem como a pessoas físicas tais 
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como os advogados paulistas Caetano Carmo Mercante e Antônio Celso de Carvalho 

Pinto.  Na planta de loteamento da colônia São José, com data de 1962, a colonizadora 

deixou uma pequena área central para o núcleo urbano e dividiu os lotes rurais, de modo 

análogo ao que já se tinha feito no norte do estado. Ou seja, dividindo-se a área rural de 

forma que o terreno tivesse acesso a estrada na parte mais alta do lote e, na parte mais 

baixa, tivesse a presença de uma nascente ou corpo d’água (SANTANA, 2015). 

Ainda em meados da década de 1960, a colonizadora Bentheim iniciou a 

comercialização de terras pertencentes ao Banestado, mensurando, dividindo e 

vendendo áreas que atualmente correspondem aos municípios de São Pedro do Iguaçu 

e de Vera Cruz do Oeste64 (FERREIRA, 1999; 2006; PIERUCCINI et al, 2008; PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE, 2017).   

 

Figura 264: Planta da área rural de São José das Palmeiras. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação apud Santana (2015). 

 

                                            
64 A respeito do planejamento dessas duas cidades verificou-se, em algumas referências, menção à 
“Colonizadora Bentem”, e não à Companhia Bentheim. Confirmou-se que se tratava da mesma empresa 
ao verificarmos o conteúdo, pois então é possível perceber que se tratam das mesmas implantações. 
Supomos que eventualmente o autor Ferreira (1999; 2006) tenha obtido a informação de uma fonte oral, 
o que pode ter comprometido a compreensão/transmissão para o registro escrito.  
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4.1.2.1 Pérola 

 

A cidade de Pérola (Figura 265) foi implantada pela companhia em 1953 e leva esse nome em homenagem à matriarca dos Byington, Dona Pérola Byington. Segundo Fabrini (2014), a cidade possui vários indícios 

de que foi projetada para ser o maior centro econômico da colonizadora. Os aspectos que o levaram a essa afirmação dizem respeito à sua localização central dentro do território da companhia, entre Xambrê e Altônia; 

à sua forma e traçado urbanos, por meio do sistema viário; e também à grande quantidade de lotes rurais e urbanos, quando comparada às demais cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu. 

 

Figura 265: Projeto de Pérola registrado em Cartório. 
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Percebe-se no formato e no traçado de Pérola uma preocupação com o desenho, 

pois ele revela certa harmonia, notadamente, se comparado a Xambrê. O formato 

diferenciado do perímetro revela uma inflexão resultante da adaptação ao sítio, em 

especial, no que diz respeito às nascentes na porção sul da cidade (Figura 266). O 

perímetro regular parece definido a priori, ao partir da inflexão do oblongo central e do 

traçado irregular, que se conjuga com os vários lados do perímetro. As quadras seguem 

retangulares na parte central, entretanto, nas extremidades tornam-se curvas. Nota-se 

que a parte mais alta da cidade coincide com as duas praças, posicionadas nas 

extremidades da figura central, um indício da intenção do projetista em adaptá-la à 

paisagem (FERREIRA, 2012). 

 

Figura 266: Planta de Pérola e a área de chácaras no seu entorno. 

 
Fonte: Arquivo Companhia Byington (2014). 

 

 Ao analisarmos o projeto, notamos a intenção do projetista de concentrar todos 

os equipamentos públicos e a igreja no extremo oeste do oblongo, definindo assim a área 

circular como o local da Igreja Católica.  A avenida que se encontra no centro do desenho 

e que liga as duas grandes áreas circulares, foi nomeada como avenida central. Ao final 

da via, no sentido oeste, Junges posicionou uma rotatória e, no entorno, indicou as 

quadras que seriam destinadas ao colégio, à escola, à prefeitura e ao fórum. Próxima a 
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área central Junges locou a estação rodoviária, e, na extremidade do perímetro urbano, 

também do lado oeste da cidade, posicionou o cemitério e o campo de esporte. 

 Na outra extremidade do oblongo, concebida com o mesmo desenho do lado 

oeste, de modo simétrico, verifica-se que a área circular não teve indicação de uso, da 

mesma forma, o espaço equivalente aos equipamentos públicos alocados no lado oeste, 

nesse lado da cidade foi particionado em lotes normais (Figura 268). Em relação ao 

sistema viário, nota-se que o projetista se preocupou em fazer a hierarquização das vias, 

nesse sentido, estabeleceu avenidas e ruas. As avenidas perfazem um número total de 

11, contabilizando-se a avenida central, projetada com 30 metros de largura; já as ruas 

perfazem um total de 121, projetadas com 20 metros de largura. O projeto da cidade 

também foi composto por 281 quadras, incluindo as áreas vazias e as destinadas para 

equipamentos públicos. 

Figura 267: Extremidade Leste do Oblongo. 

 
Fonte: Cartório de Registro de imóveis de Foz do Iguaçu (2017). 

 

No relativo à sua urbanística encontramos traços do urbanismo francês da Beaux-

Arts, identificado em virtude do desenho simétrico entre as extremidades do oblongo, da 

hierarquia das vias, da criação de praças e do uso de pattes-d’oie65 ou tridente nas 

                                            
65 “Cruzamentos de ruas e avenidas resultando numa série de pontos perspécticos, geralmente ocupados 
por edifícios de importância cívica ou artística, aos moldes do urbanismo barroco de Versalhes (1664), de 
Karlsruhe (1715) ou da Paris haussmanniana (1851)” (TREVISAN et al, 2017, p. 7). 
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extremidades da Avenida Central – conferindo destaque à perspectiva das áreas em que 

foram locados os prédios públicos (Figura 267). No entanto, não só Pérola apresenta esse 

tipo de elemento urbanístico – o tridente –  em seu traçado, pois o mesmo foi bastante 

utilizado nos projetos de cidades novas no norte do Paraná (YAMAKI, 1991; BARNABÉ, 

1995; TREVISAN; 2009; REGO, 2012). 

 

Figura 268: Centro Cívico, Escolas e Igreja. 

 
Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu (2017). 

 

 

Pérola, da mesma forma que Xambrê, não alcançou o crescimento esperado pela 

colonizadora, dessa maneira não foram ocupados todos os lotes previstos pelo plano. 

Somente a área do oblongo foi ocupada, com a construção de loteamentos que foram 

feitos a partir das vendas. Desse modo, frente à quantidade comercializada, a ocupação 

de lotes não chegou até os limites da cidade em vários pontos, algo que pode ser 

observado até os dias atuais mediante fotos aéreas e imagens de satélite (Figura 269).  
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Figura 269: Imagem por Satélite de Pérola. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

 

4.1.2.2 Altônia 

 

Altônia foi a terceira cidade da Colonizadora e seu nome derivou do endereço 

telegráfico da empresa de Albert Byington (MARTINS, 2007). Atualmente, é o município 

da companhia que possui a maior população, com aproximadamente 21 mil habitantes, 

sob esse aspecto desenvolvendo-se mais que Pérola (FABRINI, 2014; IBGE, 2017). 

A planta da Gleba São João mostra a divisão de toda a área pertencente à 

Byington, juntamente com os núcleos urbanos. O projeto foi assinado por Arthur Bruno 

Junges, em 1958, nele é possível verificar que a cidade de Altônia foi concebida com um 

perímetro maior e com o traçado diferente, se comparado ao que foi efetivamente 

implantado (Figura 270). No entanto, tanto na colonizadora quanto no cartório de 

registro, a planta registrada possui o traçado ortogonal atual. Em outra planta, 

denominada como Gleba de Altônia, percebe-se o mesmo perímetro urbano concebido 

no traçado original, porém com chácaras e perímetro urbano bastante reduzidos (Figura 

271).  
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Figura 270: Traçado Original de Altônia (1958). 

 
Fonte: Arquivo Colonizadora Byington (2014). 

 

Figura 271: Área de Chácaras em Altônia (1960). 

 
Fonte: Arquivo Colonizadora Byington (2014). 

 
 

 

O projeto de Altônia encontrado na colonizadora é o mesmo que se encontra no 

cartório de Foz do Iguaçu. Ele é mais recente do que as plantas de Junges, pois consta o 

nome do prefeito da época, Dr. Jonas Xavier Pinto, com mandato 1983 a 1988. No núcleo 

central foram traçadas 83 quadras e, ao contrário de Pérola, somente foram locadas as 

áreas do cemitério, do Ginásio Estadual (escola) e do campo de esportes. Com perímetro 

bem definido e com forma retangular, seu traçado urbano é basicamente ortogonal. 
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Entretanto, apresenta dois padrões na disposição das quadras retangulares, pois as que 

se encontram próximas ao perímetro urbano estão dispostas na vertical, em relação às 

quadras próximas ao centro.  

Nota-se a presença de uma praça circular no centro do desenho, nela existe o 

cruzamento de duas avenidas da cidade, com medida de 30 m de largura. As demais ruas 

foram projetadas para ter a largura de 20 metros. A avenida em diagonal é a continuação 

da estrada posicionada desde o projeto original, nomeada estrada mestre, a qual termina 

em uma rotatória. Ao compararmos o traçado reticulado de Altônia (Figura 272) e a 

malha ortogonal do projeto de Xambrê, percebemos o mesmo desenho66 . 

 

 

Figura 272: Planta de Altônia (década de 1980). 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014), modificado pela autora (2017) 

 
 

Os bairros que estão destacados na planta de Altônia (Figura 273) foram 

implantados antes de 1980, pois por foto aérea datada dessa época já se observa o jardim 

Panorama e o Jardim São José ocupados, já o Jardim Social, pode ser visto com poucas 

residências (Figura 274). 

 

                                            
66 Destacamos no mapa em amarelo a área que possui o mesmo desenho de Xambrê. 
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Fonte: Cartório de Registro de imóveis de Foz do Iguaçu (2017), modificado pela autora (2017).

Figura 273: Planta de Altônia com os novos bairros (década de 1980). 
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. Nesses bairros ou Jardins a largura das ruas diminuiu de tamanho, sendo 

empregadas vias de 16 metros de largura no jardim Panorama; no Jardim Social, a largura 

das ruas diminuiu para 12metros. Ainda, acerca do Jardim Social, verifica-se que uma das 

quadras centrais do bairro foi destinada como área para uso público. Ao compararmos a 

foto aérea de 1980 com a imagem de satélite de atual, percebemos um grande 

crescimento da cidade em relação aos demais núcleos urbanos implantados pela 

Byington, no entanto, se voltarmos ao perímetro original, percebemos que ainda não 

alcançaria a primeira área proposta pela companhia (Figura 275). 

Urbanisticamente o traçado original tinha certa preocupação com o traçado, ao 

demarcar as avenidas em diagonais e, no encontro das mesmas, rotatórias; algo 

semelhante ao tecido urbano de Belo Horizonte, mas, evidentemente, em menor 

proporção. Entretanto, ao verificarmos o projeto implantado percebemos o uso do 

desenho ortogonal, tipicamente utilizado por colonizadoras, em razão de ter um grande 

aproveitamento do terreno e de ser de fácil implantação.  

 

Figura 274: Foto Aérea de Altônia (1980). 

 
Fonte: ITCG (2017). 
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Figura 275: Imagem de Satélite de Altônia (2017). 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

 

4.1.2.3 São Jorge do Patrocínio 

 

O Patrimônio de São Jorge foi projetado pela Byington em 1960, mas só foi 

emancipado tornando-se município em 1983, ocasião em que seu nome foi alterado para 

São Jorge do Patrocínio. A cidade possui traçado e perímetro irregulares, nos quais a 

malha viária segue fragmentada (Figura 276). Segundo Ferreira (2012), como as quadras 

seguem o desenho do traçado do terreno, possuem formas e tamanhos diferenciados. A 

respeito do sítio físico, nota-se que a cidade foi inserida em uma encosta próxima de 

nascentes. Dessa maneira, podemos concluir que não houve preocupação por parte do 

projetista em adaptá-la à paisagem natural existente. 
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Figura 276: Planta de São Jorge do Patrocínio. 

 
Fonte: Colonizadora Byington (2017). 

 

 

Ao analisarmos a planta percebemos que a colonizadora não previa um suficiente 

crescimento do patrimônio, a ponto de que ele pudesse se tornar uma cidade. Isso se 

deduz ao verificarmos que todas as vias do tecido urbano possuem indicação de ruas com 

20 metros de largura, e também pelo fato das vias do perímetro urbano receberem a 

nomenclatura de estradas. A única quadra destinada para área pública no projeto foi 

concebida com a finalidade de ser o cemitério.  O traçado não possui nenhum atrativo 

estético e, ao analisarmos as imagens de satélites (Figura 277), verificamos que o centro 

administrativo da cidade com a prefeitura, bem como as avenidas com canteiro central e 

a praça circular, foram implantados fora do perímetro urbano previsto pelo projetista 

(Figura 278). 

 



CAPÍTULO 4 
OS FAZEDORES DE CIDADES E SUAS OBRAS  

 

|286| 

  

Figura 277: Imagem de Satélite de São Jorge do Patrocínio. 

 
Fonte: Google Earth (2017), modificado pela autora (2017). 

 

Figura 278: Centro Administrativo. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

4.1.2.4 Esperança Nova 

 

Em 1995, o Patrimônio Boa Esperança tornou-se município e seu nome foi 

modificado para Esperança Nova (Figura 279). Seu traçado peculiar não é comparável a 

outras cidades da Byington, por mais que o perímetro de Pérola, e algumas áreas do 

tecido urbano de Xambrê, remetam a esse tipo de figura geométrica.  
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Para Ferreira (2012), o perímetro em forma de octógono e o traçado simétrico 

evidenciam cuidado estéticos, assemelhando-se às cidades ideais do Renascimento, 

como Palmanova. As quadras, por seu traçado, apresentam-se na forma de trapézios e 

pentágonos e o centro geométrico coincide com a praça central da cidade. Esperança 

Nova foi alocada na área mais alta do terreno e está rodeada de nascentes. A 

preocupação do projetista em alocá-la na parte mais alta, evidencia que ela foi 

implantada de modo a se adequar à paisagem existente. 

 

Figura 279: Planta de Esperança Nova (1972), assinada por Bruno Junges. 

 
Fonte: Colonizadora Byington (2014). 

 

 

 

O desenho do patrimônio foi feito em forma de octógono, o que pode ter se 

justificado em razão do cruzamento de quatro estradas, na área em que a cidade foi 

implantada – algo também observado na Planta da Gleba Boa Esperança (Figura 280). Em 

relação às chácaras em torno do núcleo urbano, os projetistas delimitaram uma área 

quadrada, no entanto, há uma planta intitulada Planta de Chácaras Urbanas, na qual o 

traçado da cidade é continuado, formando um terceiro anel destinado a esse fim (Figura 
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281). As chácaras foram divididas em lotes de tamanhos diversos nas quadras, entretanto 

são simétricos em forma(Figura 282). 

 

Figura 280: Gleba Boa Esperança (1960). 

 
Fonte: Colonizadora Byington (2014). 

 

Figura 281: Área de Chácaras no entorno da cidade. 

 
Fonte: Colonizadora Byington (2014). 
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Figura 282: Planta do Patrimônio e Chácaras Urbanas. 

 
Fonte: Colonizadora Byington (2014). 

 

 

  A forma urbana de Esperança Nova, em formato de octógono, remete ao traçado 

radiocêntrico, traçado circular ou de diagrama, por ser uma forma geométrica perfeita 

obedece a centralidade com uma convergência radial e axial. Segundo Trevisan (2009), 

essa morfologia é típica das cidades ideais e de ocupações do Renascimento como 

Palmanova, projetada pelo arquiteto Vicenzo Scamozi (Figura 283). Para Pinheiro (2002), 

o modelo em diagrama dificilmente mantém a rigidez do seu formato original, acabando 

por ser submetido a novos tipos de traçado conforme seu crescimento. Podemos 

confirmar essa afirmação ao examinarmos a imagem atual de Esperança Nova, obtida por 

satélite, e também ao visualizarmos a cidade de Naviraí-MS67 (Figuras 284 e 285) . 

                                            
67 Cidade projetada pela Colonizadora Vera Cruz Mato Grosso, em 1952. (GONÇALVES, 
2015).  
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Figura 283: Imagem de Satélite de Palmanova – Itália. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

 

Figura 284: Imagem de Satélite de Esperança Nova. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 
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Figura 285: Imagem de Satélite de Naviraí-MS. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

 

4.1.2.5 Patrimônios 

 

Além dessas cidades, a Byington também projetou patrimônios que continuam 

fazendo parte da paisagem da Região. São eles Elisa, Pindorama, São João e Jardim 

Paredão – todos projetados por Arthur Bruno Junges. Em relação às toponímias desses 

distritos, sabe-se apenas sobre Elisa, uma homenagem a Maria Elisa Botelho Byington, 

filha mais velha de Alberto Byington Junior. Vale ressaltar que em seu projeto, Elisa é 

denominada como cidade, assim justifica-se o fato de seu traçado ser mais elaborado do 

que o desenho dos demais patrimônios (Figura 286). 

Na colonizadora encontramos três plantas referentes ao traçado de Elisa. A 

primeira é parte da Planta da Gleba Elisa; a segunda foi enviada para o Cartório de 

Registro de Foz do Iguaçu, como Planta Parcial da cidade de Elisa, entretanto, ao 

observarmos seu traçado, verificamos que não corresponde ao desenho que está na 

Gleba; já a terceira é o desenho que foi implantado. 
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Figura 286: Planta da Gleba Elisa. 

 
Fonte: Colonizadora Byington (2014). 

 

 

No primeiro projeto para a Cidade Elisa (Figura 287), foi locado uma pista de 

aterrisagem ao lado da área urbana. Pelo traçado urbano nota-se a preocupação estética 

por parte do projetista, fazendo o uso da simetria e de três praças circulares, no qual a 

maior foi locada no centro do desenho. Duas avenidas diagonais cruzam a praça central 

dividindo a área retangular em 4 triângulos, dentro desses foram traçados uma malha 

ortogonal que se diferencia dos 2 tipos de triângulos presentes no tecido urbano. 
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Figura 287: Primeiro Traçado Urbano de Elisa. 

 
Fonte: Colonizadora Byington (2014). 

 

No segundo projeto de Elisa (Figura 288 e 289) o tecido urbano continuou 

simétrico, contendo uma praça central circular e duas avenidas diagonais, tal qual o 

primeiro plano, no entanto, foram acrescentadas ao final dessas avenidas rotatórias ou 

praças circulares. A partir da praça central foi criada uma via circular, ou um anel, paralela 

à praça central. Como o projeto está identificado como planta parcial da cidade de Elisa, 

nessa área as quadras estão divididas em lotes e há a indicação das demais quadras, que 

dão continuidade a malha urbana da cidade. Em volta da praça central foram deixadas 

duas quadras para a locação dos serviços públicos, já no interior da praça que, 

aparentemente é circular, verificamos a presença de um hexágono rodeado por áreas 

para jardinagem. A respeito das vias, todas seguem o padrão das demais plantas da 

Byington, as avenidas com 30 metros de largura e as ruas com 20 metros de largura. 
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Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu (2017). 

 

 

Figura 289: Segundo Traçado da Cidade de Elisa. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014). 

 

 

No último projeto de Elisa (Figura 290) é verificada a redução da área urbana da 

cidade, bem como a simplificação de seu desenho e de seu traçado, o que certamente já 

Figura 288: Planta Parcial da Cidade de Elisa (1963). 
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era uma indicação de que ela se tornaria efetivamente um patrimônio. Nessa planta o 

campo de pouso continua locado, no entanto, com 1.200 mil metros de extensão. Elisa 

foi posicionada na estrada que liga Pérola a Xambrê e, conforme o projeto, os que 

trafegassem por essa via obrigatoriamente teriam que passar por dentro da cidade, pelas 

avenidas diagonais, a fim de continuar o seu trajeto. Ainda com formato retangular, tal 

qual nos demais projetos, o plano implantado deixou 2 duas áreas urbanas vazias, cada 

uma com 278 mil metros quadrados, talvez como futura área de expansão. Seu desenho 

urbano possui semelhanças com os projetos anteriores, como, por exemplo, a simetria; 

entretanto, parece que o desenho foi cortado pela metade. Assim, existe a praça central 

em formato de meio círculo, de onde partem 2 avenidas diagonais para as extremidades 

do retângulo; também se verifica que sua malha continua com traçado ortogonal, 

havendo uma mudança no posicionamento das quadras, entre os triângulos formados 

pela diagonal e as áreas vazias.   

 

Figura 290: Projeto Implantado de Elisa (1972). 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014). 

 

 

O patrimônio São João (Figura 291) foi idealizado, do mesmo modo que os demais 

núcleos urbanos da companhia, com a área urbana cercada por chácaras (Figura 292). Foi 

desenhado com um traçado ortogonal, sem existir uma diferenciação no atinente ao uso 
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de suas quadras, ou destaque para as praças. Seu formato, não fosse por um chanfrado 

na ponta, assemelhava-se a um trapézio. A malha reticulada possui dois padrões de 

formatos de quadras retangulares, as restantes possuem formatos triangulares e 

trapezoidal. As vias foram elaboradas concebendo-se três avenidas, com 30 metros de 

largura, e ruas, com 20 metros de largura. 

 

Figura 291: Gleba Patrimônio São João 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014). 

 
 

Figura 292: Planta do Patrimônio São João 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014). 
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O perímetro urbano do patrimônio de Pindorama (Figura 293) foi elaborado com 

um desenho irregular, seu traçado é reticulado simples, possuindo duas avenidas, 

servidas de canteiro central, que se cruzam em uma praça circular na parte mais ao norte. 

Assim, notamos que, como os demais patrimônios, com exceção de Esperança Nova, os 

projetistas não tiveram uma maior preocupação estética ao desenvolverem esses tecidos 

urbanos. 

 

Figura 293: Planta do Patrimônio de Pindorama. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014). 

 

 

Ao tratarmos do patrimônio Massapé (Figura 294), verificamos que o projeto de 

seu núcleo urbano foi elaborado com formato retangular e com traçado reticulado 

simétrico, existindo uma avenida central, que corta a cidade ao meio, e uma praça 

circular no centro. Em seu entorno existem quadras retangulares de chácaras. No 

entanto, por motivo ao qual não tivemos acesso, a colonizadora desistiu de criar esse 

patrimônio, tendo dividido toda essa área da gleba Massapé em chácaras (Figura 295). 
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Figura 294: Planta da Gleba do Patrimônio Massapé. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014). 

 

 
Figura 295: Área de Chácaras Massapé. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014). 

 

 

 O Jardim Paredão, segundo o atual engenheiro responsável pela Byington, foi uma 

parte das terras da Byington que foram doadas para os irmãos Junges, como pagamento 
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pelos serviços prestados à colonizadora. O único desenho que contempla esse patrimônio 

ao qual tivemos acesso, nos arquivos da Byington, foi um mapa que mostra a gleba, 

entretanto, apenas se encontra delimitada a área do núcleo urbano, sem o seu traçado 

(Figuras 296 e 297). 

 

Figura 296: Gleba do Jardim Paredão. 

  
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014). 

 
 

Figura 297: Jardim Paredão e chácaras. 

 
Fonte: Arquivo da Colonizadora Byington (2014). 

 



CAPÍTULO 4 
OS FAZEDORES DE CIDADES E SUAS OBRAS  

 

|300| 

  

4.2. Profissionais da SINOP 
 

Nas áreas urbanas da Sinop no estado do Paraná, James Patrick Clark projetou 

as cidades de Terra Rica (1954) e de Iporã (1953). Já as cidades de Jesuítas (1960) e de 

Formosa do Oeste (1960), foram projetadas pelo engenheiro Roberto Brandão – formado 

na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Esse mesmo engenheiro projetou, nas áreas 

pertencentes à companhia no estado de Mato Grosso, as cidades de Vera (1972), de 

Sinop (1974) e de Santa Carmem (1974). Já a cidade de Cláudia (1978) foi projetada em 

solo mato-grossense pelo arquiteto Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto, profissional que, 

posteriormente, modificou os projetos de Sinop e de Santa Carmem.  Os profissionais e 

as cidades por eles projetadas serão discutidas a seguir, ao longo dos próximos itens. 

 

4.2.1 James Patrick Clark 

 

O topógrafo descendente de britânicos James Patrick Clark (Figura 298) nasceu 

em 24 de janeiro de 1901, em Sarandy (atual Jurucê-SP), e foi o responsável pelos 

projetos das cidades de Terra Rica-PR (1950) e de Iporã-PR (1953), implantadas pela 

Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná (SINOP). O envolvimento com a criação de 

cidades foi herdado de seu pai, um dos fundadores de Birigui no interior de São Paulo68.   

 

                                            
68 A maioria das informações a respeito do agrimensor obtivemos por meio livro Robert Clark: meu avô, 
de autoria de seu sobrinho, Fernando José Clark Xavier Soares. Nele o autor conta a história da família, de 
Birigui e, principalmente, de seu avô. Também conseguimos informações mediante contato com o autor 
do livro, bem como com o neto de James, o sr. Wanderley Faria Abraão, atualmente morador de Jaú-SP. 
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Figura 298: James Patrick Clark. 

 
Fonte: Arioch (2013). 

 
 Seu pai, o escocês Robert William Clark, casou-se com a inglesa Harriet Ann Hall 

no consulado da Inglaterra no ano de 1887, em Santos-SP. Robert estudou mecânica e 

veio para o Brasil em 1881, para trabalhar em Campinas, mediante o convite do sr. 

William MacHardy, que o tomou como funcionário na Companhia MacHardy – indústria 

mecânica de máquinas de beneficiamento de café. Em 1985, Robert mudou-se para 

Sarandy (hoje Jurucê-SP), próxima a Ribeirão Preto-SP, onde montou uma máquina de 

beneficiamento de café. Já estabelecido no ramo e também com outra Máquina de 

Beneficiamento, em Bonfim, no ano de 1912 a família Clark sofreu grande prejuízo, por 

conta de um incêndio em sua empresa em Sarandy, eles perdem tudo. Inclusive o café 

dos clientes acabou se perdendo. Após esse episódio, Robert Clark resolveu mudar de 

ramo, para tanto vendeu todos os seus bens e tomou parte na sociedade que fundou a 

Companhia de Terras e Madeiras de São Paulo – The San Paulo Land & Lumber Company. 

Em outubro de 1912, transferiu-se para Birigui – um pequeno povoado – para ocupar o 

cargo de diretor técnico da empresa, cuja sede era localizada em São Paulo capital 

(SOARES, 2003). 

 

A Companhia tinha o propósito de colonizar uma vasta extensão de 
terras que possuía na Zona Noroeste do Estado de São Paulo, recém-
cortada pela Estrada de Ferro Noroeste, localizada adiante de Penápolis, 
entre os rios Feio e Tietê, incluindo Birigüi (SOARES, 2003, p. 34). 
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Em 1915, o restante da família Clark – a sra. Harriet e os filhos solteiros, incluindo 

James –  juntaram-se ao sr. Clark em Birigui. Segundo Soares (2003), a intenção dos 

sócios, Robert Clark, James Mellor e Edward Hamer, fundadores da Companhia de Terras 

e Madeiras de São Paulo, ao chegarem a Birigui, era a de implantar um plano de 

colonização que contemplava não somente a sede do distrito, mas também a zona rural, 

dividindo-a em pequenos lotes. No ano de 1918 mais uma tragédia se abateu sobre os 

Clark, com a morte acidental de Robert Willian Clark Júnior (Bob), o filho mais velho. 

Frente ao acontecido, o filho caçula, James, naquele momento estudando no Gramberi69, 

em Minas Gerais, precisou retornar afim de trabalhar em serviços diversos da 

Companhia. Em razão de ser topógrafo, trabalhava preferencialmente nas atividades de 

campo e na demarcação de terras (SOARES, 2003). 

Por ocasião da Missão Internacional do Algodão70, em 1921, o sr. Clark recebeu 

em Birigui os seus participantes, tal visita foi relatada no livro Brazilian Cotton, por Arno 

S. Pearse (1923). Alguns anos depois, foi a vez de receber a visita de Lord Lovat, 

interessado em comprar uma grande quantidade de terras, a fim de plantar algodão. Não 

dispondo da quantidade requerida, Robert Clark aconselhou Lovat a ir para o Norte do 

Paraná, onde encontraria terras com qualidade e quantidade desejadas (SOARES, 2003). 

Não podemos confirmar se foi a indicação do sr. Clark que levou Lord Lovat até ao norte 

do Paraná, mas de alguma forma o que foi visto por Lovat em Birigui, parece ter ficado 

marcado em sua memória. Afirmamos isso em razão de no livro de comemoração dos 50 

anos da CMNP, Gastão Mesquita Filho ter relatado que a criação da companhia foi 

inspirada no plano de colonização realizado pelo inglês James Miller e pelo escocês 

Robert Clark, em uma área de 40 mil alqueires situada em Birigui, entre os anos de 1910 

e de 1920 (CMNP, 1975).  

A forma de divisão das glebas rurais conforme o modelo empreendido pela CTNP 

e CMNP, qual seja, o de deixar a parte mais alta do terreno com acesso a estradas e contar 

na parte mais baixa com corpos d’água, segundo Soares (2017), tinha sido inicialmente 

                                            
69 Instituto Metodista Granbery, Juiz de Fora-MG. 
70 Missão elaborada pela Inglaterra para verificar as possibilidades da cultura do algodão no Brasil. Dessa 
forma, organizaram uma viagem para conhecer os estados algodoeiros do Brasil, como São Paulo, Minas 
Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A Missão percorreu essas 
regiões de março a setembro de 1921, conforme relatado por Arno S. Pearse (1923) no livro Brazilian 
Cotton. Segundo Soares (2003), Pearse (1923) ressalta as boas condições para plantio do algodão, na região 
de Birigui. 
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desenvolvida em Birigui. Ao considerarmos essa afirmação, parece-nos razoável afirmar 

que Lord Lovat conheceu essa técnica quando visitou Robert Clark, reproduzindo-a 

posteriormente em sua companhia. Em que pese isso, cumpre destacar que no mapa da 

colonizadora, verificamos que embora de fato tenha havido uma divisão de lotes com a 

presença de córregos e nascente, nem todos foram servidos pela estrada, existindo, 

inclusive, a indicação de estradas que passavam no meio de algumas glebas (Figuras 299, 

300 e 301). 

 

Figura 299: Mapa de Birigui da Companhia de Terras Madeira e Colonização de São Paulo. 

 
Fonte: http://www.robertoclarkmeuavo.com.br/MAPABIRIGUICIATERRAS.pdf 
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Figura 300: Legenda identificando duas linhas paralelas tracejadas para estradas. 

 
Fonte: http://www.robertoclarkmeuavo.com.br/MAPABIRIGUICIATERRAS.pdf 
 
 
 

Figura 301: Divisão das Glebas com a indicação de estradas. 

 
Fonte: http://www.robertoclarkmeuavo.com.br/MAPABIRIGUICIATERRAS.pdf 

 

Indícios faziam-nos crer que a conexão entre o fundador da Companhia de Terras 

Norte do Paraná e o pai de James Patrick Clark tivesse influenciado sua ida para o norte 

do Paraná, e, mesmo, que ele pudesse ter prestado serviços para a companhia inglesa, 

visto existir a coincidência de nome entre uma cidade da CTNP, nomeada de Sarandy, e 

o povoado em que ele havia nascido, no interior de São Paulo. Entretanto, ao 

conversarmos com os autores Soares (2017) e Abrahao (2017), esses afirmaram que Clark 

foi para o Paraná no final da década de 1940 para trabalhar na SINOP, ainda, 
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complementaram indicando que James era muito amigo do sr. Ênio Pipino, um dos donos 

da empresa. Abrahao (2017) também se recorda que o avô morou em Maringá, próximo 

a uma praça que se localizava na saída para Terra Rica, hoje conhecida como Praça do 

Fim da Picada. Acrescentou também que quando se mudou para Terra Rica, morou em 

uma chácara, perto do campo de aviação. 

Em 1949, Clark iniciou o trabalho de divisão das glebas rurais e de delimitação do 

perímetro urbano de Terra Rica, com a colaboração de Yukiji Sudô e do agrimensor 

Antônio Sugahara71 (Figuras 302, 303 e 304). Por ocasião da chegada dos primeiros 

moradores James mudou-se para a cidade, continuando a trabalhar para a Sinop, agora 

na filial da empresa em Terra Rica. Candidatou-se à prefeito no ano de 1959, tendo sido 

eleito. Contudo, na data marcada para sua posse, dia 4 de dezembro de 1959, durante a 

madrugada a prefeitura foi acometida por um incêndio criminoso, sendo destruída pelas 

chamas. Na sequência desse episódio, em 1960, James Patrick Clark adoeceu e foi se 

tratar em São Paulo, entretanto, faleceu vitimado por problemas pulmonares, em abril 

de 1961 (CALÍRIO, 2005; ABRAHAO, 2017). 

 

 

 
Fonte: Acervo da Família Clark (2017). 

 
 

                                            
71 Calírio (2005) se refere a James Patrick Clark e a Yukiji Sudô, como engenheiros, no entanto seus 
familiares não confirmam que ele tenha feito o curso de Engenharia e nem mesmo a existência de um 
diploma. Como à época as pessoas comumente chamavam por doutor aqueles que possuíam mais estudo 
e/ou mais prestígio, parece-nos razoável supor que, em razão de seu trabalho na colonizadora, as pessoas 
automaticamente pensassem que Clark era um engenheiro. A respeito de Sudô, também não 
encontramos dados que confirmem esse título. 

Figura 302: James P. Clark com chapéu na mão em frente à Sinop Terras, em Terra Rica. 
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Figura 303: James e equipe. Década de 1950. 

 
Fonte: Calírio (2005). 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Acervo da Família da Clark (2017). 

 
 

 

 

Figura 304: Foto de James Clark ao lado de sua esposa, em frente a antiga Prefeitura 
de Terra Rica (1959). 
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4.2.1.1 Terra Rica 

 

Terra Rica foi a primeira cidade implantada pela Sociedade Imobiliária Noroeste 

do Paraná (SINOP), no ano de 1950. Com formato retangular, possui traçado ortogonal 

formando uma grelha com as avenidas e, depois, outra malha quadriculada com as ruas 

sobrepostas.  Ao comparar-se o traçado indicado no projeto da Gleba Sinop (Figura 305) 

com o da cidade, nota-se que houve mudanças no traçado, em virtude da locação da pista 

do aeroporto e, também, porque provavelmente a cidade não cresceu tanto quanto 

esperado – assim, as quadras ocupadas ficaram mais ao centro, junto da avenida central 

que corta longitudinalmente a cidade. As demais áreas, notadamente as próximas à divisa 

do perímetro urbano, ficaram com tamanhos maiores, com o uso de chácaras mesmo em 

espaços inicialmente previstos como urbanos. 

 

 

Figura 305: Traçado de Terra Rica no Projeto da Gleba Sinop. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop em Maringá (2015). 
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A planta de Terra Rica que nos foi fornecida pela Colonizadora já é um projeto 

concebido pela prefeitura, portanto, não é a mesma do primeiro projeto, como vimos 

acima. Mesmo assim, conseguimos ver a trama das quadras, bem como o 

posicionamento de uma única praça, em formato de losango, diferindo-se do resto do 

tecido urbano na área central. As quadras (Figura 306) foram desenhadas para terem 

formato quadrangular, conforme mostra o desenho em detalhe na planta. Elas foram 

projetadas medindo 90 x 90 metros, já as avenidas e as ruas foram projetadas, 

respectivamente, com 30 metros e 16 metros de largura. Na planta não há indicações de 

equipamentos públicos, excetuando-se o aeroporto, uma diagonal na porção mais ao sul 

da cidade. Os lotes de maior área possuem o nome dos proprietários e são de tamanhos 

variados –  os maiores possuem 75 mil metros quadrados (Figura 307). 

 

Figura 306: Detalhe das quadras e lotes. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop em Maringá (2015). 
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Figura 307: Planta de Terra Rica. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop em Maringá (2015).
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 A respeito da urbanística realizada no projeto de Terra Rica, verifica-se o traçado 

ortogonal ou em malha, que segundo Trevisan (2009) é um dos traçados mais antigos e 

mais utilizados ao longo da história das cidades, devido a sua facilidade e eficiência na 

execução que resultava em uma rápida ocupação e colonização de terras conquistadas. 

Este traçado também foi bastante utilizado no povoamento dos Estados Unidos e no 

Brasil. No norte do Paraná, a maioria das empresas imobiliárias se utilizaram desse 

recurso, com exceções para poucas cidades que tiveram um desenho mais irregular ou 

orgânico. 

 Em Terra Rica, mesmo com o crescimento da cidade, esta não chegou a ocupar 

todo o perímetro urbano proposto pela colonizadora. As áreas da planta em que eram 

locados o aeroporto e as chácaras, hoje estão ocupadas, mas sem seguir o padrão de 

avenidas do primeiro projeto. Na área mais ao sul da cidade, foi implantado um bairro 

fora dos seus limites urbanos originais (Figura 308). 

 

Figura 308: Imagem de Satélite de Terra Rica. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 
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4.2.1.2 Iporã 

 

É no projeto da gleba que se pode ver o plano original para a cidade de Iporã 

(Figura 309). Nesse documento, verifica-se a presença de uma grelha de avenidas, no 

entanto, percebe-se que houve uma maior preocupação estética no atinente à forma e à 

simetria no desenho de Iporã (1953), quando comparado a Terra Rica. Seu formato é de 

um hexágono, com um retângulo justaposto. No projeto a colonizadora deixou 

demarcadas áreas para o Horto Florestal, batizado com a sigla da companhia, e para o 

campo de esporte. 

 

 

Figura 309: Projeto Inicial de Iporã. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop em Maringá (2015). 

 

 

Ao analisarmos a planta da cidade, mesmo que não se tratando do projeto 

original, conseguimos verificar a trama do tecido urbano com o dimensionamento das 

quadras, dos lotes e das vias, além das áreas para equipamentos de uso público, tais 
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como: colégio, escolas, hospital, caixa d’água, campo de futebol, paço municipal e 

rodoviária. O desenho do padrão das quadras e das vias também está exposto no plano. 

As avenidas foram dimensionadas com 30 metros de largura e as ruas com 16 metros, as 

quadras possuem 135 x 90 metros. Também é possível perceber que os lotes 

posicionados na vertical são maiores do que os posicionados na horizontal, possuindo, 

respectivamente, 675 e 450 m² (Figuras 310 e 311).   

 

 

Figura 310: Detalhamento da quadra e vias. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop em Maringá (2015). 
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Figura 311: Planta da Cidade de Iporã. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop em Maringá (2015). 
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Da mesma forma que em Terra Rica, uma das áreas da cidade Iporã não se 

desenvolveu como o esperado, frente a isso não houve a manutenção do traçado de 

quadras original, ficando a porção norte da cidade com lotes maiores e ocupados como 

área de chácaras. Nessa porção da malha urbana o traçado das ruas e das avenidas 

diagonais também não foi executado, o que implicou na não manutenção da simetria do 

primeiro projeto (Figura 312). Há também a presença de uma praça circular em frente à 

rodoviária municipal, como elemento que destoa do tecido urbano reticulado. O uso do 

tridente, ou pattes-d’oie, remete aos traçados de outras cidades no norte do Paraná, 

como por exemplo Pérola. Para além disso, o formato de hexágono encontrado é 

bastante semelhante ao presente no projeto do engenheiro Américo Sato, em Cidade 

Gaúcha – implantada pela Colonizadora Alto Paraná (Figura 313) 

 

 

Figura 312: Imagem de Satélite de Iporã. 

 
Fonte: Google Earth (2017) 
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Figura 313: Planta original de Cidade Gaúcha (1953). 

 
Fonte: Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Campo Mourão (2011). 

 

. 

4.2.1.3 Ubiratã 

 

Fundada em 1956, Ubiratã foi a terceira cidade implantada pela SINOP. Não é 

possível afirmar com certeza que foi James Patrick Clark que a projetou, entretanto, ao 

se considerar a data de fundação, na qual o agrimensor ainda trabalhava para a 

colonizadora, bem como o traçado de várias avenidas no projeto, acreditamos que 

efetivamente possa ter sido um projeto seu. Essa cidade se diferencia das demais por ter 

um formato irregular e possuir avenidas que praticamente fazem uma moldura em seu 

perímetro urbano. Outro ponto que a distingue é o fato da sua representação na planta 

da Gleba Rio Verde ser igual à planta da cidade, com avenidas verticais paralelas, três 

avenidas diagonais e uma avenida horizontal (Figura 314). A presença de nascentes 

dentro do perímetro urbano pode ser um dos motivos de seu perímetro irregular. Na 

área mais ao sul da cidade há um espaço em branco, o qual não se sabe se faz parte da 

área urbana ou rural, pois não há indicação. Ao norte há outro espaço retangular e 

comprido que provavelmente era a pista de pouso de aviões, algo muito usado durante 

a colonização. 
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Figura 314: Representação de Ubiratã no plano da Gleba Rio Verde. 

 
 Fonte: Colonizadora Sinop em Maringá (2015). 

 
 
 

Outro ponto que pode remeter a autoria de Ubiratã a James Clark é o desenho 

das quadras e das vias, conforme detalhado nas pranchas. As dimensões das quadras de 

Ubiratã foram as mesmas empregadas em Iporã, as vias seguiram o padrão já usado pela 

colonizadora: avenidas com 30 metros de largura e ruas com 16 metros de largura (Figura 

315). Os lotes na horizontal eram menores, com 15 metros de frente e 30 metros de 

profundidade; já os terrenos posicionados na vertical, possuíam 15 metros de fachada e 

45 metros de comprimento – totalizando 12. 150 m² de área na quadra, divididos em 22 

lotes. 
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Figura 315: Detalhe das Quadras e vias de Ubiratã. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop em Maringá (2015). 

 
 
 

 Assim como Iporã, a cidade de Ubiratã (Figura 316) apresenta as nascentes dentro 

do perímetro urbano, porém as mesmas são ignoradas como espaço que poderia ser 

aproveitado de forma diferenciada e sobre elas, na área próxima ao campo de futebol, 

foram projetadas quadras com lotes, o que sugere que possivelmente foram canalizadas. 

O tecido urbano segue o padrão da malha ortogonal implantado nas demais cidades e, 

somente ao longo do perímetro urbano, os tamanhos dos lotes se diferenciam em área. 

No projeto foram locados equipamentos públicos, tais como igreja, colégio, rodoviária, 

campo de futebol, prefeitura e praças. Vale destacar que as praças possuíam os mesmos 

formato e desenho de uma quadra, não se diferenciando da malha – algo que se repetia 

em cidades elaboradas por Clark.  
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Figura 316: Planta de Ubiratã. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop em Maringá (2015). 
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 No traçado da cidade não encontramos algum elemento estético que possa 

diferenciá-la, em relação ao que foi feito em outras cidades do norte do Paraná. Assim, 

possuiu um traçado simples e reticulado, no qual apenas avenidas diagonais tiram a 

monotonia de seu desenho, entretanto nelas não se verificam elementos de simetria a 

fim de harmonizar o projeto. Ubiratã não foi concebida com um apelo estético, ao passo 

disso, foi a cidade que mais cresceu dentre as implantadas pela Sinop no Paraná (Figura 

317). Nela todas as ruas foram batizadas com os nomes dos donos da colonizadora e de 

seus parentes, inclusive, uma das avenidas diagonais recebeu o nome da esposa de James 

Clark: Ernestina Cordeiro Clark. 

 

Figura 317: Imagem de Satélite de Ubiratã. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

 

Em todas as cidades projetadas por James Patrick Clark observamos o cemitério 

locado fora do perímetro urbano, também se verifica uma malha reticulada de avenidas, 

com o propósito de, em seguida, justapor uma trama de quadras. Vale destacar que não 

conseguimos as plantas das vilas, ou patrimônios, implantadas pela SINOP, tampouco 

verificar quais foram seus projetistas. No entanto, existe a possibilidade de que a Vila 
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Adhemar de Barros, a Vila Nilza, a Vila Iverã e a Vila Yolanda, tenham sido concebidas por 

James Patrick Clark, pois ele assumiu a prefeitura em 1959, período no qual essas vilas a 

princípio foram construídas. 

 

4.2.2 Engenheiro Roberto Brandão 

 

O Engenheiro Roberto Brandão (Figura 318) foi o responsável pelo projeto das 

cidades de Formosa do Oeste e de Jesuítas, ambas implantadas pela Sociedade 

Imobiliária Noroeste do Paraná (SINOP), no oeste paranaense. Trabalhando para a 

mesma colonizadora, também desenvolveu os projetos de Sinop, de Santa Carmem e de 

Vera, aprovados pelo INCRA para serem implantados no norte de Mato Grosso.  Nascido 

em 08 de dezembro de 1927, na cidade de Campo Grande-MT, Brandão estudou na 

Escola de Engenharia da Universidade Federal de Curitiba, formando-se em 1953 (Figura 

319). No período em que estudou existiam cadeiras optativas que davam habilitação para 

os futuros profissionais, verificamos que o Engenheiro concluiu todas. Isso pode ser 

verificado no verso de seu diploma, onde constam as disciplinas por ele cumpridas, quais 

sejam: Arquitetura; Saneamento e Traçado de Cidades; Pontes, Grandes Estruturas 

Metálicas e de Concreto Armado; Portos de Mar, Rios e Canais (Figura 320).  

 

Figura 318: Engenheiro Roberto Brandão. 

 
Fonte: Acervo de Roberto Brandão (2016). 
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Figura 319: Diploma de Engenheiro civil de Roberto Brandão. 

 
Fonte: Acervo de Roberto Brandão (2016). 

 

Figura 320: Carimbo no verso do Diploma. 

 
Fonte: Acervo de Roberto Brandão (2016). 
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Logo depois de formado Roberto Brandão, entre os anos de 1954 e 1957, foi o 

responsável pela coordenação geral dos serviços de medição e demarcação topográficas 

de terras devolutas, em área de 650.000 hectares no Programa de Colonização do 

Departamento de Geografia Terras e Colonização do Estado do Paraná (DGTC). Em 

entrevista a nós concedida no ano de 2016, Brandão conta que trabalhou fazendo 

medições por meio de aerofotogrametria, junto à VASP. 

 

Fizemos uma lei determinando a possibilidade de fazer a titulação por 
aero foto. Em vez de fazer serviço de topografia foi por aerofotografia. 
Com erros de 10, 12, no máximo 15%. Eu recebi. Eu tenho carta 
guardada lá no fundo de pessoas que compraram terras nessas 
condições e depois foram medir no solo, o erro era menos de 7 ou 8 % 
(BRANDÃO, 2016, s.p.). 

 

Nesse período também assessorou o departamento de Engenharia, Urbanismo e 

Edificações da Prefeitura Municipal de Cascavel-PR. Durante sua estada em Cascavel 

relata que projetou o primeiro estádio de futebol da cidade, todo em madeira, inclusive 

a estrutura da cobertura da arquibancada era desse material. 

A partir dos anos 1960 deu início a seus trabalhos como Urbanista, ao projetar as 

cidades da SINOP no Paraná. Brandão afirmou na entrevista que a colonização era um 

negócio extremamente promissor e com características que guardavam alguma 

semelhança com o loteamento urbano, conforme suas palavras: “Você dava aquele input 

de estradas e vendia, a terra custava muito pouco e vendia por valores altos” (BRANDÃO, 

2016, s.p.).  Conforme o relato de Brandão, até 1962 colonizar entendia-se por fazer a 

medição topográfica, abrir as estradas, fazer uma cidade, um centro urbano, ou vários 

centros urbanos e seus distritos, e mais nada. “A colonizadora não tinha vínculo nenhum 

com a estrutura socioeconômica da região. Porque a terra no Paraná era tão rica que ela 

brotava por si mesma” (BRANDÃO, 2016). 

Entre os anos de 1962 e 1968 Brandão foi contratado para elaborar, coordenar e 

gerenciar o projeto de colonização de Missal-PR. A partir de uma área de 13.000 hectares, 

pertencentes às Mitras diocesanas de Jacarezinho-PR, de Palmas-PR e de Toledo-PR72. O 

                                            
72 À época existiam cinco dioceses: Jacarezinho, Londrina, Toledo, Foz do Iguaçu e Palmas. Por ocasião de 
um dos Congressos Eucarísticos o governador Moysés Lupion acertou a doação de mil alqueires de terra 
para cada uma delas, como contribuição do Estado para a Igreja. Dentre os cinco bispos, três tomaram a 
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projeto contemplava cerca de 350 agricultores e seguia os princípios sociais propostos 

pela Encíclica Mater et Magistra, a pedido do bispo diocesano Dom Geraldo Proença 

Sigoud. Na época os investimentos foram de cerca de dois milhões de dólares. Conforme 

o relato de Brandão em entrevista: 

 

Eles fizeram o seguinte. Ele queria fazer uma experiência com essas 
áreas de terra, de uma encíclica, dessa encíclica Mater et Magistra, que 
é mãe, é mãe e mestra, sobre fundamentações socioeconômicas. 
Então, o que que ele fez? Ele me fez transformar uma encíclica em um 
projeto de colonização (BRANDÃO, 2016, s.p.). 
 
 

O projeto de Missal mudava toda a dinâmica tradicional de colonização conhecida 

por Brandão, pois, nesse caso, a Igreja iria tomar parte dos recursos oriundos das vendas 

de terra para aplicar em obras sociais e religiosas. Algo inusitado e sem par na região.  

 

Porque na colonização você vendia. Comprava a terra por quatro e 
vendia por seis, dois era teu e você não dava bola pra ninguém. No caso 
do Dom Sigaud a terra não custou nada, você vendia por seis, cinco ou 
quatro, e ia ser reinvestido na própria terra em obras socioeconômicas. 
Para isso foi criado uma cooperativa. A cooperativa formulava a única 
forma efetiva da participação do agricultor numa continuidade 
permanente (BRANDÃO, 2016, s.p.). 

 

A colonizadora criou uma cooperativa chamada SIPAL (Sociedade de Incremento 

à Propriedade Agrícola Ltda.), na qual o próprio Roberto Brandão trabalhou como gerente 

administrativo. Segundo o engenheiro, Missal nunca foi pensada para ser uma cidade 

grande. Tratava-se de uma cidade para convergência de colonos, eram 500 agricultores 

e a cidade foi projetada para esses 500 – para que pudessem se abastecer de alimentos, 

terem farmácia, acesso a lojas de armarinhos e a escolas. Ao questioná-lo a respeito de 

alguma referência para os seus projetos, o engenheiro indicou o nome do engenheiro 

catalão Ildelfonso Cerdá. 

 

Olha, o meu mestre de planejamento urbano chama-se Ildefonso 
Cerdá, foi o homem que projetou, que fez a abertura de Barcelona, em 
1856. Todo meu trabalho de parte urbanística é baseado no trabalho 

                                            
decisão de empregar essas terras em uma experiência social, apoiada na Encíclica Mater et Magistra;  os 
outros dois optaram por vender as terras (BRANDÃO, 2016). 
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dele. Viu? É que procura trazer entre outras coisas o ambiente natural 
do homem que é a paisagem rural. Quem me levou a isto aqui foi o 
Dom Geraldo. Foi aí que eu comecei a aprender, foi aí que eu comecei 
a formatar o meu pensamento urbano, foi com ele. Mas foi depois de 
Missal. 

 

No ano de 1970, Roberto Brandão elaborou, coordenou e gerenciou um projeto 

de urbanização em Guarulhos-SP, em uma área de 30 hectares na qual era prevista a 

implantação e construção de 1.620 habitações sociais. No entanto, posteriormente a 

área foi desapropriada pelo Estado de São Paulo, para a construção do Aeroporto 

Internacional de Guarulhos, o que levou ao cancelamento da execução do projeto. Já 

entre os anos de 1971 e 1972, projetou e gerenciou a construção e incorporação de 

pequenos edifícios na cidade de Curitiba, em um total de 9.200m². Na mesma cidade 

também executou serviços de topografia relativos à implantação da Estrutural Sul – 

Curitiba. Ainda, fez as locações topográficas dos Parques Birigui e São Lourenço. 

No período entre os anos de 1972 e 1987, Brandão elaborou e coordenou o 

projeto de colonização da Gleba Celeste, pertencente à colonizadora Sinop, no norte de 

Mato Grosso. Obedecendo aos critérios fixados pelo Decreto Lei n° 4.504 de 30/11/1964 

do Estatuto da Terra e as resoluções pertinentes da Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), no que dizia respeito à ocupação de terras na 

região. Nesse projeto haviam estudos de viabilidade econômica bem como o anteprojeto 

de assentamentos urbanos conforme exigência do INCRA, esses núcleos urbanos eram: 

Sinop-MT, Vera-MT e Santa Carmem-MT. Ainda em parceria com a Sinop, coordenou o 

gerenciamento dos projetos técnicos relativos à implantação de uma Usina de amido, 

para a fabricação de álcool, a Sinop Agroquímica S/A – com produção de 150 mil litros 

por dia.  

Segundo Brandão (2016) o projeto de colonização da gleba Celeste foi o primeiro 

aprovado a partir dos moldes do estatuto da terra. Para executá-lo foi contratado um 

engenheiro agrônomo a fim de trabalhar com a parte de produção, que era pautada no 

estudo da vocação da terra, para em seguida serem traçadas as diretrizes econômicas da 

produção agrícola. O problema surgido na gleba Celeste foi o de que os produtos 

agrícolas, concebidos no projeto, não tinham efetivamente viabilidade econômica, 

devido à distância e aos custos envolvidos no transporte absorverem o que seriam os 

lucros – à época, a mandioca mostrou-se uma das culturas mais rentáveis para a região. 
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A cana de açúcar não se desenvolvia bem na região, frente a isso, foi desenvolvido 

um projeto para empregar a mandioca, usando o seu amido, na produção de álcool. Para 

tanto, foi criada a Sinop agroquímica, um projeto que não obteve êxito por duas razões: 

a primeira de ordem administrativa, ligada à própria dinâmica interna da empresa; a 

segunda, ligada ao governo, pois a Petrobrás entrou no mercado exercendo o monopólio 

na compra do álcool. Quando o projeto da Sinop foi estabelecido, houve a diretriz para 

que o agricultor plantasse 10 ha de mandioca, como a mandioca não tem safra, essa 

produção seria descarregada durante o ano todo, com a cooperativa processando e 

pagando a matéria prima em álcool. Assim, os agricultores poderiam usar esse álcool para 

amenizar os custos de transporte de suas mercadorias agrícolas, conforme fixadas no 

projeto da colonização. Entretanto, quando a Petrobrás entrou no negócio bloqueou a 

possibilidade de escambo, levando a colonizadora a tomar sozinha a direção da empresa, 

em detrimento da ideia de cooperativa73 (BRANDÃO, 2016). 

A respeito da implantação das cidades no terreno, o engenheiro afirmou que, 

todas as vezes que pôde escolher, decidiu em função da topografia do todo. Pois a 

preocupação era a de constituir uma unidade econômica, contribuindo para que viesse a 

se tornar um município. Na Sinop procurava-se dar uma casa que não estivesse às 

margens do rio, por conta da malária, também se buscava criar uma unidade de 

vizinhança, entre os colonos na mesma estrada. As casas eram projetadas e o Banco do 

Brasil as financiava. No entorno das cidades eram loteadas “chácaras para-rurais”, que 

forneciam alimentos para o núcleo urbano. 

   No período que trabalhou para a Sinop e para Sipal, além de atuar no projeto e 

implantação das cidades, Brandão também projetou e executou edificações em Madeira, 

entre outras: a sede da Colonizadora Sipal em Missal-PR; a sede da Colonizadora Sinop, 

em Sinop-MT; a capela de Vera-MT (Figuras 321, 322 e 323). 

 

 

 

 

                                            
73 Segundo Brandão (2016) esse foi um dos motivos que o levou a sair da empresa, pois achava que os 
negócios deveriam ser mediados por uma cooperativa, a fim de beneficiar os agricultores.  
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Figura 321: Sede da Colonizadora Sipal – Missal-PR.  
Figura 322: Sede da Colonizadora Sinop – 
Sinop-MT.  

  
Fonte: Acervo pessoal de Roberto Brandão (2016). Fonte: Acervo pessoal de Roberto 

Brandão (2016). 

 
 

Figura 323: Capela de Vera-MT.  

 
Fonte: Acervo pessoal de Roberto Brandão (2016). 

 

 

Após seu trabalho em Mato Grosso, conduziu estudos de concreto jateado para a 

SOCAP – de Turim, Itália – entre os anos de 1986 e 1990. Ainda nesse período, reformulou 

o projeto de loteamento da Praia de Ilhota, em Laguna-SC, apresentando soluções para 

atender as demandas de preservação ambiental, bem como as de adequação dos 

equipamentos estruturais urbanos, como: arruamento e pavimentação, água potável, 

esgoto, iluminação pública e domiciliar, e drenagem das águas pluviais. Na primeira 

metade da década de 1990 trabalhou como assessor do INCRA, ocupando cargo de 

confiança. Nessa função, coordenou a desapropriação de terras localizadas no Pará, 

quando as mesmas estavam em posse de sem-terra. De 1996 até os dias atuais, trabalha 

como consultor técnico. 
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4.2.2.1 Formosa do Oeste 

 

Formosa do Oeste foi a primeira cidade elaborada por Brandão para a Sinop. 

Implantada em 1960, seu traçado se difere das cidades que até então tinham sido 

construídas pela colonizadora; em razão de possuir formato e traçado irregulares – seu 

tecido urbano parece uma colcha de retalhos, com várias tramas ortogonais que se unem. 

No que se refere particularmente às cidades da Gleba Rio Verde II, verificamos que elas 

se diferenciam no que diz respeito à área para elas destinada, pois nas demais glebas já 

se concebia o desenho do formato da futura cidade, juntamente com a malha viária de 

avenidas, algo que não ocorreu na Gleba Rio Verde II (Figura 324).  

 

Figura 324: Área destinada à cidade de Formosa D’Oeste, na Gleba Rio Verde II. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop, em Maringá (2015). 

 

 

A malha viária de Formosa do Oeste foi elaborada com avenidas de diversas 

larguras (Figura 3250. As principais cruzam a cidade e geram em seu encontro uma praça 

circular, dimensionada com 35 metros de largura, com canteiro central. Ao seguir essas 

avenidas, as quadras se posicionam horizontalmente e verticalmente no desenho. Na 

porção noroeste da cidade a malha ortogonal foi justaposta na diagonal, seguindo duas 

avenidas de 25m de largura, também presentes na região sudoeste. Ainda, na planta 

existem avenidas com 20 metros de largura, já as ruas foram mensuradas para ter 16 
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metros de largura, como era visto em outras cidades da Sinop. Devido a esse recorte no 

tecido urbano, com malha reticulada em várias direções, as quadras possuem tamanhos 

e formatos diferentes, no entanto, a forma retangular se sobressai. 

Em relação às áreas de serviço público, estão indicados no projeto: o cemitério da 

Mitra Diocesana, a Telepar, o Colégio, a Delegacia e a Rodoviária – além de área para 

habitação social, descrita como B.N.H. Não apenas em Formosa do Oeste, mas também 

em Ubiratã, vemos na planta da gleba um retângulo estreito que junto ao projeto da 

cidade parece mais um anexo,  remetendo-nos a áreas que poderiam inicialmente ter 

sido locadas – na época da implantação – como campo de pouso de aviões, mas que hoje 

estão divididas em chácaras ou associações. 

Pelo traçado percebe-se que há uma preocupação estética do projetista ao 

propor duas avenidas mais largas na porção leste e sudoeste da cidade, entretanto, essa 

harmonia se perde mediante o emprego da malha traçada na diagonal, bem como frente 

ao perímetro urbano todo irregular. No relativo ao crescimento da cidade, ao analisarmos 

a imagem de satélite atual (Figura 326), verificamos que a ela cresceu mais que o previsto 

no projeto. 
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Figura 325: Planta da Cidade de Formosa do Oeste. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop, em Maringá (2015).
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 Figura 326: Imagem de Satélite de Formosa do Oeste. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

4.2.2.2 Jesuítas 

 

A cidade de Jesuítas, juntamente com Formosa do Oeste, foi fundada em 1960, 

além de serem do mesmo ano as duas possuem o traçado irregular com malhas 

ortogonais, inseridas no tecido urbano em diferentes posições ou direções formando um 

patchwork. Entretanto, ao contrário de Formosa, a cidade de Jesuítas foi projetada com 

um formato retangular, desde o seu desenho na planta da Gleba Rio Verde II (Figura 327).  

 

Figura 327: Locação de Jesuítas, na Gleba Rio Verde II. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop, em Maringá (2015). 
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Ainda, observando o projeto (Figura 329), podemos notar que o traçado em 

diagonal é formado por duas avenidas mais largas e paralelas, em direção da estrada 

locada na planta. As duas avenidas em diagonal possuem 30 metros de largura e canteiro 

central. Elas nascem de uma praça com formato de semi-oblongo e seguem até outra 

praça, com o mesmo formato, na saída da cidade para Carajás. A segunda praça 

mencionada fica mais ao sudoeste da cidade, tendo sido identificada no projeto com o 

desenho de uma cruz, para a área destinada à Igreja Católica. As vias de Jesuítas seguiram 

a largura das cidades projetadas por Clark, 30 metros para avenidas e 16 metros para 

ruas. Os equipamentos públicos identificados na planta, além da Igreja Católica foram: 

Estádio, referindo-se ao campo de futebol; Sanepar, caixa d´água; Telepar; Cemitério; 

Igreja Evangélica; e rodoviária. Interessante destacar, como curiosidade, que a maioria 

das vias da cidade de Jesuítas receberam nomes de papas, de padres e de freis.   

Os três padrões de malha ortogonal que formam o projeto possuem a retícula 

composta por avenidas com canteiro central, nas quais as quadras estão desenhadas em 

60 graus. Em uma segunda área, as quadras estão posicionadas na vertical; e, em uma 

terceira, há um grande número de quadras projetadas em 30 graus, e um pequeno 

número de quadras elaboradas na horizontal. Em razão de toda essa mistura de malhas 

não é verificada uma unidade no traçado, por mais que de alguma forma certos espaços 

possam ter sido pensados a partir de critérios estéticos, notadamente, as áreas centrais 

que vão até a igreja.  

Da mesma forma que em outras cidades analisadas, Jesuítas superou o 

crescimento previsto pela Sinop. Conforme podemos notar na imagem de satélite, 

existem vários loteamentos fora do perímetro urbano inicial. Também é interessante 

verificar que a área próxima ao cemitério, que se encontra vazia, foi concebida na planta 

da cidade como destinada a chácaras (Figura 329). 

 

 

 

 

 

 



   CAPÍTULO 4 
OS FAZEDORES DE CIDADES E SUAS OBRAS 

 

|337| 

 

Figura 328: Planta da Cidade de Jesuítas. 

 
Fonte: Colonizadora Sinop, em Maringá (2015).
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Figura 329: Imagem de Satélite de Jesuítas. 

 
Fonte: Google Earth (2017 

 

4.2.2.3 Vera 

 

Inaugurada em 1972, Vera foi a primeira cidade a ser implantada na Gleba Celeste 

pela Colonizadora Sinop. No anteprojeto elaborado por Brandão, para aprovação no 

Incra, o perímetro urbano tem forma retangular e o traçado é reticulado e simétrico 

(Figura 330). O centro geométrico da cidade é bem marcado, notadamente, por 4 praças 

triangulares que se unidas formariam um losango. Verificamos também que são poucas 

as áreas com quadras divididas em lotes, as outras áreas vazias foram concebidas para 

ser ocupadas por: praças; zonas verdes – futuras áreas de expansão; escolas artesanais e 

rurais; centro social; centro comunitário de produção; e campo de esportes. 

Em relação às vias, Brandão projetou as cidades com 2 avenidas perimetrais. A 

avenida que divide a área urbana da área rural recebeu o nome de Avenida Perimetral 2; 

já a Avenida Perimetral 1 é a via que forma um retângulo na área mais central da cidade, 

onde internamente estão as quadras loteadas e mais quatro grandes praças (Figura 331). 

O número de quadras loteadas para áreas residenciais e comerciais mostra-se pequeno, 

perto de toda área urbana. Mas como se tratava de um anteprojeto para uma cidade de 
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5.000 habitantes, seria apenas um demonstrativo de como seriam divididas as quadras. 

Tanto que ao examinarmos o projeto da cidade já implantada, verificamos que todas as 

áreas vazias nomeadas como equipamentos urbanos e áreas verdes acabaram por ser 

loteadas.  

 

Figura 330: Anteprojeto da Cidade de Vera. 

 
Fonte: Projeto de Colonização da Gleba Celeste (1970) 
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Figura 331: Área central da cidade, dentro da Av. Perimetral 1. 

 
Fonte: Projeto de Colonização da Gleba Celeste (1970) 

 

No projeto implantado (Figura 332), o desenho da Avenida Perimetral 1 foi 

suprimido pela continuação de suas avenidas. Outra alteração foram as 4 praças 

triangulares que ficavam no centro do projeto que acabaram por ser unidas, formando 

uma única praça com formato de losango. Se não houvesse lotes vazios mais ao sul da 

cidade, o tecido urbano de Vera nos remeteria ao traçado de Terra Rica, com uma malha 

reticulada de avenidas e outra superposta de ruas. As avenidas foram projetadas com 30 

metros de largura e as ruas com 16 metros de largura. Somente a avenida perimetral foi 

feita com 20 metros de largura. 

Urbanisticamente o traçado da cidade conforme implantado não possui 

diferenciação de outros elaborados para áreas de fronteira, como já mencionamos, 

existem facilidades e vantagens objetivas em se usar uma malha reticulada nesses 

empreendimentos imobiliários. Já no anteprojeto, percebia-se a pretensão de se 

empregar a simetria, embora fosse quebrada pela presença de uma estrada na porção 

oeste. Outra tentativa estética do engenheiro foi a de fazer com que as avenidas 

perimetrais, por mais que o traçado fosse retangular, remetessem a anéis.  Também 

nesse sentido pode ser destacado o projeto de quatro grandes praças, o que nos lembra 

de áreas do urbanismo moderno, por exemplo, Brasília. Ao examinarmos o último 

projeto, por meio da imagem de satélite (Figura 333), percebemos que há alguns lotes 
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vazios dentro do perímetro urbano, apesar disso, existem bairros implantados 

externamente. 
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Figura 332: Projeto de Vera (2005). 

 
Fonte: Grupo Sinop, em Sinop (2016).
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Figura 333: Imagem de Satélite de Vera. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

4.2.2.4 Sinop  

 

Elaborada para ser a maior cidade do empreendimento em Mato Grosso, Sinop 

foi prevista no anteprojeto de Brandão para ter inicialmente 20 mil habitantes. Com o 

seu formato remetendo a um trapézio, a cidade foi locada à beira da rodovia Cuiabá-

Santarém.74 O traçado reticulado com quadras simples somente é observado na área 

central, pois na área residencial as quadras diferem-se de tudo que foi feito 

anteriormente pela colonizadora (Figura 334). Formando a letra S de Sinop, essas quadras 

foram nomeadas de superquadras. Em entrevista, Brandão nos afirmou que sua 

                                            
74 No projeto de Brandão a posição do norte indica o lado contrário ao que foi de fato posicionada a 
cidade. Ao perguntarmos se a cidade foi implantada espelhada em relação ao que constava no projeto, 
ele nos respondeu que foi devido a uma alteração no traçado da rodovia. Quando perguntamos para o 
arquiteto Alfredo C. de Oliveira Neto, ele mencionou que achava que tinha sido um erro de desenho. 
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inspiração veio de Idelfonso Cerdá, com o plano de Barcelona – no qual a área interna 

das quadras era aberta e sem construção. 

 Roberto Brandão (2016) ainda nos afirmou que foi por meio do bispo Dom 

Geraldo Sigoud, por ocasião do contrato para realizar a cidade de Missal no oeste 

paranaense, que ele conheceu a obra do engenheiro catalão. As superquadras são o 

diferencial de todo o projeto, pois criam lotes voltados para avenidas e, internamente, 

para uma rua sem saída, favorecendo-se uma maior interação entre os vizinhos. 

 

Figura 334: Desenho das Quadras Residenciais. 

 
Fonte: Projeto de Colonização da Gleba Celeste (1970). 

 

 
 O projeto de Brandão começou a ser implantando (Figura 335), no entanto, em 

virtude de problemas estruturais no escoamento das águas no período de chuvas – 

bastante longo em Mato Grosso – a colonizadora resolveu reformular o projeto. A 

reformulação foi conduzida pelo arquiteto e urbanista Alfredo Clodoaldo de Oliveira 

Neto, profissional do qual trataremos um pouco mais à frente na presente tese.  A parte 

já implantada do plano de Roberto Brandão foi mantida, sendo alteradas as demais áreas, 

desse modo o plano inicial foi expandido. 
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Figura 335: Primeiro Projeto de Sinop. 

 
Fonte: Grupo Sinop, em Sinop (2016).
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4.2.2.5 Santa Carmem 

 

Santa Carmem foi a terceira cidade proposta por Brandão, no projeto aprovado 

pelo Incra e pela Sudam, tendo sido inaugurada no mesmo dia em que Sinop. No 

Anteprojeto de Santa Carmem, Brandão propôs um perímetro urbano regular em forma 

de hexágono (Figura 336). Possuindo um traçado diferenciado, as avenidas partem do 

vértice do polígono e encontrando-se em uma grande área no centro do desenho, 

também com formato hexagonal. Essa forma de hexágono verificada no perímetro 

urbano não é uma novidade em cidades planejadas, conforme já observamos nos 

projetos de Iporã e de Cidade Gaúcha, ambas no norte Paranaense. 

 

Figura 336: Anteprojeto de Santa Carmem. 

 
Fonte: Projeto de Colonização da Gleba Celeste (1970). 
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Em um primeiro momento, ao examinarmos o projeto, temos a impressão de que 

ele seja simétrico. No entanto, ao verificarmos o lado direito do desenho, notamos que 

as ruas são curvas e também que, quando se aproximam do hexágono central, acabam 

formando 4 áreas vazias, tal qual praças; já no lado oposto, formam-se duas áreas 

trapezoidais. Outra diferenciação nesse projeto são o uso de cul-de-sac e também a 

inclinação das quadras em que esses foram implantados, com o desenho feito pela 

avenida vertical, juntamente com as ruas diagonais, remetendo-nos ao traçado de uma 

espinha de peixe. Já a área vazia provavelmente foi concebida com vistas à expansão da 

cidade (Figura 337). 

 

Figura 337: Detalhe da Área com Cul-de-sac. 

 
Fonte: Projeto de Colonização da Gleba Celeste. (1970). 

 

 

Porém, ao ser ao ser implantada a malha urbana foi modificada, mantendo-se 

apenas o formato hexagonal. O novo plano de Santa Carmem (Figura 338) foi feito com 

um traçado ortogonal simples, com quadras de tamanhos diferenciados, locados de 

maneira vertical e horizontal no terreno. O centro geométrico foi marcado com uma 

praça circular, posicionada no cruzamento de duas avenidas centrais. No final dessas 

avenidas, na parte mais estreita do hexágono, de um lado há uma praça circular cercada 

por quatro quadras, do outro existe a presença de uma praça em semicírculo. 
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Figura 338: Projeto Implantado de Santa Carmem (2012). 

 
Fonte: Grupo Sinop, em Sinop (2016). 
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Observando as duas plantas percebemos que mais uma vez a praticidade e a 

economia, típicas do traçado ortogonal, venceram, fazendo do traçado de Santa Carmem 

o mais do mesmo. O traçado de Brandão juntava vários elementos urbanísticos, tentando 

valorizar a questão estética em planta 2D, entretanto, conforme alerta Trevisan (2009), 

o mesmo acabou não sendo aplicado como referência para que fosse concebida alguma 

simetria, ou mesmo harmonização, no novo desenho da cidade. Atualmente, se 

observarmos a imagem de satélite, verificamos que a cidade não se desenvolveu 

conforme o planejado pela empresa, existindo muitas áreas vazias dentro do seu 

perímetro urbano (Figura 339). 

 

 

Figura 339: Imagem de Satélite de Santa Carmem. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

 



CAPÍTULO 4  
OS FAZEDORES DE CIDADES E SUAS OBRAS 

  

|354| 

  

4.2.3 Arquiteto e Urbanista Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto 

 

O arquiteto e urbanista Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto (Figura 340), nasceu 

em 05 de maio de 1950, no interior de São Paulo na cidade de Presidente Venceslau, 

entretanto, sua família sempre morou no Paraná. Por volta dos dez anos de idade morava 

na Maringá quando sua tia, Nilza Pipino, esposa do sr. Ênio Pipino, achou melhor enviá-

lo para estudar em um colégio interno em Botucatu, em virtude do ensino na região ser 

muito precário – em razão de se tratar de área ainda em início de desenvolvimento. Após 

completar os estudos, em 1971, iniciou o curso de Arquitetura e Urbanismo em Mogi das 

Cruzes, na Faculdade Braz Cubas (Figura 341). 

Conforme relato em entrevista que nos foi concedida por Oliveira Neto (2016) o 

curso de arquitetura tinha duração de quatro anos, após a conclusão da graduação, 

entendeu ser melhor dar prosseguimento em seus estudos na área de urbanismo. Assim, 

passou a cursar uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, à qual se 

dedicou entre os anos de 1975 e de 1976. Após seu término retornou ao Paraná, pois 

tinha emprego garantido na colonizadora dos tios. Nesse período já havia sido iniciada a 

colonização em Mato Grosso, entretanto, o escritório central ficava em Maringá. 

 

Figura 340: Arquiteto Alfredo C. de Oliveira Neto. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal do arquiteto (2016). 
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Figura 341: Diploma de Arquiteto e Urbanista. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal do arquiteto (2017). 

 

 
Ao retornar para Maringá o arquiteto tomou parte em um projeto que estava 

sendo desenvolvido na Prefeitura Municipal, a saber, o plano de ampliação do sistema 
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viário da cidade, durante a segunda gestão do prefeito João Paulino Vieira Filho. O 

objetivo desse projeto era antecipar e ordenar o crescimento da cidade, por meio do 

prolongamento das avenidas. Esperava-se integrar a cidade como um todo, pois novos 

bairros estavam começando a ser implantados; além disso também se buscava dar 

continuidade para as áreas verdes da cidade, com atenção: à preservação do meio 

ambiente e dos córregos; à manutenção e ampliação das matas ciliares e dos bolsões 

verdes; e à criação de áreas verdes para serem futuros parques (OLIVEIRA NETO, 2016). 

O arquiteto comentou na entrevista que participar desse projeto foi de grande 

valia para o seu conhecimento pessoal e profissional e que, no ano de 1977, enquanto 

desenvolvia esse trabalho em Maringá, a cidade de Sinop já tinha três anos de sua 

inauguração e começava a mostrar os primeiros problemas – de modo a serem 

demandadas algumas alterações em seu plano urbanístico. Conforme suas palavras: 

 

[...] foi um projeto meio institucional. Um projeto para atender 
exigências legais, assim do INCRA, aprovação do plano da cidade, de 
toda essa questão burocrática desses órgãos federais e estaduais. 
Então ela foi sendo aberta na área central e foram sendo abertos os 
primeiros bairros (OLIVEIRA NETO, 2016, s.p.). 

 

Conforme destacado por Oliveira Neto (2016) a gleba Celeste é localizada na 

Amazônia Legal, região que possui um período de chuvas muito extenso, usualmente, do 

mês de setembro até maio, algo típico no norte de Mato Grosso e região Centro Oeste. 

Frente a essas condições ambientais, verificou-se no início da implantação de Sinop que 

as intensas chuvas somadas ao tipo de solo e ao terreno bastante plano, geravam muitos 

problemas no relativo ao escoamento das águas pluviais. Afirmou em seu relato: 

 

Só pra você ter uma ideia. Nos mudamos pra lá, eu com a minha família 
em 1986. A cidade não tinha 11 anos. Fez 12 anos em setembro. Porque 
é o aniversário da cidade. No nosso quintal, em 1986, descarregando a 
mudança em janeiro, tinha um palmo de água no quintal (OLIVEIRA 
NETO, 2016, s.p.). 

 

Ao prosseguir seu relato o arquiteto destacou que se mudou para uma 

superquadra (Figura 342), parte do projeto inicial elaborado por Brandão, e que elas eram 

muito bonitas, entretanto, tiveram que ser eliminadas pois não “funcionavam” devido à 
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falta de infraestrutura75 – na época todas as construções eram feitas de madeira e não 

recebiam asfalto. 

 

Figura 342: Croqui da Superquadra. 

 
Fonte: Entrevista com Oliveira Neto (2016). 

 

Oliveira Neto (2016) conta que quando das modificações de Sinop foi feita a opção 

por um traçado mais simples, mais retilíneo. As larguras das avenidas também foram 

alteradas, pois se acreditava que para uma cidade de 150 mil habitantes, avenidas com 

30 metros de largura seriam o ideal. Assim, foram traçadas as estruturais com 50 metros 

de largura e, onde hoje localiza-se a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), foram 

traçadas com 60 metros de largura e com um canteiro central bastante amplo – o que 

hoje proporciona pistas de caminhada e ciclovias. Para além disso, houve um cuidado 

especial com o verde e com as nascentes e córregos, algo que não era contemplado no 

projeto original. O arquiteto ainda comentou que sua inspiração para o projeto foi a 

cidade de Maringá, ao considerar o traçado e o verde da vegetação sempre presente. 

 

Os únicos fundos de vale que tem são esses córregos, são três córregos 
aonde foram deixadas essas reservas enormes para serem futuramente 
usadas. Além da preservação da mata ciliar dos córregos para não haver 
assoreamento, e nada disso. Foi para ter os parques de lazer, o jardim 
botânico, esses tipos de uso. E principalmente lazer mesmo (OLIVEIRA 
NETO, 2016). 

 
 

                                            
75 Conforme o arquiteto, foi preciso mudar o sistema de superquadras, pois não haviam muitas saídas para 
as águas da chuva naqueles bolsões. Ao relatar sua experiência como morador, diz: “Eu moro em uma 
dessas hoje. É uma coisa maravilhosa. Mas infelizmente tivemos que eliminar” (OLIVEIRA NETO, 2016, s.p.). 
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 Dentre as cidades elaboradas por Brandão para a Colonizadora Sinop, além é claro 

da própria cidade de Sinop, destacam-se a intervenção realizada pelo arquiteto em Santa 

Carmem, em 1974; e o projeto de Cláudia, fundada em 1978. Santa Carmem é localizada 

nas quinta e sexta partes da Gleba Celeste, região separada das primeira, segunda, 

terceira e quarta partes – que são fisicamente integradas –, sendo chamada pela 

colonizadora de “gleba não contígua”. Conforme o relato de Oliveira Neto em entrevista, 

em Santa Carmem, por motivos estéticos, buscou-se um projeto que não fosse muito 

simples, sendo concebida uma rótula grande no centro para ser uma praça; e, ao final, 

foram realizados traçados reticulados – em razão da dificuldade da empresa em manter 

os cul-de-sacs do projeto original (Figura 343). 

 

Figura 343: Croqui das alterações do traçado de Santa Carmem. 

 
Fonte: Entrevista com Oliveira Neto (2016). 
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Atualmente o arquiteto segue trabalhando, agora em seu escritório de 

Arquitetura. Vale destacar que até o ano de 2015, Oliveira Neto seguia como diretor 

técnico do setor de urbanismo da Colonizadora Sinop, entretanto, como é um dos 

acionistas, continua fazendo visitas e ajudando mediante as necessidades emergentes. 

Visto que, na região leste da cidade, ainda existem muitas áreas pertencentes à 

colonizadora, para serem loteadas. Nesse sentido, a empresa conta atualmente com uma 

equipe de três arquitetos, um engenheiro florestal e um agrimensor, para a efetiva 

condução dos projetos. 

4.2.3.1 Reformulação de Sinop 

 

Sinop foi projetada para ser a cidade polo da colonizadora, apesar disso, logo 

depois de sua implantação, concretizaram-se muitos problemas relativos ao escoamento 

das águas pluviais, conforme já mencionado. Assim, em 1977, o setor de engenharia da 

empresa, comandado pelo arquiteto Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto e o engenheiro 

Sadao Watanabe, reformulou o projeto inicialmente elaborado por Brandão. 

As áreas já consolidadas, conforme elaboradas no primeiro projeto, foram 

preservadas, modificando-se o restante do projeto ainda não implantado, dando especial 

atenção ao sistema viário e às nascentes presentes dentro do perímetro Urbano – que 

foi expandido em relação ao projeto anterior, pois passou a contemplar 150 mil 

habitantes (Figura 345 e 346). 

As áreas no entorno dos córregos Nilza, Marlene e Iva, foram preservadas como 

reservas ambientais, já as avenidas que antes haviam sido concebidas com 30 metros, 

foram redimensionadas para 40, 50 e 60 metros de largura. No cruzamento das mesmas 

foram locadas pequenas rotatórias, que também servem como praças. As semelhanças 

com Maringá, (Figura 347) cidade sede da colonizadora, não são coincidências. Nesse 

sentido, alguns trabalhos como os de Arruda (1997), Souza (2006) e Rego (2013), já 

apontavam para essa correspondência, conforme confirmada pelo próprio Oliveira Neto, 

em entrevista na qual, inclusive, afirma ser Maringá um exemplo de urbanismo bem 

elaborado. 

Não apenas no traçado Sinop seguiu o modelo de Maringá, isso também se 

verifica em sua “vocação educacional”, pois se trata atualmente de um polo universitário, 
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abrigando duas universidades públicas: a Universidade Federal de Mato Grosso e a 

Universidade do Estado de Mato Grosso – além de diversas instituições privadas.  Vale 

destacar que para que essa “vocação” se efetivasse, a colonizadora cumpriu um 

importante papel, ao doar terras para que essas universidades se instalassem na cidade.  

Atualmente, Sinop possui dentro de seu perímetro áreas vazias ainda 

pertencentes à companhia, no entanto, fora desse perímetro, áreas que anteriormente 

foram loteadas como chácaras, hoje são loteamentos de novos bairros. Conforme 

podemos observar no mapa atual das áreas pertencentes à colonizadora, bem como na 

imagem de satélite (Figura 348 e 349). 
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Figura 344: Projeto Reformulado de Sinop aprovado pelos órgãos competentes. 

 
Fonte: Grupo Sinop, em Sinop (2016). 
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Figura 345: Planta de Sinop. 

 
Fonte: Grupo Sinop, em Sinop (2016). 
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Figura 346: Projeto de Maringá por Jorge Macedo Vieira 

 
Fonte: Acervo Jorge Macedo Vieira em consignação com o DPH/PMSP apud Cordovil (2010). 
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Figura 347: Planta de Sinop com áreas da Companhia. 

 
Fonte: Grupo Sinop, em Sinop (2016). 
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Figura 348: Imagem de Satélite de Sinop. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

2.3.2 Cláudia 

 

Cláudia foi a última cidade implantada pela Colonizadora na Gleba Celeste. Com 

formato retangular seu traçado é formado por uma malha ortogonal. Duas Avenidas 

principais mais largas dividem a planta em quatro partes e, no cruzamento dessas 

avenidas, foi posicionada uma praça circular. Na avenida que corta transversalmente a 

cidade, em ambas as extremidades, foram traçadas uma área circular com quadras vazias 

no entorno; e no lado oposto, uma área retangular, também vazia, e um semicírculo – o 

que remete a um grande eixo para o centro cívico. 

A maioria das quadras foram posicionadas de maneira horizontal na planta. Se 

observarmos somente o quadrante da esquerda, verificamos que há simetria entre a área 
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de baixo e a de cima. O arquiteto, aproveitando a presença da nascente de um córrego, 

posicionou nessa área a reserva florestal, sob a forma de um bosque – mesma solução 

presente no projeto reformulado de Sinop. Nas imagens de satélite vemos que Cláudia 

cresceu mais que o esperado, existindo loteamentos fora de seu perímetro urbano 

(Figuras 349 e 350). 

 

Figura 349: Imagem de Satélite de Cláudia. 

 
Fonte: Google Earth (2017). 
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Figura 350: Projeto de Cláudia. 

 

Fonte: Grupo Sinop, em Sinop (2016).
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Imagem de Satélite das cidades de Altônia, de Esperança Nova, de São Jorge do 
Patrocínio e de Pérola. 

Fonte: Google Earth, 2017. 
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CONCLUSÃO 

 

A forma como os governos do Paraná e de Mato Grosso conduziram as políticas 

de colonização e ocupação de seus territórios, até então por eles classificados como 

“vazios demográficos”, foi preponderante para que houvesse a atuação de empresas 

colonizadoras. No Paraná, antes mesmo da chegada da Companhia de Terras Norte do 

Paraná, já havia algumas empresas iniciando trabalhos de colonização, com destaque 

para Corain & Cia que implantou Primeiro de Maio em 1923, na região do Rio Tibagi. Mas 

foi com a companhia britânica que essa região paranaense, efetivamente, passou a ser 

desenhada no mapa. A infraestrutura montada pela CTNP e, posteriormente, pela CMNP, 

literalmente abriu os caminhos para a efetiva ocupação desse território, como um guia 

para as demais empresas colonizadoras que atuaram na região. Inclusive, para a SINOP 

que, após atuar no Paraná, aproveitou a política nacional da época e investiu no norte de 

Mato Grosso, de modo a ampliar sua rede de negócios (Figura 351). 

 

Figura 351: Norte do Paraná e Norte de Mato Grosso. 

 
Fonte: Autora (2017), a partir da base cartográfica do IBGE. 
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A paisagem construída pela CTNP/CMNP resultou em grande medida do emprego 

de princípios do planejamento urbano e regional inglês, no qual eram criadas inicialmente 

uma rede de cidades pequenas e autossuficientes, ligadas por ferrovia, para, 

posteriormente, serem criadas cidades polo com cidades menores gravitando em seu 

entorno. Esse estilo de colonização fez com que surgisse uma região próspera no estado, 

pois verificamos que atualmente suas duas maiores cidades, depois da capital Curitiba, 

são núcleos urbanos implantados pela Companhia. Dentre as companhias aqui 

estudadas, a que mais se aproximou desse sucesso foi a Colonizadora Sinop. Em Mato 

Grosso, a cidade de Sinop se tornou a quarta maior do estado, além de também ser 

considerada um polo regional. Esse quadro nos faz crer que a cultura técnica e 

profissional da CTNP/CMNP influenciou as demais colonizadoras do Paraná, com as 

devidas proporções em relação ao tamanho de suas áreas, tendo também, mais tarde, 

refletido diretamente na colonização de parte do norte de Mato Grosso. 

O planejamento urbano e regional da CTNP/CMNP não foi o único elemento 

incorporado pela Byington e pela SINOP em seus projetos, também a forma de 

parcelamento das áreas rurais seguiu modelo análogo ao daquela companhia. Nesse 

sentido, destacam-se as áreas de chácaras no entorno dos núcleos urbanos, 

denominadas “cinturão verde”. Elas eram projetadas com a intenção de abastecer as 

cidades com produtos hortifrutigranjeiros, porém não como uma barreira para o 

crescimento, tal qual concebido por Howard na teoria da cidade-jardim. Essas áreas de 

chácaras com o tempo serviram como áreas de expansão. Para além disso, também 

chama atenção à similaridade entre os projetos das companhias, no que diz respeito ao 

modelo de divisão dos lotes rurais. É possível verificar que as frações de terra eram 

parceladas de modo a garantir a presença de nascentes e córregos na parte baixa do 

terreno, bem como de estradas na parte alta. Esse tipo de parcelamento é bem nítido 

nas divisões das glebas nas terras das colonizadoras estudadas. 

Já ao examinarmos a paisagem vista por meio de fotografias dessas aglomerações 

urbanas, na época de sua implantação, verificamos uma profunda similaridade entre elas. 

São recorrentes as imagens de troncos de árvores cortados e espalhados pelos lotes, 

onde pouco tempo depois veem-se áreas já urbanizadas, juntamente com as construções 

das primeiras casas e dos primeiros pontos de comércio. Também se observa nessas 

paisagens urbanas muito semelhantes a presença de uma serraria, o empreendimento 
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que iria transformar as toras em tábuas a serem aproveitadas na elaboração de todas as 

edificações da cidade. Ainda, verificam-se as ruas sem asfalto, onde no período de chuvas 

o lamaçal imperava, e a área urbana com a mata no seu entorno. Todos esses elementos 

em comum fazem, inclusive, com que existam poucas diferenças entre as paisagens 

observadas nas fotografias de Londrina (1930) e de Sinop (1974), no início de suas 

implantações – apenas o colorido das fotos, o vestuário das pessoas e os modelos de 

carro, demarcam alguma diferenciação. No mais, parecem ser o mesmo local.  

Apenas as fotos aéreas e a largura das avenidas centrais diferenciavam as cidades 

que foram projetadas para serem grandes polos, daquelas concebidas para serem 

núcleos menores. Ao longo do tempo, na razão direta da maior consolidação da cidade, 

percebe-se a mudança no tipo de material empregado nas construções, nas quais 

progressivamente a madeira passou a ser substituída por alvenaria, principalmente nas 

edificações comerciais das áreas centrais. Em que pese isso, vale destacar que em Sinop, 

mesmo as edificações em madeira construídas pela colonizadora tinham um apelo 

estético em sua arquitetura, diferenciando-se das construções em madeira vistas na 

paisagem das cidades no Paraná – fato esse que se atribui, em grande medida, à atuação 

do engenheiro Roberto Brandão, pois concebeu os prédios mais importantes da cidade 

com destaque. 

Afim de destacar a paisagem construída por essas colonizadoras, efetivamente 

impressas nos mapas atuais dos estados do Paraná e de Mato Grosso, elaboramos quatro 

mapas, nos quais são indicados os municípios criados a partir da emancipação política 

dos núcleos urbanos implantados por cada empresa.  Assim, para cada colonizadora foi 

elaborado um mapa, afim de se ter uma melhor visualização. Primeiro temos a figura do 

território da CTNP/CMNP (Figura 352), obviamente por ser a maior empresa em área de 

terras e em capital, trata-se da que possuiu mais cidades com o total de 38, ocupando 

maior espaço no norte paranaense. 
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Figura 352: Municípios originados das cidades implantadas pela CTNP/CMNP no Paraná. 

 
Fonte: IBGE, elaborado pela autora (2015). 

 

 

A segunda empresa, a Byington Colonizadora, atuou na Gleba São João na região 

noroeste do Estado (Figura 353). Suas cidades não prosperaram como o esperado, até 

pela proximidade em relação a Umuarama, que foi a última cidade polo criada pela 

Melhoramentos e acabou monopolizando os serviços e o comércio da região. Tal fato fez 

com que Pérola, a cidade polo da Byington, não prosperasse tanto quanto o esperado, 

consolidando-se como mais uma das pequenas cidades dependentes de Umuarama. 
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Figura 353: Municípios originados das cidades implantadas pela Byington no Paraná. 

 
Fonte: IBGE, elaborado pela autora (2015). 

 

 

A terceira companhia, a SINOP, diferenciou-se das demais em razão de suas 

glebas serem espalhadas em três diferentes macrorregiões paranaenses. Assim, com 

exceção da Gleba Rio Verde II, que possui duas cidades em seu território, as outras glebas 

tiveram apenas uma cidade (Figura 354). Entretanto, na sua posterior atuação em Mato 

Grosso, a colonizadora Sinop, ao adquirir a Gleba Celeste, criou uma rede de cidades 

próximas umas das outras – o que as diferenciou quando comparadas às demais cidades 

do norte de Mato Grosso, via de regra muito distantes umas das outras (Figura 355). 
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Figura 354: Municípios originados das cidades implantadas pela SINOP no Paraná. 

 
Fonte: IBGE, elaborado pela autora (2015). 

 
 

Figura 355: Municípios originados das cidades implantadas pela Colonizadora Sinop em MT. 

 
Fonte: IBGE, elaborado pela autora (2015). 
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Ao tratarmos dos profissionais que atuaram nessas empresas (Quadro 10), vimos 

que, independentemente de sua formação, todos possuíam algum conhecimento 

urbanístico – mesmo que apenas de caráter prático – e o empregaram ao conceberem 

projetos que, com alguma frequência, não apenas primavam pela funcionalidade, mas 

também apresentavam algum apelo estético.  

Comumente nessas áreas de fronteira qualquer pessoa que tivesse um pouco 

mais de conhecimento e que trabalhasse em uma empresa de destaque, era nomeada 

nas relações cotidianas como doutor ou engenheiro. Assim, buscamos averiguar se 

determinados personagens possuíram de fato uma formação acadêmica, ou se assim 

eram chamados por hábito popular, tendo seu conhecimento efetivamente vindo de 

estudos técnicos ou, exclusivamente, a partir de vivências práticas. 

 

Quadro 10 – Profissionais e Cidades Projetadas, dentre as Companhias Estudadas. 
 Profissional CREA/CAU Cidades Ano Empresa Imobiliária/ 

Companhia 
1 Eng. Civil Paulo 

Almeida Fagundes 
7.846, 6° região SP 
e MT 

Xambrê 1952 Byington& Cia. 

2 Arthur Bruno Junges ______ Pérola 1953 Byington& Cia. 
Altônia 1953 

Esperança 
Nova 

1960 Byington 
Colonização S/C 
Ltda. São Jorge do 

Patrocínio 
1960 

3 James Patrick Clark ______ Terra Rica 1950 Sociedade 
Imobiliária Noroeste 
do Paraná – SINOP. 

Iporã 1953 

Ubiratã 1956 

4 Eng. Civil Roberto 
Brandão 

886/D, 7° região PR Jesuítas 1960 Sociedade 
Imobiliária Noroeste 
do Paraná – SINOP. 

Formosa do 
Oeste 

1960 

Vera  1972 Colonizadora Sinop. 
Sinop 1974 

Santa Carmem 1974 

5 Arq. Alfredo 
Clodoaldo de Oliveira 
Neto 

A2085-0 MT Sinop 
reformulação 

1978 Colonizadora Sinop. 

Cláudia 1978 

Santa 
Carmem- 
reformulação 

1978 

 
 

Ao realizarmos entrevistas com Roberto Brandão e com Alfredo Clodoaldo de 

Oliveira Neto, verificamos que a concepção que embasou o projeto de suas cidades 

sustentou-se mais nas experiências por eles vividas em outros projetos, do que 
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propriamente em uma corrente urbanística aprendida por meio de estudos formais na 

faculdade. Sua cultura e sua técnica foram aprendidas na vida profissional, mediante os 

contatos que tiveram com outras pessoas envolvidas nos projetos, que, frequentemente, 

sequer eram urbanistas – conforme, por exemplo, o caso de Brandão que conheceu o 

trabalho de Cerdá – o que viria a influenciar seus projetos – apenas mediante influência 

do bispo fundador de Missal. Obviamente, houve uma interpretação dos planos do 

engenheiro catalão por Brandão para conceber o desenho de Sinop, no sentido de 

adequar as ideias urbanísticas de que partia à realidade da cidade. Entretanto, existiram 

limitações que podem ser verificadas, por exemplo, no fato de ter elaborado a planta, 

segundo Trevisan (2009), em 2D e não em 3D – o que teria sido necessário para pensar a 

arquitetura das edificações a serem construídas. 

A estratégia de adaptação também foi empregada por Alfredo Clodoaldo de 

Oliveira Neto, arquiteto que reformulou o projeto de Sinop inspirando-se no de Maringá, 

cidade que conhecia inicialmente como morador e, posteriormente, como membro da 

equipe técnica que formulou o projeto de expansão das vias dessa cidade paranaense. 

Assim, acabou por empregar o que conhecia desse modelo urbanístico à nova realidade 

que estava sendo construída em Mato Grosso, algo que pode ser observado ao 

examinarmos a planta de Sinop, na qual se verifica certa semelhança com Maringá em 

razão da área central reticulada e da presença de parques protegendo as nascentes. 

Apesar disso, ao observamos os espaços resultantes em 3D, verificamos a conformação 

de paisagens urbanas bastante diferentes entre si. 

Embora não tenhamos os depoimentos de Junges e de Clark, em seus projetos 

pudemos perceber que mesmo ao utilizar desenhos geométricos e malhas ortogonais, 

houve uma preocupação estética ao usarem formas geométricas para conceber o 

formato das cidades, bem como o desenho da malha viária. Pois foi dado destaque para 

as avenidas e praças centrais, além de ter havido o posicionamento privilegiado dos 

equipamentos públicos importantes, tais como: a igreja, a escola, a rodoviária, o campo 

de futebol e o cemitério.  

Assim, por mais que a análise das plantas nos aponte elementos urbanos usados 

em correntes urbanísticas como Beaux-Arts, Garden City, e City Beautiful, ao verificarmos 

a paisagem urbana efetivamente construída por meio de suas edificações, muitas vezes 
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nos deparamos com uma arquitetura simplória, o que nos faz pensar que nesse quesito 

não há comparação possível com essas correntes do urbanismo. 

Em síntese, acreditamos que a cultura técnica em relação a construção dessa nova 

paisagem, tanto no que diz respeito ao planejamento urbano e regional, quanto ao 

parcelamento das áreas rurais, foi primeiramente adquirida pela CTNP e sua sucessora 

por meio do Town and Country Planning inglês. Ao longo do tempo, sua atuação acabou 

sendo reproduzida pelas demais empresas, no norte do Paraná e, posteriormente, no 

norte de Mato Grosso. Algo análogo também ocorreu em relação aos projetistas e suas 

ideias e modelos, com o maior exemplo disso tendo sido concretizado com a elaboração 

de Sinop, concebida como uma “nova Maringá”, no norte mato-grossense. 
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Acervo Museu Ferroviário de Curitiba, Curitiba, PR. 
Acervo Museu Histórico de Londrina, Londrina, PR. 
Acervo Museu da Bacia do Paraná, Maringá, PR. 
Acervo Museu Histórico de Sinop, Sinop, MT. 
Acervo Grupo de Pesquisa Arte, Arquitetura e Cidade do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá (DAU-UEM), Maringá, PR. 
Cartório de Registro de Imóveis 1° Ofício de Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, PR. 
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