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RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo analisar o processo de formação socioespacial, através da ação 
da Companhia Byington, na região Noroeste do Paraná, na microrregião de Umuarama a 
partir de 1950, focalizando o processo de formação do espaço dos atuais municípios de 
Altônia, Esperança Nova, Pérola, São Jorge do Patrocínio e Xambrê. A base econômica para a 
ocupação efetiva e capitalista desta região Noroeste do Paraná foi a produção cafeeira, motivo 
que atraiu imigrantes de diversas partes do país. A história da cafeicultura no Paraná é 
formada em seu início por um processo lento de produção devido, principalmente, às 
dificuldades de escoamento e às crises que afetaram o produto no cenário mundial. 
Posteriormente, diversas companhias colonizadoras providenciaram a infraestrutura 
necessária e imprimiram um ritmo de ocupação bastante intenso nesta região, usando como 
discurso o incentivo à produção do café. Isto possibilitou grande oportunidade de negócios 
para o Estado e para as companhias.  A política adotada pelo Estado do Paraná contribuiu para 
as ações da iniciativa privada, sendo uma maneira oficializada para esses agentes imobiliários. 
Na região Norte e na área correspondente ao Norte Novíssimo do Paraná, foram vários os 
agentes imobiliários que receberam concessões de terras. Assim, as atividades da economia 
cafeeira estão relacionadas ao processo de desenvolvimento histórico desta região, tendo na 
economia a principal característica de ocupação do território. Portanto, com a chegada das 
companhias de colonização, o território passou por um processo de reocupação, onde esses 
empreendedores tornaram-se os protagonistas da produção do espaço, ficando os outros 
agentes sociais que viviam nesse território à margem do processo histórico. Neste sentido, 
analisamos as peculiaridades  no processo de reocupação dessa área no cenário do Noroeste 
do Paraná, através das atividades da CTNP/CMNP, apresentado as semelhanças e buscando 
compreender as especificidades e similitudes realizadas pela Companhia Byington. Nesse 
contexto ganhou relevância aspectos urbanísticos na morfologia das pequenas localidades 
urbanas como tantas outras no Noroeste do Paraná foram primeiramente desenhadas, 
mostrando um núcleo inicial planejado. Apresentamos como ocorreu a produção desse  
espaço e sua materialização sob o olhar da Geografia contemporânea. 
 
Palavras-chave: Socioespacial. Companhia Byington. Noroeste do Paraná. Agentes sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This study have like objective to analyze the process of formation social – spatial, through of 
the action of the Byington Company, in the region of the Northwest of the State of the Paraná, 
in the micro region of the city of the Umuarama (Paraná - Brazil) and as from 1950, the 
Company focalized the process of the formation of the space where they are the municipal 
districts of the Altônia, Esperança Nova, Pérola, São Jorge do Patrocínio and Xambrê. The 
economic base for the effective occupation and capitalist of this region of the Northwest of 
the Paraná was the production of the plantation of Coffee tree; it was motive which brought 
immigrant of the various portions of the country. The history of the coffee planting in the 
Paraná is formatted in your origin for a slow process of production due, mainly, at the 
difficulties of the flowing off and at the crisis which affect the product in the scenery general. 
Posteriorly, different colonists companies provide the necessary infrastructure and they 
implant a rhythm of the occupation enough intense in this region; they used like discourse the 
incentive of the production of coffee tree. This was enabled great opportunity of the business 
to the State to the Companies. The politic adopted for the State of the Paraná contributed for 
the actions of the private initiative, it is used like a way officially established for this 
pertaining to or relative to immovable property agents. In the North region and in the area 
correspondent at the Newest North of the Paraná were several pertaining to or relative to 
immovable property agents which they received concession of the grounds. So, the activities 
of the economic coffee tree are related at the process historic of the growing of this region, it 
has economy the principal characteristic of the occupation of the territory. Therefore, with the 
landing of the Colonists Companies, the territory passed for a process of the reoccupation, 
where this enterprisers turned their selves the protagonists of the production of the space, 
where rested other agents which they be alive in that territory, lay aside of the history process. 
In that sense, we analyze the peculiarness in the process of the recuperation of that area in the 
scenery of the Northwest of the Paraná, through of the activities of the CTNP/CMNP, where 
we present the likeness and search to comprehend the specificity and similitude realized for 
the Byington Company. In that part, it gained importance urbanistic aspects of the 
morphology of the small cities which so far as others in the Northwest of the Paraná, was 
main delineated, showing a nucleus initial projected. We show like occurred the production of 
that space and your materialization under the sight of the contemporary Geography. 
 
Keywords: Social-spatial. Byington company. Northwestern Paraná. Social agents. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

 

O processo de formação das localidades no Noroeste do Paraná está associado a 

uma parte específica da história do país como grande produtor mundial de café. Foi através 

deste produto que a região ganhou notoriedade e passou a ter um expressivo papel econômico 

no contexto nacional. 

Contudo, há sempre especificidades na ocupação das regiões que compõe um país 

com grande extensão como o Brasil. Por isso, quando se trata do processo de formação 

socioespacial, em geral, temos por referência escalar o território nacional. Entretanto, 

observamos que é possível reconhecer em algumas regiões a forma com que o capital se 

apropriou de uma localidade, produzindo particularidades no processo de acumulação 

capitalista, formando um arranjo diferenciado.  

Consideramos para esse trabalho as contribuições teóricas sobre a formação 

socioespacial proposta por Milton Santos que tem na sua base a produção e a forma como se 

reproduz o capital. Através do trabalho,  o homem cria condições para transformar o espaço. 

Para isso, é necessário que estejam presentes elementos que compõem a organização da 

sociedade: questões econômicas, sociais, políticas e culturais. 

A base econômica para a ocupação capitalista e efetiva do Noroeste do Paraná foi 

a produção cafeeira, motivo que atraiu imigrantes de diversas partes do país. A história da 

cafeicultura no Paraná é formada em seu início por um processo lento de produção devido, 

principalmente, às dificuldades de escoamento e às crises que afetaram o produto no cenário 

mundial.  

Posteriormente, diversas companhias colonizadoras providenciaram a 

infraestrutura necessária e imprimiram um ritmo de ocupação bastante intenso nesta região, 

usando como discurso o incentivo à produção do café. 

Embora o trabalho discuta aspectos sobre a região Noroeste do Paraná, não se 

pretende analisar a formação socioespacial de toda esta região. O título do trabalho indica que 

pretendemos fazer uma relação entre o Noroeste e as atividades da companhia Byington, 

pinçando com os elementos da formação socioespacial, verificando se há coerência espacial 

entre essa área e o restante do Noroeste paranaense. 

Neste trabalho, realizamos uma análise sobre o processo de ocupação do Noroeste 

paranaense, tendo como recorte territorial a microrregião de Umuarama, através da ação da 
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Companhia Byington & Cia. Ltda. e Colonização1 (Figura 1) abarcando os atuais municípios 

de Xambrê, Pérola, Altônia, São Jorge do Patrocínio e Esperança Nova. 

A produção dessa região é bastante conhecida e estudada pela  atuação da CMNP 

- Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, mas diversas empresas atuaram nessa região 

além dela. Nossa contribuição está voltada à parte da região que apresentou a atuação de uma 

dessas empresas e que apresentava lacunas ainda por serem pesquisadas, mas que igualmente  

deixou suas marcas na construção de cidades no território paranaense. Na Figura 1 é retratado 

o território de ação deste empreendimento.  

 

 

 

Foi nas primeiras décadas do século XX que o governo do Estado ofereceu 

incentivos à iniciativa privada para realizar o processo de reocupação do território.  

A reocupação de um determinado território é uma forma de nos referirmos nesse 

trabalho a um segundo momento da ocupação da localidade em análise. Ocorre desta forma, a 

1 Informação retirada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. www.receita.fazenda.gov.br (acessado 
em 8 de setembro de 2005). 

 
 

Figura 1 – Mapa do Paraná –  Atuais localidades formada pela Byington . 
Fontes: Divisão político-administrativa do Paraná (2010)  -  IBGE (2012) 
Org. F. Flávio e G. da Henrique Carlos, 2013. 
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fase posterior da ocupação associada à chegada da Companhia de Colonização. Isso porque, 

entendemos que havia uma ocupação por povos indígenas, caboclos, posseiros, pequenos 

proprietários ou outros habitantes que não vieram a partir dos empreendimentos capitalistas 

decorrente do estímulo do governo do Estado do Paraná. 

Isto possibilitou grande oportunidade de negócios para ambos: o Estado porque 

com pouca experiência em organizar a ocupação espacial diretamente; alegando não possuir 

recursos disponíveis para realizar o processo de povoamento. Para as companhias, a política 

adotada pelo Estado do Paraná contribuiu para as ações da iniciativa privada, sendo uma 

maneira oficializada para esses agentes imobiliários conseguirem terras para especular e 

obterem lucros.  

Na região Norte e na área correspondente ao Noroeste do Paraná foram vários os 

agentes imobiliários que receberam terras para realizarem o processo de reocupação. Durante 

o desenvolvimento deste processo, relacionamos algumas empresas e responsáveis que 

receberam a concessão de terras: Colonizadora Cafezal, Colonizadora Mariluz, Companhia 

Brasileira de Imigração e Colonização – Cobrinco,  Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná 

– Sinop, entre outras de maior influência como a CTNP - Companhia de Terras Norte do 

Paraná. Este empreendimento passou a ser conhecido como Companhia Melhoramentos Norte 

do Paraná – CMNP, nome que recebeu após a segunda etapa de sua existência, como pode ser 

observado no livro Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná. 

Faz parte deste contexto de agentes imobiliários a Companhia Byington. O 

processo de construção do espaço realizado por esta companhia proporcionou a formação dos 

atuais municípios de Altônia, Esperança Nova, Pérola, São Jorge do Patrocínio e Xambrê.  

Sobre a dinâmica do processo de formação socioespacial destas localidades, 

realizado pela Companhia Byington, existem poucos registros. Neste sentido, propomos 

realizar este trabalho sob a vertente distinta ao senso comum deixado como legado pelos 

empreendedores, durante o processo desencadeado na ocupação do território.  

São poucos os registros que tratam do objeto proposto nesta pesquisa. 

Praticamente desconhecidos estudos relacionados à construção do espaço em terras que 

pertenceram à Companhia Byington e sua forma de atuar, principalmente nas áreas das 

Ciências Humanas, em especial, Geografia e História. 

Os registros deixados pela companhia, ao que tudo indica, foram pouco 

explorados e desconhecidos da sociedade dessas localidades. Desta maneira, vigora e 

reproduz-se constantemente um conhecimento oriundo do senso comum baseado no 

pensamento deixado sob o ponto de vista dos organizadores e responsáveis que marcaram 

presença nas terras pertencentes à companhia durante a colonização. 
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Percebemos a existência de um silêncio, uma lacuna ainda por ser estudada, sobre 

a presença humana  antes da chegada da empresa no decorrer do processo de reocupação e 

formação do espaço, referente à porção que esteve sob influência da Byington.  

Portanto, pretendemos analisar o processo de reocupação e as transformações do 

espaço ocorridas através da colonização e as características das atuais localidades, sob a 

influência desta empresa. Adotamos como recorte temporal o início da atuação do 

empreendimento imobiliário, no qual os primeiros indícios apontam que foi a partir de 1960, 

analisando as heranças ocorridas no Noroeste do Paraná até o ano de 2000. No ano de 1995, 

Esperança Nova, torna-se município, formando, assim os cinco municípios que compõem o 

objeto de estudo.  

Neste contexto, pretendemos discutir os interesses relacionados ao processo que 

propiciou a chegada da companhia neste território, envolvendo relações de trabalho, a 

dinâmica na ocupação e criação dos atuais municípios e distritos. 

Realizamos um levantamento analisando o contexto político, econômico e social 

vigente na esfera nacional e estadual, que contribuíram para a constituição deste espaço. Desta 

forma, esses aspectos estão relacionados ao processo desenvolvido nas localidades.  

As ações adotadas pela Companhia Byington, ao que tudo indica, reproduziram o 

discurso de um território inóspito, omitindo a presença de outros agentes sociais, presente em 

terras que pertenceram a esta Companhia, a fim de promover a interpretação e a construção 

histórica a partir da sua perspectiva. 

 Assim, pretendemos estudar a Companhia Byington  enquanto agente produtor do 

espaço no Noroeste do Paraná, juntamente com a ação de diversos empreendimentos 

marcaram presença nesta região do Paraná 

Em síntese, os objetivos desse trabalho são: 

- compreender a formação e a caracterização do espaço ocupado da região 

Noroeste do Paraná sob o protagonismo das companhias colonizadoras e em especial  

Companhia Byington, seus aspectos ideológicos e as lacunas na sua história; 

 - sistematizar as informações sobre o processo de ocupação da área por meio 

desse agente e suas características sociais tomando por referência as localidades atuais e 

entender se há características que podem ser atribuídas a essa herança histórica; 

 - analisar se houve peculiaridades e similitudes na ocupação dessa área dentro do 

cenário do Noroeste do Paraná. 

Os procedimentos metodológicos adotados são baseados na realização de 

entrevistas a ex-funcionários da Companhia Byington, contatos com responsáveis pelo 

empreendimento, entrevista com os primeiros moradores e compradores de lotes das 
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localidades, para  enriquecer e conhecer os fatos que marcaram a ação deste empreendimento. 

Aliadas a esse procedimento, consultas em fontes da empresa, documentos cartorários como 

os memoriais descritivos da construção das cidades, publicações da imprensa oficial do 

Paraná, leis estaduais e municipais, contratos de compra e venda das terras, mapas retratando 

o território caracterizando o espaço eleito para elaboração da pesquisa. 

O trabalho está composto por três partes: a primeira parte trata de compreender a 

formação e caracterização do espaço ocupado pela Companhia Byington. A ação deste agente 

no Noroeste do Paraná está associada à esfera econômica estadual e nacional devido ao 

desenvolvimento da agricultura cafeeira, atingindo toda a região Norte do Paraná. Assim, as 

atividades da economia cafeeira estão relacionadas ao processo de desenvolvimento histórico 

brasileiro desta região, tendo na economia a principal característica de ocupação do território; 

a segunda parte do trabalho aborda as ações das companhias colonizadoras na microrregião de 

Umuarama. Portanto, com a chegada das companhias de colonização, o território passa por 

um processo de reocupação, onde esses empreendimentos tornaram os principais responsáveis 

de produção do espaço, ficando os agentes que viviam nesse território, excluídos do processo 

histórico; na terceira parte do trabalho serão analisadas as peculiaridades no processo de 

reocupação dessa área no cenário do Noroeste do Paraná. Nesta parte analisaremos a região 

Noroeste do Paraná através das atividades da CTNP/CMNP e as ações adotadas pelo 

empreendimento imobiliário, analisando as semelhanças e buscando compreender 

especificidades e similitudes. Nessa parte ganharam relevância aspectos urbanísticos na 

morfologia das pequenas localidades urbanas que como tantas outras no Noroeste do Paraná 

foram primeiramente desenhadas, mostrando um núcleo inicial planejado.   
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2 - PROCESSO DE FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DA REGIÃO NOROESTE DO 
PARANÁ  

 

A análise baseada no processo de formação socioespacial tem como objetivo 

refletir sobre os aspectos relacionados às questões das dinâmicas econômicas, política e social 

que ocorreram no Brasil. Sobre a formação socioespacial, é necessário observar os fatores 

relacionados ao contexto nacional, como fornecedor de produtos primários, em que, a 

produção estava centrada na grande propriedade,  baseado, principalmente na monocultura e a 

utilização de mão de obra escrava.  

O processo de formação socioespacial ocorrido no território nacional, passa por 

mudanças neste cenário como, por exemplo, a mão de obra oficialmente deixou de ser 

escrava, passando para porcenteiros, meeiros e finalmente,  assalariados. Contudo, não houve 

grandes mudanças no contexto de apropriação da terra, as grandes propriedades 

permaneceram, embora particularidades tenham ocorridas na conjuntura nacional. 

Portanto, o Paraná passou  a compor como um dos principais expoentes da 

produção de café no cenário nacional; a região Noroeste do Paraná, pela política de incentivo 

à produção cafeeira e pelas concessões de terras realizadas por parte do Estado. 

As companhias formaram pequenas propriedades, possibilitando aos imigrantes 

adquirir um pequeno lote. A comercialização dessas propriedades trouxe características 

peculiares ao Noroeste do Paraná e ao território da Byington. Sob este contexto, os incentivos 

estaduais para concessão de terras, aliados à influência econômica cafeeira e a imigração, 

possibilitaram a formação das localidades no Noroeste do Paraná. 

Conforme aponta Endlich (2006), o Noroeste do Paraná destaca-se pela densidade 

da rede urbana. Para tanto, essa região setentrional do Paraná, representa o conjunto de 

cidades, com as dimensões demográficas dos núcleos segundo respectivas populações 

urbanas. 

Sobre o surgimento de algumas cidades nas diversas regiões paranaenses 
serve para indicar que a ‘arquitetura’ da rede urbana decorre de uma soma de 
tempos e processos. Embora as cidades sejam marcas de momentos 
passados, o presente as situa numa dinâmica sincrônica e articulada, 
referendando posições anteriores ou redefinindo papéis e conteúdos 
(ENDLICH, 2006, p. 44).  

 
O conjunto de cidades do Paraná na sua maioria possui diversas referências 

temporais quanto ao seu surgimento, a origem da maioria dos núcleos urbanos presentes na 

região Noroeste ocorreu entre os anos  de 1940 e 1960 resultando de maneira geral, de 

empreendimentos imobiliários privados e estatais associados à instalação da economia 
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cafeeira. Para Endlich (2006)  

[...] os empreendimentos imobiliários e a economia cafeeira na área 
setentrional do Paraná, com um modo peculiar de implantação explica a rede 
urbana formada no Noroeste do Estado. A formação dessa área pode ser 
considerada como uma etapa da nova urbanização brasileira (SANTOS, 
1996b, p. 26), quando começa a aparecer uma rede urbana qualitativamente 
diferente, mais dispersa e articulada (ENDLICH, 2006, p. 46). 

 
Para melhor entendimento dessa área do Paraná, o Quadro 1 designado como 

Noroeste do Paraná, tomando as referências da divisão regional do IBGE é composta por três 

mesorregiões, subdividida em treze microrregiões conforme explica Endlich (2006). 

 
Quadro 1 - Noroeste do Paraná, Meso e Microrregiões 

Mesorregiões Microrregiões 

Noroeste 
Centro Ocidental Paranaense 
Norte Central Paranaense 

Paranavaí, Umuarama e Cianorte 
Goioerê e Campo Mourão 
Astorga,  Porecatu,  Floraí,  Maringá,  
Apucarana, Londrina, Faxinal e Ivaiporã 

Fonte: Angela Maria Endlich, 2006. 

 

Ainda, conforme aponta Endlich (2006), o Noroeste do Paraná é formado por 

mais de uma centena de municípios. Em sua grande maioria são localidades com população 

inferior a cinquenta mil habitantes. Isso demonstra que a formação dessa região predomina as 

pequenas localidades. 

Ao todo são 165 municípios. São 156 centros urbanos com população 
inferior a cinqüenta mil habitantes, sendo apenas nove com população 
superior a esse limite. Esses dados denotam a relevância destas pequenas 
cidades na estruturação territorial, em especial do Noroeste do Paraná 
(ENDLICH, 2006, p. 51). 
 

A porção da superfície dessas terras é proveniente do Arenito Caiuá. O território em 

análise possui as características deste tipo de solo. A região Noroeste do Paraná encontra-se 

em um capítulo da história do Brasil como um importante produtor de café. Devido a essa 

atividade econômica é possível relacionar o desenvolvimento desta região ao processo 

histórico brasileiro. 

A seguir apresentamos o Noroeste do Paraná (Figura 2). Expomos os municípios que 

compõe  a referida região e seus limites territoriais. Destacam-se deste contexto as cinco 

localidades municipais que contemplam a proposta deste trabalho. 

 

 



 

 
Figura 2 –  Noroeste Paraná- Limites entre municípios – Localidades formada pela Byington . 
Fontes: Divisão político-administrativa do Paraná (2010)  -  IBGE (2012) 
Org. F. Flávio e G. da Henrique Carlos, 2013. 
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2.1 – Características gerais dos municípios 

 

 

Antes de serem realizadas as discussões propostas desta parte, apresentamos 

algumas características atuais dos municípios que resultaram desse processo de formação.  A 

elaboração da Tabela 1 traz informações territoriais, administrativas e populacionais. Na  

elaboração das informações presente na tabela, consideramos a ordem de formação dos 

núcleos urbanos. Sobre o período de desmembramento dos núcleos urbanos e os municípios 

ao qual cada um pertenceu antes de tornarem municípios, serão tratados posteriormente.  

Considerando o processo de formação socioespacial abordado neste trabalho, 

apresentamos  outras localidades: os distritos. Os municípios de Xambrê e Altônia possuem  

três localidades, conforme apresentamos a seguir. 

De acordo com os documentos municipais de Xambrê, as localidades urbanas de 

Casa Branca, Elisa e Pindorama, tornaram-se distritos a partir de 1973. Observamos que os 

distritos de Elisa e Pindorama foram projetados pela  Byington. Embora não foi projetado 

pela Companhia Byington, o distrito de Casa Branca. Sobre esta localidade temos poucas 

informações sobre sua origem. Muitas com  base no senso comum, sendo possibilidades para 

futuros trabalhos. Neste aspecto, ressaltamos que há necessidade de buscar esclarecimentos 

que ajudem a explicar como ocorreu a formação desta localidade.  

As Leis municipais 613-614-615/1973 do município de Xambrê registram esse 

fato, elevando-se à categoria de distritos administrativos as localidades mencionadas: “Art. 1º 

- Fica criado o Distrito Administrativo da localidade de Eliza. Art. 1º - Fica criado o Distrito 

Administrativo da localidade de Casa Branca. Art. 1º Fica criado o Distrito Administrativo da 

Localidade de Pindorama” (PREFEITURA DE XAMBRÊ, 2013). Compondo a formação do 

espaço de Altônia estão os distritos São João, Balneário Vila Yara e Jardim Paredão.  

Além do distrito sede de Altônia, outros povoados  foram  implantados  na 
época.  O Porto Vila Yara,  já existente passou a ser conhecido como Bairro 
Cerâmica com a instalação de uma olaria nas proximidades do Rio Paraná. O 
lugar passou a atrair moradores  devido  à  atividade industrial. No início dos 
anos 2000, o povoado  foi instituído como  área urbana e denominado 
Balneário Vila Yara pela Lei Municipal nº.  529/2005. A área do balneário 
ainda não foi regularizada em atendimento as normativas do  Parque 
Nacional Ilha Grande  e Zoneamento Ecológico Econômico do Paraná.  Na 
década de 1970 foi criado o Distrito Administrativo de São João pela Lei 
Estadual nº. 6964 de 20 de dezembro de 1977.   Distrito  Jardim Paredão,  e  
que,  embora não tenha sido instalado perante os meios jurídicos, a 
população  continua citando-o como distrito (PLANO DIRETOR DE 
ALTÔNIA, 2009, p. 18). 

Entre os cinco municípios formados pela Companhia Byington, Altônia ganha 

destaque na dimensão do seu território. Os municípios de Pérola, São Jorge do Patrocínio e
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Esperança Nova não apresentam distritos sob a responsabilidade da sede 

administrativa. 

Tabela 1 - Municípios de localidades originalmente criadas pela Byington, 2013 

Município 
 

Área Territorial 
(Km2) 

Nº distritos administrados 

Xambrê 358,994 3 
Pérola 235,643 - 
Altônia 729,317 3 
São Jorge do Patrocínio 410,382 - 
Esperança Nova 142,358 - 
Fonte: Ipardes - Cadernos Municipais. 
Organização própria, 2013. 
 

De acordo com a Tabela anterior, o município de Esperança Nova apresenta os 

menores dados no aspecto territorial. Sobre esses dados, Xambrê, São Jorge do Patrocínio e 

Pérola, encontram-se em nível intermediário entre os cinco municípios.  

A questão demográfica (população total, população rural e população urbana) dos 

cinco municípios em análise, conforme apresentação da Tabela 2 é dinâmica, considerando os 

últimos quarenta anos. Para elaboração dos dados que compõe este quadro, consideramos 

quatro períodos intercensitários: 1960-1970; 1970-1980; 1980-1991 e 1991-2000.  

Sobre o aspecto populacional ocorrido no Noroeste do Paraná nos diversos 

municípios, a elaboração da tabela completa2 apresenta o comportamento populacional. De 

acordo com autora, a compilação desses dados teve “atenção especial ao processo de perda de 

população total em diversos municípios” (ENDLICH, 2011, p. 41). 

Na Tabela 2, foi considerado o período em que as localidade tornaram-se 

municípios, considerando as emancipações políticas. Portanto, nos apontamentos realizados 

pela autora, é necessário considerar perdas demográficas, sendo parcialmente explicada pelos 

desmembramentos na região (ENDLICH, 2011). De acordo com o levantamento, entre as 

localidades que compõe este trabalho, entre anos de 1970-2000, ocorreram dois 

desmembramentos, sendo São Jorge do Patrocínio e Esperança Nova. 

A partir dessas considerações, iremos fazer algumas observações. Durante as 

décadas de 1970-1980, a população rural é superior a urbana. Este fato deve ser considerado 

para os três municípios – Altônia, Pérola e Xambrê. Ainda sob este aspecto, Altônia merece 

atenção. Conforme os dados da Tabela 2, na década de 1970, este município possui população  

38%  superior a Pérola. Esse percentual aumenta para 55% se comparar o mesmo período 

2 Sobre os dados completos dos 165 municípios que compõe a região Noroeste, recomendamos a leitura do 
trabalho organizado por Ângela  Maria Endlich. Esses dados estão disponíveis em Apontamentos Geográficos 
I Maringá : UEM/PGE, 2011. 
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com Xambrê. Durante a década de 1991, inicia uma inversão  desses dados. A população 

urbana passa a ser superior a rural. Neste primeiro momento, Altônia é município que 

apresenta a maior diferença. Este fato ocorre em Pérola, porém, somente na década seguinte. 

Nos demais municípios, a população rural irá permanecer superior a urbana. Durante os anos 

de 1991-2000, período onde ocorrem os desmembramentos, o município de Pérola apresenta 

população total superior aos demais municípios. No entanto, na década seguinte, os números 

apontam uma queda de aproximadamente 37% em relação ao período anterior. 

Considerando a mesma década, o município de São Jorge do Patrocínio apresenta 

uma regularidade referente a  população urbana. No entanto ocorre uma acentuada queda em 

relação a população rural durante o mesmo período. No ano de 2000, embora apresente perca 

populacional isso acontece de forma mais intensa no meio rural passando dos 40%, 

comparando-se com a década anterior. No entanto, sobre a população urbana, ocorre um 

acréscimo de aproximadamente 10%. Subentende-se que houve um deslocamento do meio 

rural para o urbano. Porém, a maior parte da população que se deslocou deste município, 

procurou por outras  municipalidades ou centro econômicos maiores. 

Embora os dados de Esperança Nova apareçam  somente no ano de 2000,  devido 

ao desmembramento ocorrido em 1995,  podemos perceber a diferença demográfica de mais 

de 50% entre o rural e o urbano. 

Segundo os dados da Tabela 2, durante as décadas de 1970-1980, ocorrem perdas 

populacionais nas localidades de Altônia, Pérola e Xambrê. No entanto, para o primeiro 

município a perda total em relação às duas localidades é inferior a 1%. Esse percentual 

aumenta para aproximadamente 20% ema Pérola e  40% para Xambrê . De maneira geral, 

nessas localidades ocorre um dinamismo demográfico durante as décadas de 1970-2000. 

Percebe-se acentuada queda populacional de quase 62%  no total dos municípios durante 

quatro décadas.  

Esse dinamismo demográfico não acontece somente nesses cinco municípios do 

Noroeste do Paraná. Ocorre um deslocamento demográfico dessa região3, principalmente para 

a região metropolitana de Curitiba. Esse ponto revela a possibilidade de realizar trabalhos 

para melhor compreender esse movimento demográfico destas municipalidades.  

Neste sentido, essas localidades apresentam outros assuntos para o 

desenvolvimento de pesquisas. 

3 Para melhor compreensão desse fato, recomendamos a leitura da tese  Pensando os papéis e significados das 
Pequenas cidades do noroeste do Paraná. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente, 2006. 

 

                                                           



 

Tabela 2 – Municípios em estudo, evolução demográfica total, urbana e rural, 1960 – 2000. 

Nome do 
Município 

1960 1970 1980 1991 2000 
Total Rural Urbana Total Rural Urbana Total Rural Urbana Total Rural Urbana Total Rural Urbana 

Altônia 
    43.042 39.023 4.019 42.777 31.291 11.486 12.602 3.534 9.068 10.760 2.358 8.402 

Esperança 
Nova 

             2.308 1.555 753 

Pérola 
    26.942 23.129 3.813 21.537 14.657 6.880 15.046 7.573 7.473 9.282 2.664 6.618 

São J. do 
Patrocínio 

          9.137 6.488 2.649 6.585 3.680 2.905 

Xambrê 
    19.851 18.286 1.565 12.126 10.094 2.032 8.771 6.343 2.428 6.501 4.627 1.874 

 
Total 

       
89.835 80.438 9.397 76.440 56.042 20.398 45.556 23.938 21.618 35.436 14.884 20.552 

Fonte: Apontamentos Geográficos, 2011 
Elaboração: Angela M. Endlich. 
Organização própria, 2013 
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No entanto, questões sobre esses núcleos urbanos que podem ser discutidas, como 

por exemplo: agricultura e as indústrias faccionistas4. Na questão rural, nos últimos dez anos, 

o setor açucareiro tem realizado forte influência, principalmente no território de Xambrê, 

alterando as relações de trabalho, migração e a economia rural. No setor têxtil, a presença das 

facções nos cinco municípios e distritos emprega considerável parte da população. Esses dois 

aspectos estão produzindo uma dinâmica nessas localidades no contexto econômico. No 

entanto, se essas atividades produzem aspectos positivos ou negativos para esses municípios, 

são questões ainda por serem analisadas. 

 

 

2.2 - O processo de formação socioespacial: contribuições teóricas e a região Noroeste do 

Paraná. 

 

 

O objetivo nessa parte do trabalho é retornar alguns pontos que demonstrem 

particularidades da produção do espaço regional no Noroeste do Paraná, em especial a 

atuação de empresas colonizadoras. Especificamente, pretendemos compreender e 

contextualizar o espaço ocupado sob o protagonismo da Companhia Byington. 

Realizamos uma interpretação do espaço referente a atuação da Companhia 

Byington, relacionando com questões econômicas, políticas e sociais produzidas e atreladas 

ao contexto nacional, refletindo em escalas locais.  

Para compreendermos as características do espaço produzido, o método teórico 

para compreensão das atividades relacionadas ao processo de formação socioespacial, 

consideramos, inicialmente, a formação econômica social.  

É através do trabalho que o homem cria condições para transformar o espaço 

envolvendo elementos na sociedade: econômica, social e política. Silva (1991) afirma que “as 

formações naturais e sociais supõem o trabalho e, por isso, relações de produção” (SILVA, 

1991, p. 107). Portanto, a produção é um elemento de conjuntura total, sendo influenciada e 

influenciando, por isso, compete realizarmos observações a partir dessa totalidade, pois, 

segundo Rossini (2009), a categoria mais geral é a formação econômica da sociedade. Ainda 

nas palavras da autora “Se o ato de produzir é concomitantemente ao ato de produção do 

espaço, é neste sentido que o geógrafo analisará o processo de produção: enquanto processo 

4 Empresas prestadoras de serviços no setor do vestuário. Recebem a matéria-prima das confecções, 
principalmente de São Paulo, sendo o jeans, o principal produto. Atualmente, em Pérola, encontram-se 
instaladas empresas do ramo de confecções, fornecendo  produtos para as facções. 
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social e histórico, produtor do espaço geográfico” (ROSSINI, 2009, p. 9).  

A autora ainda sinaliza sobre as interações escalares do processo: “Estabelece-se 

então uma diversidade de relações com intensidades desiguais, que vão produzir o espaço 

global mediante a produção de parcelas espaciais menores” (ROSSINI, 2009, p. 10). 

A partir desse conceito, procuramos realizar as elucidações sobre a ação 

desenvolvida pela Companhia Byington. As atividades realizadas por este agente ocorreram a 

partir de 1950. 

Analisar uma região de maneira separada do todo pode representar um processo 

abstrato, vazio, com pouca significação. É certo que existe uma articulação entre as escalas 

determinadas principalmente pela divisão do trabalho. 

 
A articulação da região com o espaço nacional a que pertence e deste com o 
internacional é determinada pela divisão do trabalho: local, regional, 
nacional e internacional. Essa divisão se dá em dois níveis: na sociedade e 
no espaço, e tanto um quanto outro tem como objetivo viabilizar o processo 
de reprodução ampliada do capital (ROSSINI, 2009, p. 13). 

 
Segundo Rossini (2009), o trabalho cria caráter social, possibilitando condições 

do processo de produção inserido numa análise da divisão do trabalho em suas diversas 

escalas: local, regional, nacional e internacional. Sobre este aspecto, o território em estudo 

não apresenta características que demonstre uma forte divisão do trabalho como ocorreu em 

outras áreas da região Noroeste, conforme aponta Endlich (1998 e 2006).  

Para Corrêa (1982), o espaço no sentido mais geral é constituído de materialidade 

efetiva da natureza a partir de atividades, ocupações, concentrações, dispersões e exclusões, 

resultados da ação humana. É o elo entre geral e particular, em que “o fundamento do todo, no 

presente, pode ser resumido na afirmação de que o espaço global estruturado realiza-se em 

cada um de seus pedaços” (SILVA, 1991, p. 14). 

Segundo Silva (1991), é necessária  a presença de fatores inerentes ao processo de 

construção do espaço e a demarcação da extensão territorial. Entre os fatores, encontram-se 

“distância, extensão, fronteira, assim como consciência do espaço grupal e a demarcação do 

domínio territorial são engendradas no trabalho social [...]” (SILVA, 1991, p. 108). 

Ainda de acordo com o entendimento do autor, a formação socioeconômica é 

constituída por um conjunto de “relações de trabalho e por relações de classe em um campo” 

(SILVA, 1991, p. 114). Tais transformações, através da apropriação do espaço, mudam a 

sociedade e, em cada mudança, novas atribuições estão envolvidas através de tempos 

particulares em que cada sociedade está vivendo em um determinado período. 

Santos (2003) discute sobre as características que representam o processo de 
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formação socioeconômica. Analisando o processo ocorrido na região Noroeste do Paraná, sob 

a formação econômica na microrregião de Umuarama, observamos que é através dos modos 

de produção que se perpetua a continuidade histórica. Considerando o processo de formação 

socioespacial discutido por Santos (1979), podemos observar que a região Noroeste do Paraná 

encontra-se em um capítulo da história do Brasil como um expoente na produção de café, 

configurando uma economia inserida junto à divisão internacional do trabalho, conforme 

explica Endlich (2006). Pelas atividades da economia cafeeira é possível associar o 

desenvolvimento desta região ao processo histórico brasileiro, seguindo a linha da formação 

socioespacial.  

Embora não exista uma correspondência geográfica específica que possa ser 
atribuída ao conceito de formação socioespacial, no sentido territorial desta 
expressão (pode ser tanto uma região, quanto um país, entre outras 
possibilidades), ou seja, seus limites não coincidem precisamente a 
determinados recortes, neste trabalho se estabelece uma relação entre a 
referida região e o processo de formação, com atributos que trazem 
considerável homogeneidade à mesma, ainda que a delimitação territorial 
seja apenas aproximada (ENDLICH, 2006, p. 64). 

 
No trabalho elaborado por Moro (1980) sobre as transformações ocorridas no 

campo e suas atividades econômicas, o autor destaca elementos que ajudam a entender o 

processo de ocupação do Norte do Paraná. Segundo ele, foi através da economia cafeeira que 

a região do Norte do Paraná verificou a mais rápida ação humana da história econômica do 

país a partir dos anos 1940. Seguindo o contexto histórico econômico desta região, Luz 

(1980) escreve: 

O Norte do Paraná, no que se refere aos movimentos de ocupação territorial, 
apresentou-se até a década de 1960 como um verdadeiro fenômeno, pois não 
se tem conhecimento de povoamento tão rápido e de efeito tão surpreendente 
como o ocorrido nessa região (LUZ, 1980, p. 12). 

 
Os argumentos apresentados pelos autores sobre o processo ocorrido na região 

Norte, atingia o Noroeste do Paraná por volta de 1950. Desta maneira, a expansão da 

cafeicultura paulista, encontrou nas terras roxas, a fertilidade para essa agricultura. Assim, 

essas terras foram consideradas apropriadas para o cultivo do café. Aliada a essa questão, 

mais do que o momento econômico nacional, a atuação política do Estado do Paraná criou 

possibilidades e condições para o avanço dos cafezais “e a própria conjuntura econômica 

nacional, após a crise de 1929” (LUZ, 1980, p.12). 

Portanto, a ocupação capitalista dessas terras partiu do Norte do Paraná, atingindo 

outras regiões do Estado, em desenvolvimento da cultura do café, em locais onde as terras não 

possuem a fertilidade das terras roxas do Norte do Paraná.  
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Inicialmente,  as terras roxas foram as que atraíram os cafeicultores. Contudo, o 

impulso de ocupação atingiu áreas cujo solo era proveniente do Arenito Caiuá. O território em 

análise apresenta características deste tipo de solo, onde a primeira safra era muito boa e as 

outras nem tanto. Portanto, a produção cafeeira apresentava mais dificuldades nessas áreas. 

Apesar disso, nesse período, a agricultura cafeeira uniformizava a paisagem de todo o 

Noroeste. 

Considerando o território brasileiro e com áreas distintas nos diversos aspectos, 

podemos encontrar característica do Noroeste do Paraná que indique semelhança, como 

explica Endlich (2006, p. 59). 

Embora o Brasil possua um território bastante amplo, com áreas bastante 
diferenciadas em vários aspectos, é possível reconhecer algumas 
características na região que decorrem de determinações contidas nesta 
escala geográfica mais ampla. 

 
Endlich (2006) apresenta um conjunto de elementos que ajudam a compreender o 

processo de formação socioespacial do Noroeste, relacionados ao contexto nacional. Nas 

palavras da autora: 

[...] dependência econômica brasileira que determina a pauta de produtos 
para exportação; O segundo fator que caracteriza a produção do espaço 
geográfico brasileiro é a concentração fundiária; o processo de modernização 
conservadora; acentuada desigualdade na distribuição da renda é outro fator 
da sociedade brasileira, que também se revela com intensidade na região 
estudada (ENDLICH, 2006, p. 59-63). 
 

Deste conjunto apontado pela autora, nem todos os elementos tiveram forte 

influência no território em estudo. Entre os principais elementos que contribuíram para o 

processo de formação do espaço nesta área, destaca-se a questão econômica, pela atividade 

cafeeira, desigualdade na distribuição da renda e pela questão fundiária, predominando as 

pequenas e médias propriedades, conforme dados apresentados na Tabela 3. Neste sentido a 

estrutura fundiária da região, por meio da classificação de números de estabelecimentos rurais 

por categoria relativas  às áreas (0 a 10 hectares, 10 a 100 hectares e mais de 100 hectares) no 

período de 1960 até 1996.  A classificação sobre a estrutura fundiária no na Tabela 3, 

apresenta as  dimensões das  propriedades rurais  (em hectares) nos  cinco municípios 

presentes no território que esteve sob  a responsabilidade da Byington. 

 



 

Tabela 3 – Municípios em estudo, Estrutura fundiária, 1960 – 1996 

Nome do 
Município 

1960 1970 1980 1985 1996 

0 a 10 10 a 100 
100 
ou + 0 a 10 10 a 100 

100 
ou + 0 a 10 10 a 100 

100 
ou + 0 a 10 10 a 100 

100  
ou + 0 a 10 10 a 100 100 ou + 

Altônia 
 0 0 0 845 1461 12 3866 1962 40 2655 1131 29 1500 1038 61 

Esperança 
Nova 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 319 19 
Pérola 

 0 0 0 2244 1148 10 1880 906 39 1532 860 44 931 759 54 
São J. do 

Patrocínio 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 596 7 504 535 17 

Xambrê 
 0 0 0 1403 770 21 649 625 49 865 548 68 473 406 80 
 

Total 0 0 0 4492 3379 43 6395 3493 128 5860 3135 148 3691 3057 231 
Fonte: Apontamentos Geográficos, 2011 
Elaboração: Angela M. Endlich. 
Organização própria, 2013 
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Na década de 1960, não aparecem dados, pois é período em que foram realizados 

os desmembramentos. Desta maneira, essas localidades não eram considerados  municípios no 

período em que foram realizados esses levantamentos. Sobre este aspecto, as localidades de 

São Jorge do Patrocínio e Esperança Nova, irão apresentar as primeiras informações nas 

décadas de 1985 e 1996 respectivamente. 

A elaboração (Gráfico 1) consideramos os três municípios,  devido ao ano em que 

ocorreram os desmembramentos5. Essas emancipações acontecem na década de 1960. Porém, 

Pérola e Altônia tornam-se município em 1968 e Xambrê em 1961. 

Durante a década de 1970, predomina nas localidades de Pérola e Xambrê 

propriedades de até dez hectares. No entanto, considerando o mesmo período, a localidade de 

Altônia apresenta dados diferentes, prevalecendo, em maior quantidade os estabelecimentos 

entre dez e cem hectares. Considerando as propriedades maiores que cem hectares, 

percebemos uma regularidade na disposição dos estabelecimentos nos três municípios, com 

ligeira alteração em Xambrê.  De acordo com esta abordagem, na década de 1980 (Gráfico 1)  

ocorre um pequeno aumento  em relação a essas propriedades.  Por outro lado, no município 

de Altônia, os estabelecimentos inferiores a dez hectares, tem salto em relação a década 

anterior, chegando próximo de quatro mil propriedades rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Número de propriedades rurais 1960-1980. 

 

A seguir (Gráfico 2),  analisamos os dados dos cinco municípios que estamos 

abordando. Podemos observar que durante o período selecionado o número total de 

5 Sobre esta discussão, iremos apresentar maiores detalhes no capítulo três deste trabalho. 
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estabelecimentos rurais menores que dez hectares foi superiores em relação às propriedades 

entre (10 e 100 ha e acima de 100 ha). 

Neste período, houve um predomínio de pequenas propriedades. No entanto, 

temos que considerar as propriedades entre (10 e 100 ha), aparecendo em números 

consideráveis, ficando próximas das propriedades inferiores a dez hectares, principalmente no 

último período de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 -  Número de estabelecimentos rurais 1960-1996 

 

Em relação às propriedades maiores que cem hectares, percebe-se uma 

regularidade na formação desses estabelecimentos, ocasionando pequena alteração  na última 

década, porém, em números inferiores aos demais estabelecimentos. 

Conforme apresentamos os Gráficos, sobre a estrutura fundiária podemos concluir 

que na região Noroeste do Paraná, houve o predomínio de pequenas e médias propriedades 

rurais e, consequentemente nas localidades formada pela Byington, conforme podemos 

observar (Gráfico 2). 

Sobre  a desigualdade na distribuição da renda, Endlich (2006) escreve que este é 

um fator da sociedade brasileira presente na região em questão. Uma parte considerável da 

população está sujeita a ser considerada meramente como mão de obra barata, em condições 

precárias de trabalho.  

Dentro deste contexto, Endlich (2006) aborda em seu trabalho as pequenas 

cidades do Noroeste do Paraná, trazendo um debate que ajuda a compreender o processo de 

formação socioespacial desenvolvido no Noroeste. Nas palavras da autora, um dos fatores que 

contribui para o entendimento desta dinâmica ocorrida nesta porção territorial do Paraná está 
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relacionado à dependência econômica do país, sobre o principal produto de exportação na 

época: o café. 

O primeiro fator decorrente da escala nacional e que ajuda a explicar a 
dinâmica ocorrida na região é a dependência econômica brasileira que 
determina a pauta de produtos para exportação. Por que a região Noroeste do 
Paraná foi incorporada tão rapidamente à produção de café? Este fato só 
pode ser compreendido no contexto da dependência brasileira à economia 
internacional, aqui sinalizado como um primeiro fator e condicionante de 
outros (ENDLICH, 2006, p. 59). 

 
Desta constatação, torna-se difícil analisar o processo de formação socioespacial 

do território da Byington, sem considerar fatores econômicos aplicados ao contexto nacional. 

Para o Moro (1980) “[...] aos produtores de café, dos efeitos danosos das geadas às lavouras 

de café, bem como de outros fatores não só conjunturais, assim como estruturais, mas também 

circunstanciais e locais” (MORO, 1980, p. 25). 

Conforme explica Endlich (2006), o processo histórico da produção cafeeira no 

Paraná faz parte de um momento ímpar ocorrido no Estado.  

O cultivo do café no Norte do Paraná iniciou-se em meados do século XIX, 

tornando-se relevante somente a partir do início do século XX. Houve, no entanto, três fases 

distintas sobre a produção cafeeira. Os períodos em que ocorrem essas mudanças são 

apontados por Cancian (1981): 1903–1929, 1930–1945 e 1945–1970. Explicando o processo 

desses três períodos, a referida autora escreve: 

A produção paranaense mostra-se incentivada entre 1903 e 1929 em 
decorrência da defesa e sustentação dos preços (primeira conjuntura); retrai 
entre 1930-1944 em virtude da depressão mundial e logo depois pelos efeitos 
da Segunda Guerra Mundial quando os preços estão em níveis baixos 
(segunda conjuntura); e dinamiza-se após 1945 por efeito dos preços mais 
altos de toda sua história até perder de novo impulso por efeito de 
superprodução e serem iniciados programas de erradicação cujo objetivo era 
racionalizar a cafeicultura (terceira conjuntura) (CANCIAN, 1981, p. 21). 

 
Todas as fases estão relacionadas a grandes eventos socioeconômicos mundiais. 

Na obra Cafeicultura paranaense 1900/1970, a autora realiza discussões sobre o processo que 

desencadeou a produção de café no Paraná, envolvendo o Norte, Norte Novo e Norte 

Novíssimo. Sobre esta divisão dos três Nortes, Tomazi (1997) questiona a posição da autora.  

Esta divisão pressupõe uma ideia de que a (re)ocupação foi linear em etapas 
bem definidas (CANCIAN, 1977, p. 42), quando, na realidade, várias foram 
as formas e as origens deste processo. Pressupõe, também, uma ordenação 
histórica, a partir de um fenômeno considerado primordial e inovador. 
Procurei questionar esta cronologia, que traz, no seu bojo, uma determinada 
construção e visão do processo da (re)ocupação da região, onde a 
Companhia de Terras Norte do Paraná, aparece como o novo, sendo que o 
que existia antes de sua presença é o velho e depois dela o novíssimo. 
(TOMAZI,  1997, p. 160). 
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No entanto, Rosaneli (2013), ao comentar sobre a formação de cidades no Norte 

do Paraná, afirma que foi durante a “terceira conjuntura do café” (1945-1970) que as ações 

das companhias imobiliárias ganharam importância (ROSANELI, 2013). 

A crise cafeeira que afetou o Brasil e, consequentemente a região Norte do 

Paraná, não explica somente a dependência econômica do país. Outro fator pode ser 

acrescentado a essa dinâmica, a concorrência internacional com países da África e latino-

americanos que propiciou condições para as várias crises do setor. As consequências das 

crises cafeeiras criaram possibilidades para avançar na erradicação do café, conforme aponta 

Endlich (2006). 

Outra característica destacada sobre o processo de formação social está associada 

à concentração fundiária. Sobre este ponto inerente ao país pelas circunstâncias econômicas 

adotadas no processo de exploração agrária, foi baseada na grande propriedade. Monbeig 

(1994) menciona sobre o fundamento da grande propriedade. Embora o Brasil tenha sua 

história marcada pela concentração fundiária. Sobre este aspecto, Endlich (2006) explica que 

este processo não pode ser aplicado como um todo nestas regiões. 

O fundamento da propriedade territorial no Brasil era o sistema de sesmaria, 
isto é, da terra outorgada pelo governo português, depois pelo imperial. Toda 
terra, não doada em sesmaria, era teoricamente do domínio público, ou terra 
devoluta. Considerando a desordem existente na fixação dos limites das 
sesmarias [...] (MONBEIG, 1984, p. 144).  
 

O loteamento de pequenas propriedades ajuda a explicar porque esta região 

apresentou um empreendimento bem sucedido, na perspectiva da ação dos empreendedores 

imobiliários. Foram esses protagonistas que estiveram presentes durante o processo de 

construção socioespacial desta região, deixando como herança o discurso produzido, segundo 

seus interesses. As concessões de terras para essas empresas surgem nas primeiras décadas do 

século XX. A ação do governo do Estado do Paraná, procurando realizar a colonização do 

Norte paranaense, incentivou a participação da iniciativa privada. O estabelecimento desta 

junção entre Estado e iniciativa privada, criava condições de interesse para ambas as partes:  

Para ambas as partes, os negócios constituíam-se de grande oportunidade: 
para o Estado, sem experiência consolidada e sem recursos, tornava-se uma 
forma de povoar ‘sem gastos e com lucros’; para os empreendedores, uma 
forma oficializada de obter terras, para especular e extrair recursos naturais 
(ROSANELI, 2010, s.p.). 

A estrutura estabelecida sobre as grandes propriedades manteve-se durante 

séculos. Após a promulgação da Lei de Terras de 1850 que “[...] levando em conta o fato de 

que numerosos brasileiros, de boa-fé e ignorantes das leis, haviam-se instalado nas terras 

devolutas e as haviam cultivado [...]” (MONBEIG, 1984, p. 144). No entanto, Endlich (2006) 

escreve sobre esta Lei, afirmando: “A Lei de Terras de 1850 foi mais um instrumento para 
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assegurar o latifúndio, dificultando aos imigrantes o acesso à terra e garantir mão de obra para 

as extensas áreas de agricultura comercial” (ENDLICH, 2006, p. 61).  

Embora a região do Noroeste do Paraná não apresente características que 

assemelhe à formação de grandes latifúndios durante o início das atividades das companhias 

colonizadoras, a formação de pequenas propriedades predominou nesta região. Segundo 

Endlich (2006) “esta característica, embora não tenha se reproduzido na região estudada como 

um todo ajuda a explicar porque a região se tornou um empreendimento propagado como 

bem-sucedido”. Assim, explica a autora “O loteamento em pequenas propriedades fez com 

que a região fosse considerada ‘terra da esperança’ [...]” (ENDLICH, 2006, p. 61). 

A formação de pequenas propriedades aconteceu na região Noroeste do Paraná, 

tornando “localidade de esperança” devido à ação do Estado em titular enormes lotes de terras 

para empresas particulares e, em algumas situações, responsáveis por formar e criar núcleos 

urbanos a partir de 1940. 

Na microrregião de Umuarama, a concessão de terra para a Companhia Byington 

foi de aproximadamente 135 mil ha de terras devolutas que ficaram sob sua responsabilidade. 

Portanto, nesse primeiro momento, houve concessão de grandes áreas, posteriormente as 

empresas adotaram um modelo de pequenas propriedades tornando atrativo e viabilizando a 

reocupação territorial.  

Os fatores citados anteriormente estão vinculados entre si, mostrando traços mais 

amplos da sociedade brasileira. A presença desses fatores na escala nacional deixa sinais 

existentes na escala regional, possibilitando realizar uma análise mais detalhada do processo 

de formação econômica da região Noroeste do Paraná, mais precisamente o território 

localizado na microrregião de Umuarama, devido às atividades da Companhia Byington. 

Embora as observações discutidas neste trabalho estejam relacionadas a uma parte do 

Noroeste do Estado, alguns aspectos nessa forma de acumulação de capital foram 

predominantes sobre os demais.  

Neste contexto, o território em estudo no Noroeste do Paraná passa a desenvolver 

durante o processo formação socioespacial, características próprias de acumulação do capital. 

Portanto, é sobre essas características que a Byington realiza as atividades no Noroeste 

paranaense. 

 

2.3 - Agentes produtores do espaço regional 

 

O processo de formação socioespacial dessa área decorre da ação realizada por 

diversos agentes sociais. Nas palavras de Moraes (2005) “o espaço produzido só é explicável 
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em função do processo que o engendrou, e a forma criada só se revela pelo uso social a cada 

momento, este é que lhe atribui um conteúdo ao qualificá-la como um valor de uso” 

(MORAES, 2005, p. 43).  

O processo de formação econômico social é entendido através da realidade local e 

espacial. Portanto, o lugar é o ponto de relações de condições e mediações entre o espaço e o 

processo histórico produzido na localidade. Nas palavras do autor, encontramos argumentos 

que justificam este entendimento: 

Por isso a formação econômico-social é vista, nesse sentido, sempre como 
realidade localizada temporal e espacialmente. O lugar sendo posto, assim, 
como mediação. A espacialidade como elemento particularizador dos 
fenômenos históricos (MORAES, 2005, p. 44). 

 
A valorização do espaço realiza-se devido ao processo histórico ocorrido em 

determinado território. Essa valorização articula-se através da relação entre sociedade e o 

processo histórico da construção do espaço. 

Através desses elementos, encontramos na sucessão temporal, os processos que 

possibilitam indicar os agentes que contribuíram para a produção do espaço. Em face desse 

entendimento, Moraes (2005) explica: “Na historicidade plena dos processos singulares brota 

a possibilidade de indicar os agentes do processo, os sujeitos concretos da produção do 

espaço” (MORAES, 2005, p. 45). 

Assim, estudar o processo de formação socioespacial envolve elementos presentes 

no território e que indicam uma forma particular de acumulação de capital. Neste sentido, 

questões como relacionamentos humanos, formas de ocupação, uso do solo contribuem para 

expressarem os resultados de um determinado ato político e econômico. 

O sentido da construção desse espaço é realizado pela transformação da natureza. 

É o próprio capitalismo que possibilita a construção de um segundo espaço. Esta segunda fase 

sobrepõe o espaço anterior aos agentes sociais originais dessas terras.  

 
Seguindo a linha de raciocínio de Smith de que a produção do espaço é um 
resultado lógico da produção da natureza, podemos afirmar que, ao produzir 
uma segunda natureza no norte do Paraná, o capitalismo estava produzindo 
um novo espaço geográfico próprio à sua atuação e diferente do espaço 
tradicional [...] (MOTA, 1994, p.14). 

 
As características do espaço ocupado, executado por empreendedores privados, 

procuram construir uma imagem de localidade desabitada, formando a ideia de que não 

estavam presentes agentes sociais como posseiros, índios, grileiros, caboclos, trabalhadores e 

pequenos proprietários rurais no território. São agentes que contribuíram para o processo de 
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formação socioespacial das localidades e foram excluídos dos discursos deixado como 

herança pela empresa. 

A incorporação deste processo de reocupação do território abrange a conquista de 

espaço, por sua vez, submete populações presentes nos lugares. Isso desenvolve a 

subordinação ao poder. Os agentes presentes, por força de apropriação do território através de 

atos políticos, impõem a realidade dos que agora possuem a legitimidade de explorar o 

território a produzirem um novo espaço. Nas palavras de Moraes (2005) “[...] uma construção 

ideológica, no sentido de que a conquista e legitimação objetivadas devem ser assimiladas 

pelos atores sociais envolvidos no processo” (MORAES, 2005, p. 77). 

Portanto, o espaço se forma e se reproduz na medida em que as mudanças são 

influenciadas por elementos, econômicos, sociais e políticos. A totalidade influencia e é 

influenciada pelos movimentos sucessivos dos elementos que formam a localidade e a 

totalidade. Portanto, segundo Santos (1979) “[...] o espaço reproduz-se, ele mesmo, no interior 

da totalidade, quando evolui em função do modo de produção de seus momentos sucessivos.” 

(SANTOS, 1979, p. 18).  

Deste processo surgem os elementos econômicos e políticos nos locais, em que a 

totalidade apresenta  aspectos para a formação do espaço regional sob os projetos elaborados 

pelos principais agentes envolvidos no processo de reocupação do território na região Norte 

paranaense. 

 

 

2.4 – Agentes produtores do espaço e o papel do Estado 

 

 

As práticas políticas em um determinado período histórico podem ser entendidas 

como ações sociais tendo como objetivo a obtenção do poder. A estrutura administrativa do 

Estado, sendo responsável por determinadas decisões, não está à margem de um processo de 

formação social em uma estrutura de influência de um determinado território. 

As transformações que acontecem na região podem ser contextualizadas devido às 

ações do governo estadual a partir dos anos de 1940, sob a influência do governo de Vargas 

que mostrava um ideal nacionalista, aliada à instauração de uma agricultura racional, 

aumentando a produção de excedentes para o mercado interno. Esse discurso alimentava ao 

mesmo tempo a ocupação sistemática de terras consideradas “abandonadas”, “desocupadas”, 

tornando ação prioritária do governo. 

Na explicação sobre o território, realizada por Moraes (2005), o autor destaca um 
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dos principais agentes desta complexidade de formação socioespacial. “[...] aparece como 

fundamentação dos desígnios de um dos agentes mais poderosos nesse jogo: o Estado” 

(MORAES, 2005, p. 46). 

O próprio esforço de reocupação do território pelo Estado ocorreu de forma 

modesta. No entanto, as ações estaduais estimularam a participação particular. Podemos 

observar que o Estado incentivou o processo de reocupação através de iniciativas privadas, 

conforme aponta Monbeig (1984). 

A obra de Monbeig (1984), não deixa sinais sobre o processo de reocupação da 

região do Noroeste paranaense. É possível perceber que os mecanismos elaborados para 

realização da colonização, adotados no Estado de São Paulo, foram semelhantes aos aplicados 

no início da reocupação do Norte do Paraná, com vendas e concessões de glebas às empresas 

particulares.  

Ao explicar a participação do Estado, enquanto protagonista do processo de 

formação socioespacial do Norte Paranaense, através da titulação de terras, mostra que a 

região Noroeste, ganhou um dinamismo na forma de ocupação dessas terras a partir de 1940. 

Partindo deste princípio, segundo afirmação de Nilo Bernardes (2007), o Estado 

realiza grandes concessões de terras às empresas particulares. Este procedimento adotado, 

segundo o autor, ocorre desde 1910 na região entre o Iguaçu e o Piquiri. O plano de 

colonização adotado pelo Estado foi aplicado na zona entre o Piquiri e Ivaí a partir de 1939. 

“Pode-se perceber o quanto se agiu comparando-se a área ocupada entre 1910 e 1920 com a 

de 1940-1950, justamente o decênio em que vem operando a ação governamental na região” 

(BERNARDES, 2007, p. 107). 

Através da iniciativa privada, os discursos governamentais ligados à economia 

nacional estão relacionados com base na cultura cafeeira. Embora o café encontrava-se em 

crise no cenário nacional. Apesar do momento pela qual atravessava o país, o Estado atuou na 

forma de estimular a reocupação do território, procurando incentivar o cultivo do café.  

No trabalho realizado por Moro (1991), Substituição de culturas, modernização 

agrícola e organização do espaço rural, no Norte do Paraná, o autor analisa a participação 

do Estado. Segundo o autor, o Estado procurou organizar o espaço paranaense seguindo a 

economia predominante no cenário nacional. O processo de reocupação da região Noroeste 

paranaense acompanhou o sistema capitalista.  

Portanto, ao organizar territorialmente sua produção econômica, procurou 
fazê-la observando a lógica do sistema capitalista de produção, 
possibilitando a acumulação ampliada do capital aos setores empresariais 
[....]. Logo, intensificando a penetração das relações capitalistas de produção 
no espaço rural (MORO, 1991, p. 154). 
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Apoiado no discurso sobre o cultivo do café, a ideia era aproveitar o momento 

para aumentar arrecadação, obtendo vantagens das comercializações imobiliárias. Assim, as 

companhias procuravam alinhar seus interesses ao cultivo do café, mesmo não havendo 

grande interesse econômico por parte do governo do Estado, mas a possibilidade de produzi-

lo no Paraná atraía pessoas.  

São evidentes os interesses do governo paranaense. Na realidade, tais 
interesses não estavam na economia cafeeira, mas nas promissoras fontes de 
rendas decorrentes de transações imobiliárias e nos tributos. Caso imperasse 
no Paraná a proibição do plantio de café, a maioria dos pequenos produtores 
teria deixado de adquirir terras nesse Estado (ENDLICH, 2006, p. 73). 
 

Para tornar realizável o desenvolvimento desses empreendimentos imobiliários 

era necessário criar atrativos. A base que sustentava este discurso estava na tradição que o 

país possuía na lavoura cafeeira e, principalmente, no vínculo afetivo dos agricultores 

paulistas. 

Segundo interpretação realizada por Cordovil (2010), houve um conjunto de 

fatores, sendo a colonização, a cafeicultura e urbanização proporcionaram uma dinâmica ao 

processo de formação do espaço na região Noroeste do Paraná. A intervenção pública neste 

processo da economia cafeeira está associada às questões que se relacionam entre si de acordo 

com Moro (1980).  

O café sempre ocupou posição de elevado destaque na pauta de nossas 
exportações, desde o final do império, como também, constitui-se no produto 
que maior arrecadação de divisas tem proporcionado à nação, se comparado 
com os demais produtos da linha de exportação brasileira. Fato que contribui 
para intervenção do governo na cafeicultura em defesa de seus interesses 
(MORO, 1980, p. 63). 

 
Portanto, a participação do Estado para o desenvolvimento da cultura do café tem 

ocorrido de maneira intensa desde as primeiras décadas do século passado. (MORO, 1980). 

Assim, concretizava o processo de reocupação no Noroeste paranaense. O êxito destes 

empreendimentos imobiliários, realizados por companhias colonizadoras de capital nacional e 

internacional, foi possível pelo apoio concedido pelo Estado, conforme aponta Gonçalves 

(1999). Portanto, o café foi o principal produto da economia paranaense a partir de 1940, 

aproveitando as condições e o vínculo afetivo por parte dos agricultores. No entendimento de 

Cordovil (2010), essa foi a forma mais atrativa para relacionar o cultivo deste produto ao 

processo de ocupação do Noroeste do Estado. 

Através dos elementos destacados anteriormente, sobre os aspectos que 

impulsionaram o cultivo agrícola do café no Paraná, houve outros fatores que contribuíram 

para a dinâmica, envolvendo o complexo cafeeiro no Estado. Entre as intervenções que 

contribuíram para a dinâmica desta agricultura, é necessário acrescentar a questão da 
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proibição da expansão de cafezais em outros Estados.  

Além disso, a proibição do plantio em São Paulo e em outros Estados e 
declínio da produção dos cafezais nas regiões de lavoura mais antiga 
contribuíram para que muitos fazendeiros buscassem as terras paranaenses, 
próprias para o café e ainda não sujeitas às restrições ao seu plantio (LUZ, 
1980, p. 14). 

 
No Paraná, a expansão da cafeicultura foi impulsionada principalmente por fatores 

circunstanciais e locais durante a Segunda Guerra Mundial. Foram iniciadas manobras 

governamentais em aumentar o preço, logo após o fim da Guerra, como estímulo da cultura 

do café.  

Desconsiderar a possibilidade de produzir café na região em estudo seria difícil 

que ocorresse a reocupação do Noroeste do Paraná. Dessa maneira, a dinâmica produzida pelo 

complexo da agricultura cafeeira, ajuda explicar o processo da espacialidade formado na área 

que esteve sob ação da Byington. 

Segundo Moro (1980), os aspectos que contribuíram para o estabelecimento da 

cafeicultura estão associados ao preço favorável do produto e à busca de novas áreas para o 

cultivo do café. Ainda, de acordo com o autor, esses fatores foram fundamentais para o 

deslocamento da cafeicultura no contexto nacional, passando o Paraná a tornar o principal 

produtor (MORO, 1980). 

É importante destacar que o complexo econômico do café produzia uma série de 

outras atividades desse setor, entre elas, o custo do beneficiamento, embarques, mão de obra, 

transporte, impostos para citar algumas características desta dinâmica (ENDLICH, 2006). 

Rosaneli (2013) faz a seguinte afirmação: “Plantio de café e venda de terras, 

portanto foram os elementos estimulantes para a expansão da fronteira, resguardada pela ação 

governamental ávida por ingresso de migrantes e tributos” (ROSANELI, 2013, p. 81). 

As atividades destacadas anteriormente demonstram que a economia criada pelo 

cultivo do café não estava assentada somente em seu cultivo. Isto representa que esta 

atividade gerava uma significativa divisão do trabalho no cenário dos pequenos locais 

urbanos.  

Devido ao processo explicado pelos autores, podemos observar a imagem (Figura 

3) à dinâmica produzida pela cultura do café no território que pertenceu à Companhia 

Byington, dando início ao processo que originou o município de Altônia. Essas evidências 

apontam como desenvolviam a economia local e os movimentos produzidos nos núcleos 

urbanos sob a principal atividade agrícola da época. Sob este aspecto, podemos afirmar que a 

fundação dos núcleos urbanos aqui estudados surgiu pelos ânimos despertados pelas 

atividades cafeeiras e os negócios com a terra contribuíram para a reocupação do Noroeste do 
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Paraná. 

 

 

A dinâmica produzida nas localidades com atividade cafeeira constitui-se em 

elemento que ajuda a explicar o processo de formação das localidades sob a ação da 

Byington. Na interpretação realizada por Endlich (2006) sobre o papel desempenhado das 

pequenas localidades, a autora escreve: “as pequenas cidades eram espaços dinâmicos onde se 

desenrolavam atividades articuladas com a economia cafeeira” (ENDLICH, 2006, p. 68). 

Neste contexto, segundo explicação de Moro (1980) “[...] a expansão cafeeira pelo 

Norte do Paraná seria tão rápida e intensa, que já pelo final da década de 50 e início da de 60, 

havia ameaça de nova superprodução brasileira [...]” (MORO, 1980, p. 74). 

 “Assim, colonização, cafeicultura e urbanização das regiões Norte e Noroeste do 

Paraná estavam intrinsecamente atreladas, fato esse evidenciado pelas cidades de Londrina, 

Maringá, Cianorte e Umuarama.” (CORDOVIL, 2010, p. 35).  

De acordo com Moro (1980, p.30) apud Cholley: “Quanto mais complexa é a 

convergência de elementos ou fatores, mais rica é a realidade geográfica, pois a Geografia 

considera a realidade na sua própria complexidade”.  

Inserida neste contexto, a complexidade econômica cafeeira no Paraná evidenciou 

os fatores que contribuíram para o processo de formação  do espaço sob a ação dos diversos 

agentes no recorte territorial adotado para o trabalho. Conforme aponta Rosaneli (2013) 

“Componente fundamental da perspectiva capitalista, a formação de companhias realçava a 

Figura 3- Dinâmica econômica produzida pelo café - Núcleo de Altônia [ca.1963]. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Altônia, 2012. 
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nova ordem em estabelecimentos urbanos” (ROSANELI, 2013, p. 63). Nesta perspectiva 

capitalista, as companhias desempenham papel fundamental no processo de acumulação de 

capital principalmente da comercialização das propriedades rurais e urbanas no Noroeste do 

Paraná. 

 

 

2.5 - A ocupação do território paranaense e sua compreensão 

 

 

Embora tendo como foco temporal as atividades das companhias a partir da 

década de 1950, consideramos relevante incluir uma breve reflexão que trata da interpretação 

geral sobre o processo de ocupação do Paraná.  

Por outro lado, essa parte é necessária também para lembrar a presença de outros 

agentes presentes na produção do espaço regional, e com ações cujos alcances não foram 

relevantes, sobretudo, para os responsáveis políticos do Estado. Contudo, são os 

trabalhadores, pequenos proprietários, caboclos, grileiros e posseiros produtores de riquezas 

materiais que igualmente trazem um significado quanto ao aspecto social e cultural da 

localidade. 

Não é raro ler escritos que tratam sobre o processo de ocupação do Paraná como 

um local desabitado, sertão, considerado, por muitos autores, um vazio demográfico6. O uso 

dos termos acima por si só carrega toda uma ideologia cujos mentores são vários, conforme 

aponta Mota (1994). A história escrita pelas companhias colonizadoras, as falas das 

autoridades governamentais, os geógrafos que escreveram a partir da década de 1930, uma 

parte da historiografia sobre o Paraná produzida nas Universidades contribui para o uso dessas 

terminologias para descrever o processo de ocupação do território paranaense.  

Seguindo essa perspectiva, os escritos procuram afirmar que o Norte do Paraná 

encontrava-se inóspito durante a primeira metade do século XX e sua incorporação nos 

escritos fazem apologia à colonização exaltando o pioneirismo (MOTA, 1994). Neste 

processo, o Norte e Oeste do Paraná são regiões de maiores discussões sobre a presença de 

agentes sociais antes das ações realizadas pelas Companhias. No livro escrito por Mota (1994) 

sobre as guerras dos índios Kaingangs, encontramos nos primeiros capítulos abordagens  que 

expressam a ausência dos agentes sociais em território paranaense. A obra aponta diversos 

6 Sobre essa temática, ler as obras As Guerras dos Índios Kaingang – A história épica dos índios Kaingang no 
Paraná (1769-1924). Nelson Dacio Tomazi. "Norte do Paraná" - história e fantasmagorias. Tese de doutorado 
em História – UFPR, 1997. 
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autores que procuram afirmar o predomínio de um vazio demográfico, sertão e mata virgem. 

“Os termos variam, sertão, terras devolutas, boca de sertão, em outras passagens, mata 

virgem, mas o sentido geral é o de uma região desabitada” (MOTA, 1994, p. 24). 

Em outra passagem citada por Mota (MOTA, 1994, p. 40), reforça-se a ideia de um 

Paraná desabitado, valorizando o discurso produzido pelas companhias colonizadoras. 

[...] em meio a expressões como; boca do sertão, terras virgens, que sugerem 
a ideia de um Paraná vazio à espera da colonização, seja via migrações 
proporcionadas pelo Estado, pela ação de companhias colonizadoras, ou até 
mesmo pelo povoamento espontâneo. 
 

Podemos perceber que as expressões adotadas para designar a ausência de 

habitantes justificam o processo de colonização, o que ideologicamente produz a necessidade 

de ocupar o território para garantir e predominar a posse política e econômica da região. 

(MYSKIW, 2002). 

A ideia produzida para designar território “vazio”, “desabitado”, “sertão” 

contribui para o processo de apropriação de terras no Paraná, legitimando a ação desenvolvida 

através do processo de colonização realizada pela ação do Estado, apoiado em legislação 

específica de terras, conforme a seguinte afirmação: “A atuação do Estado no processo de 

apropriação de terras na fronteira é legitimada ao se afirmar que o ‘trabalho colonizador 

realizado pela Administração Estadual esteiou-se na legislação específica de terras’” 

(MYSKIW, 2002, p.142). 

Nas palavras de Mota (1994) “a ideologia corrente alimenta um conceito de 

natureza externa à sociedade, à espera de ser possuída” (MOTA, 1994, p. 10). Portanto, esse 

conceito contribui para construir uma realidade distorcida durante o processo de ocupação do 

Norte do Paraná. Assim, segundo Mota (1994), “o sertão esquecido, as terras devolutas, a 

região abandonada são a expressão de uma ideologia que constrói espaços desabitados e 

apagam da história as populações indígenas, caboclos e os pequenos posseiros” (MOTA, 

1994, p. 48). 

Para reforçar o papel da ideologia na transformação da realidade regional, 

observamos em Gonçalves (1999) que este processo procura alterar o espaço regional. 

Seguindo este pensamento, o autor explica que este discurso está longe de ser encerrado. Na 

afirmação do autor: “Trata-se da clara transformação da materialidade de um espaço regional 

em verdadeira ideologia. Processo de dotação de significado que está longe de ter suas 

potencialidades retóricas encerradas” (GONÇALVES, 1999, p. 108). 

A ideologia aplicada no processo de formação socioespacial nesta região do 

Paraná empenhou em manter e conservar os discursos elaborados por grande parte das 

companhias colonizadoras. Sendo assim, as incertezas que predominavam na região foi ponto 
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de apoio para que as formas adotadas pelas empresas sobrepusessem e, em algumas situações, 

justapondo o discurso idealizado pelos empreendedores. Nas palavras de Duby (1979, p. 133): 

O medo do futuro faz com que as ideologias naturalmente busquem apoio 
nas forças de conservação, e apercebemo-nos de que em verdade elas são 
predominantes na maior parte dos meios culturais que se justapõem e se 
interpenetram no seio do corpo social. 

 
Segundo Duby (1979), ocorre um distanciamento entre o que é denominado 

oficial de um movimento, seja político ou econômico e o que está envolvido no processo de 

construção do movimento. A existência desse ambiente é vivida na atualidade, porém acaba 

sendo desconhecida da realidade, predominando o discurso oficial elaborado pelos 

empreendedores. Nas palavras do autor: “Deve-se reconhecer, enfim, que existe sempre um 

‘enorme intervalo entre o intitulado oficial de um movimento político, religioso e a atmosfera 

que nele reina; essa atmosfera é vivida pelos participantes sem ser conhecida’” (DUBY, 1979, 

p.139). 

As representações ideológicas produzem um reconhecimento simplificado do 

processo de construção do espaço. A sociedade organizada, seguindo os preceitos de um 

movimento de ocupação, ignora as nuances ocorrida durante o processo de reocupação do 

território (DUBY, 1979). Desta forma, procuram ocultar tais nuance, servindo para conservar 

o discurso elaborado pelos empreendedores no sentido de produzir uma imagem associada ao 

desenvolvimento. Portanto, as companhias colonizadoras procuram disseminar uma imagem 

do processo histórico local, regional elegendo suas próprias ações como principais fatores da 

construção histórica. Excluem destas relações índios, posseiros, trabalhadores, grileiros e 

pequenos proprietários. Portanto, procuram estabelecer as estruturas históricas e geográficas 

segundo a interpretação criada pelas companhias colonizadoras.  

Desta forma, foi possível caracterizar o território na região Norte paranaense, sob 

o protagonismo das companhias colonizadoras e a ação de responsáveis particulares na 

formação de localidades na microrregião de Umuarama.  Ao enfatizar esta microrregião, se 

deve porque estão os municípios que resultaram das atividades da Byington. Portanto, são 

áreas  com pontos em comum, mas também possuem particularidades e não é possível abordar 

qualitativamente  todas nesse trabalho. 

Nesta microrregião estão presentes diversas localidades que, segundo o processo 

ideológico, foram construídas sobre forma de ocupação, consideradas desabitadas, ficando os 

agentes sociais à margem do processo de formação socioespacial. Nas palavras de Mota 

(1994): “o desenvolvimentismo e o pioneirismo cumprem assim, no plano ideológico, o papel 

diluidor/ocultador das contradições e dos conflitos existentes durante a ocupação dessa nova 

área de expansão do capitalismo, o norte do Paraná” (MOTA, 1994, p. 48). 
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Através da ideologia, procura manter o discurso de civilização vencedora, 

ocultando a realidade dos conflitos estabelecidos durante o processo de reocupação do 

território. 

Seguindo esta linha de pensamento, Tomazi (1997) questiona o discurso 

predominante sobre o processo de reocupação do Norte do Paraná. Segundo ele, desde 1950, 

vários autores analisaram o processo desenvolvido nesta região. Muitos confirmaram o 

discurso idealizado e deixado pelos dominantes. 

Procurando confrontar a ideia sobre a presença indígena na região do Norte 

paranaense, além da presença de posseiros, pequenos agricultores e caboclos que não estavam 

organizados em comunidades, Mota (1994) escreve: 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desconsidera em seus mapas, 
os núcleos de populações indígenas existentes e os territórios. Constrói um 
mapa com imensos espaços considerados ‘vazios’, ‘desabitados’ (MOTA, 
1994, p. 20).  

 
De acordo com Prado de Oliveira (2011), em artigo publicado pelo Instituto 

Histórico e Geográfico do Paraná – IHGPR, a autora faz uma análise sobre o repovoamento7 

ocorrido no município de Maria Helena. Segundo a autora, os autores que procuram analisar 

essa região como um grande “vazio” demográfico, produzem um contraste com o passado 

dessas regiões. 

Seguindo este raciocínio, Mota (1994) cita os mapas de povoamento do Paraná. 

Para ele, os mapas não ilustram a presença indígena e as colônias presentes a partir de meados 

do século XIX “muito menos os toldos indígenas que se espalhavam por toda a região nos 

vales dos rios Tibagi, Ivaí e Piquiri.” (MOTA, 1994, p. 25). 

A produção histórica do espaço regional mostra que são diversos os agentes 

envolvidos nessas localidades junto ao sistema de produção ali instalado, baseado em 

pequenas propriedades e uso intensivo de trabalho. Nas palavras de Mota e Noelli (1999):  

 

[...] desde a história oficial das companhias colonizadoras; os discursos 
governamentais; os escritos que fazem a apologia da colonização; geógrafos 
que escrevem sobre a ocupação nas décadas de 30 a 50 do século XX; a 
historiografia paranaense produzida em universidades e, por fim, os livros 
didáticos que, se utilizando dessas fontes, repetem para milhares de 
estudantes do Estado a ideia de que as terras indígenas do terceiro planalto 
do Paraná constituíam um imenso vazio demográfico [...] (MOTA; NOELLI, 
1999, p. 22). 

São protagonistas que contribuem para reprodução do discurso de espaços 

desabitados, enfim, de “vazio demográfico”, território ideal para o desenvolvimento com a 

7 Termo utilizado pela autora para designar a presença de remanescentes da tribo Xetá, posseiros e colonos. 
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chegada dos pioneiros. Segundo os autores “eliminam-se propositadamente da história 

regional as populações indígenas que aqui viviam e resistiram à conquista de suas terras e à 

destruição de seu modo de vida” (MOTA; NOELLI, 1999, p. 22). 

Desta forma, Tomazi (1997) fortalece a discussão ao escrever “entregaram-se ao 

discurso dominante que omite ou desqualifica a presença indígena na região” (TOMAZI, 

1997, p. 52). Portanto, a presença indígena na região foi negada e esse pensamento continua 

sendo reproduzido pelo senso comum até os dias atuais. 

Na obra Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná (1975), 

comemorando os 50 anos da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná-CMNP, é possível 

desmitificar essa afirmação: “[...] numa área situada entre os rios Paranapanema, Tibagi e 

Ivaí, que por aquela época era disputada ferozmente por grupos antagônicos constituídos por 

posseiros e por possuidores de concessões [...]” (CMNP, 1975, p. 59). 

Portanto, Tomazi (1997), ao elaborar a seguinte pergunta, deixa forte a evidência 

da presença desses personagens: “Houve o uso da violência para retirar posseiros, caboclos, e 

grileiros que, porventura estavam presentes nessas terras?” (TOMAZI, 1999, p. 70). 

Warren Dean (1996) discute sobre o processo de ocupação das terras públicas, nos 

limites mais distantes da Mata Atlântica. Para o autor, havia a presença de agentes antes das 

ações das companhias. De acordo com as afirmações abaixo reforçam a ideia de que havia 

moradores nessas terras, usando a seguinte passagem descrita por um negociante de terras: “A 

terra encharcada de sangue é terra boa [...]”. “Os cadáveres eram principalmente de homens 

pobres” (DEAN, 1996, p. 255). Esta escrita ocorre no período no qual as companhias 

colonizadoras estão ocupando as últimas terras no Norte e Oeste paranaense, promovendo o 

processo de sobreposição do espaço que vai ganhando um novo formato com a reocupação da 

região. 

É importante levantar algumas questões na intenção de buscar contribuições para 

o entendimento do processo ocorrido no território ocupado pela Companhia Byington. Em 

suas terras não estavam presentes índios, caboclos, grileiro, proprietários de terras e 

posseiros? Quais os motivos da exclusão desses agentes, no discurso mantido pelos 

organizadores da empresa Byington? Qual a necessidade de manter vigilância nos limites de 

seu território ? Outro ponto a ser observado: a ausência nos discursos deixados pela Byington 

sobre os trabalhadores – índios paraguaios – que ajudaram formar o núcleo de Xambrê. 

Em um primeiro momento, a Byington realiza o processo de reocupação de terras, 

com discurso afinado: de não possuir qualquer forma de ocupação anterior à sua presença.  

Nas observações realizadas por Prado de Oliveira (2011) sobre a microrregião de 

Umuarama, podemos encontrar as evidências de que nessas terras estavam presentes agentes 
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sociais precedentes à ocupação capitalista efetiva. Segundo a autora, pela presença das 

colonizadoras, esses agentes tiveram que se acomodar ao processo de ocupação ou foram 

retirados dos lugares de origem.  
Falamos em repovoamento porque aqui viviam remanescentes da tribo Xetá, 
posseiros e colonos, que, com a chegada das grandes colonizadoras, tiveram 
que se adequar ao processo de legalização das terras ou foram expulsos delas 
por funcionários (jagunços) contratados para esse fim (PRADO DE 
OLIVEIRA, 2011, p. 56). 

 
Conforme citação acima, a presença desses personagens não está relacionada 

somente à região Noroeste do Paraná. Em outras regiões do Estado, como o Oeste paranaense, 

encontra-se a existência de uma sociedade anterior à presença dos empreendimentos 

imobiliários, conforme podemos observar no trabalho elaborado por Myskin (2002). 

Muito embora não seja o fio condutor do debate realizado pelo autor, podemos 

encontrar sinais sobre a presença de agentes sociais nas regiões do Paraná.  

Sobre a presença de caboclos, posseiros e moradores que praticavam agricultura 

de subsistência em terras paranaense, sabe-se pouco. Sobre a região em tela, esses agentes são 

esquecidos na maioria dos trabalhos. Esta situação pode ser observada no trabalho de Tomazi 

(1997). Ainda que existam algumas referências a esses agentes, predominam em muitos 

trabalhos defendidos por vários autores a ideia de “vazio demográfico”.  

No trabalho de Myskiw (2002) sobre a posse da terra e os conflitos no Oeste do 

Paraná, em diversos momentos encontramos citações sobre a presença da figura do posseiro. 

O período selecionado pelo autor para a referida afirmação está relacionado à década de 1950.  

Há de se considerar que, até a década de 1950, a figura do posseiro já se 
fazia presente na região em tela, só que com outra denominação: o “caboclo” 
ou “primeiro colono”, geralmente conceituado como sendo uma família em 
estado miserável que praticava a agricultura de subsistência, via queimadas 
(MYSKIW, 2002, p. 163). 

 
A década citada pelo autor está próxima às primeiras evidências documentais de 

aquisição de terras realizadas pela Byington. Considerando afirmação anterior, o autor 

explica: 

Esses são outros personagens excluídos da cena histórica, alvos da “limpeza” 
realizada pelas empresas colonizadoras quando efetuavam a retirada da 
madeira de maior valor aquisitivo, processo esse anterior à comercialização 
das terras junto aos migrantes oriundos de outros Estados ou de outras 
regiões do Paraná. Tanto os posseiros como os jagunços são personagens 
“carimbadas” na colonização de novas fronteiras agrícolas. Anterior ou 
durante o processo colonizatório, o posseiro estava presente, quer seja 
enquanto mão-de-obra utilizada pelas empresas colonizadoras na extração de 
madeira, abertura de estradas e na construção de uma infra-estrutura básica 
para o recebimento dos futuros moradores, quer seja em conflito por uma 
área de terras devolutas (MYSKIW, 2002, p.163). 
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No caso da região Oeste do Paraná, até 1950, Myskiw (2002), revela que a 

presença desses agentes sociais não estava associada a alguns poucos moradores espalhados 

pela densa floresta.  Segundo o autor, foi um período de intensa presença de posseiros: 

No entanto, ao se debruçar sobre a historiografia paranaense e sobre a 
produção historiográfica a respeito da colonização da região em tela, 
observou-se que existem muitas informações de que a década de 1960 
aparece como sendo o período em que a presença de posseiros foi intensa 
(MYSKIW, 2002, p.160). 

 
Assim, o setentrião paranaense foram regiões que apresentaram alguns conflitos 

pela posse da terra, não sendo acompanhados pelas forças que estabelecem a segurança do 

Estado.  

[...] recordo que, durante décadas e décadas, a colonização do ‘Norte – Novo 
e do ‘Norte - Novíssimo’ do Paraná foi empreendida numa área de fronteira 
relativamente conflituosa, sem ter sido acompanhada pelo estabelecimento 
de fortes aparatos de segurança territorial [...] (GONÇALVES, 1999, p. 111). 

 
Como podemos perceber o autor não faz menção ao período em que ocorreram 

tais conflitos. No entanto, a citação faz referência à região ora em tela, o que contribui para 

nortear a época dessas disputas pela posse da terra, onde, a partir de 1940, o Noroeste começa 

receber a presença dos empreendimentos colonizadores. 

Desta forma, podemos afirmar que o Estado do Paraná encontrava-se com forte 

presença desses agentes sociais.  

O processo de formação socioespacial, realizado pela companhia na região 

estabelecida para o desenvolvimento da pesquisa, deixa evidências de uma necessidade de 

ocultar o passado procurando construir uma interpretação a partir das ações elaboradas pelas 

companhias colonizadoras. 

Deriva deste contexto, o que denominamos de reocupação do território da região 

Noroeste paranaense, sob a ação das empresas colonizadoras, no processo de caracterização 

do espaço ocupado.  

Os parágrafos a seguir retratam algumas ações empreendidas pelas empresas 

privadas, no processo de construção do espaço. Para efetuar essas obras, era necessário que as 

empresas possuíssem capital disponível e, em alguns momentos, capital para financiar a 

venda dos lotes. 

Adquirir a terra, realizar os necessários levantamentos, abrir as estradas, 
talvez planejar e fundar os patrimônios, e depois de tudo, vender a prazo, 
exigia que, num primeiro momento, para fazer frente a tantos gastos, as 
iniciativas tivessem capital disponível (ROSANELI, 2010, s/ p.). 

 
Sendo uma forma peculiar desenvolvida no Estado, devido ao incentivo realizado 

pelo governo na cultura cafeeira, mesmo sobre áreas consideradas impróprias para o 
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desenvolvimento desta agricultura.  Segundo Rosaneli (2010), “Veementemente impulsionado 

por esse dinamismo sem controle, o plantio do café espalhou-se por uma vasta região, 

avançando sobre áreas pedológicas e climaticamente tidas como inadequadas.” (ROSANELI, 

2010, s. p.).  

De modo intenso, a ação das diversas companhias favoreceu a fragmentação e a 

possibilidade do acesso a terra. Os propósitos desses empreendimentos imobiliários 

direcionavam para uma divisão das terras em pequenas e médias propriedades, pois se tratava 

de um momento de crise internacional. Dessa maneira, foi possível a homens com pouco 

capital disponível tornarem-se proprietários de um lote. Contudo, segundo Rosaneli (2010), o 

predomínio de pequenas propriedades e a possibilidade da urbanização pelas ações realizadas 

pelas companhias imobiliárias contribuiu para o dinamismo social e econômico das diversas 

localidades do Noroeste do Paraná. Segundo o autor, ocorre no Paraná, mais especificamente 

no Noroeste do Estado, uma tendência que acentua a divisão no campo entre a pequena e a 

grande propriedade. 

Neste contexto, a ação dos principais protagonistas que participaram do processo 

de formação socioespacial da microrregião de Umuarama foram as Companhias e o Estado. 

No entanto, os trabalhadores, índios e pequenos proprietários são agentes deste processo.  

 

 

2.6 - A atuação violenta dos agentes hegemônicos na produção do espaço regional  

 

 

No trabalho História de Paranavaí, edição comemorativa aos 36 anos de 

Paranavaí, realizado por Silva (1987), o autor discute o processo de formação deste 

município. Nesta obra, podemos encontrar vários depoimentos sobre a violência no Noroeste 

do Paraná que, segundo o autor, ocorrem por questões políticas ou em virtude de concessões 

de terras não serem muito legais. Fato que determina o governo do Estado interromper essas 

concessões. Em decorrência desta atitude, inicia-se um período de forte violência nesta região, 

como podemos observar na seguinte passagem: 

Em decorrência do ato ou talvez motivo dele registrou-se uma onda de 
terror: ninguém podia deixar o povoado. Se algum aventureiro deliberava 
deixar o trabalho não era impedido, pelo contrário, recebia seus haveres com 
justiça e era permitida sua retirada, que era feita pelo único caminho 
possível: A estrada para Presidente Prudente. Todavia, o trabalhador não 
passava do rio Paranapanema. Na travessia era abatido a tiros, despojado de 
tudo e jogado para repasto das piranhas (SILVA, 1987, p. 38). 

 
Embora o trabalho de Silva (1987) faça uma análise sobre uso da violência no 

 



50 
 

Noroeste do Paraná, destacamos em outra passagem.  

[...] “Pelo amor de Deus, não mata nóis. Tamo fugindo, mas tamo quais 
morto...” Era noite. Valendo-se de uma lanterna, os irmãos localizaram caído 
o marido da mulher, ensangüentado, com roupa rasgada, sem forças para 
erguer-se e tendo a sanfona sobre o peito. Eles haviam conseguido atravessar 
o rio numa jangada improvisada, depois de enganar os jagunços que ficavam 
postados à margem, que matavam para tomar dinheiro, abriam as barrigas 
das vítimas, enchiam-nas de pedras e largavam os corpos na correnteza 
(SILVA, 1987, p. 55). 

 
Embora o autor realize uma discussão sobre Paranavaí, isso não torna como fato 

isolado. Podemos perceber a seguir em citações que envolvem o território da Byington, a 

presença de jagunços, mesmo que de maneira tímida em relação a Paranavaí. 

Cardoso (2007) discute o processo de ocupação do Noroeste do Paraná, apontando 

importantes revelações sobre a existência desses agentes sociais neste território, de maneira 

mais precisa sobre a atual microrregião de Umuarama. 

Um exemplo é a denúncia num jornal local, sobre a ação da Companhia 
Brasileira de Colonização e Imigração (Cobrinco), ao intensificar a sua 
atuação na ocupação do território Xetá: seus caminhões teriam sido vistos 
pelo menos duas vezes conduzindo índios para fora da Serra dos Dourados.  
Qual o destino? Nada se sabe. Ninguém, ao que parece, procurou averiguar 
[...]. Pessoas temem fazer denúncias. (CARDOSO, 2007, p. 9). 

 
Embora a citação não trate de maneira específica sobre a Byington, o território de 

ação da Cobrimco envolve atuais municípios que fazem limites com as localidades formadas 

pela Companhia Byington, reforçando a proposta sobre a presença desses agentes sociais no 

território em análise. Seguindo a linha de pensamento, na microrregião de Umuarama, 

podemos observar através de entrevista situação semelhante sobre o destino e a presença dos 

agentes. De acordo com entrevistado 3:  

Eu tenho a idéia assim, que nem nois acabemo de falar agora memo,  
era reserva da Companhia? Era reserva do Estado? E depois cheio de 
índio...os índios ... sabe já falei para onde eles foram. Você não sabe, 
eu não sei. Ninguém sabe ninguém da notícia. Então veio engenheiro 
da companhia e cortar os lotes e vende pro Paraná inteiro, norte pra 
cá. (ENTREVISTADO 3, 2013). 

 
Ao que tudo indica o uso da violência foi uma forma de expulsar os moradores 

dessas terras. De acordo com entrevistado 3, a Companhia Byington contratou pessoas para 

realizar vigilância em seus limites territoriais, com a intenção de proteger suas terras.  

Isso aí de quando... em Guaíra o governo pôs até o exército, em Guaíra, mas 
tipo assim, vou usar o termo, jagunço. Jagunço que tinha aqui a própria 
companhia ponhava (sic), por conta própria. A companhia então colocou 
jagunço. Pra não entrar porcenteiro, um proprietário, como na terra livre. 
Porque antes da Companhia entrar, era terra do governo. Então se você 
entrasse lá dentro da terra e cortasse um quinhão 10, 20, 50 ou 100  
alqueires,  cercar em roda, você sem comprar, você era dono. Depois você ia 
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registrar essa terra como tua, na comarca onde estivesse (ENTREVISTADO 
3, 2013). 

Ainda sobre a presença de jagunços nesta área, Cardoso (2007) apud Silva (1998) 

escreve sobre a presença desses personagens. Observamos, no entanto, que na microrregião de 

Umuarama houve o uso da violência para remoção de pessoas, não somente índios, mas de 

posseiros que habitavam essas terras. “[...] fala da existência de jagunços da companhia e 

‘suas ações arbitrárias, violentas e criminosas junto aos índios e aos pequenos posseiros não-

índios da região’” (CARDOSO, 2007, p. 11).  
A presença de jagunços traz um imaginário de violência, pois ao contrário, qual a 

necessidade de contratar esses personagens para atuarem no território? Segundo Cardoso 

(2007), o uso da violência reflete na reação dos agentes que marcavam presença antes a 

atuação das companhias colonizadoras. No depoimento realizado por sobreviventes da tribo 

Xetá, é possível observar como agiam para realizarem a reocupação.  

Nós éramos muitos. Os brancos queriam acabar com a gente, e nós com eles. 
Antigamente, bem antes de chegarmos até eles, quando descobriram a gente 
naquela terra, eles iam onde eles paravam, [acampamento da Companhia 
colonizadora] pegavam uma turma, iam até lá no nosso lugar e matavam 
nossa gente. A nossa gente, por sua vez revidava. Só que eles eram muitos, 
nós fomos acabando. Não conseguimos fazê-los sumir, mas eles  sumiram 
com a gente. (CARDOSO, 2007, p. 10). 

 
Estas ações de violência não ocorrem de forma isolada ou em determinadas 

situações. O uso da violência é forma encontrada pelos colonizadores para manter o discurso 

de locais inóspitos como ideologia a ser reproduzida no senso comum. Em depoimento 

realizado por entrevistado 2, um fato podemos destacar - um dos responsáveis pelo  

empreendimento Byington. Segundo este entrevistado, havia duplicidade em documentos que 

tratavam dos limites do território. Esta situação acabou gerando acordos entre responsáveis da 

Braviaco - Companhia Brasileira de Viação e Comércio, outra companhia que atuou na 

microrregião de Umuarama. 

Havia uma duplicidade nos documentos, então, tinha uma pessoa chamada 
(não revelou o nome), possivelmente da Braviaco a gente acabo fazendo 
acerto. Na verdade a gente tinha medo dessa pessoa. E ele você sabe.... 
Havia muito pistoleiro na área (ENTREVISTADO 2, 2013). 

 
Como podemos perceber o território não se encontrava “vazio” conforme querem 

fazer acreditar alguns estudiosos, órgãos governamentais e empreendedores. Na citação a 

seguir, observamos relatos de funcionários que reforça a presença agentes sociais: 

Em 1946 um grupo de engenheiros e técnicos do governo estadual se dirigiu 
à região com objetivo de fazer um levantamento topográfico da área e de um 
famoso picadão que por aqui existia hoje conhecido como estrada Boiadeira, 
para evitar invasão de terras. Ao chegarem, depararam-se com um 
emaranhado de picadas na mata, plantações, criação de pequenos animais, 
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alguns posseiros e grileiros, provando ser a região já conhecida 
anteriormente a vinda desse grupo (CARDOSO, 2007, p. 18). 

Embora houvesse a presença desses agentes, como acabamos de observar, 

levantamos a seguinte pergunta: considerando o discurso idealizado pelos empreendedores da 

Byington, da ausência desses agentes, quem realizou o processo de remoção dessas pessoas 

para manter o discurso de território inóspito? 

O Noroeste do Paraná, assim como a microrregião de Umuarama, apresentava um 

cenário com a presença de agentes anterior à ação das companhias colonizadoras. Esse fato 

reforça a justificativa apresentada de que agentes hegemônicos do processo de formação 

socioespacial dos núcleos urbanos formados pela Companhia Byington procuraram omitir a 

presença de agentes sociais precedentes a ocupação capitalista efetiva. Mantendo esse 

discurso, a empresa realiza a comercialização dos lotes, não deixando margem para dúvidas 

sobre quem seriam os novos proprietários, facilitando o processo migratório de nordestinos, 

paulistas, mineiros e alguns gaúchos, sem contestar o direito à propriedade da terra nesta área 

do Paraná. Essa forma de reocupação do território envolve um controle político de formação 

do espaço, integrando ao sistema capitalista, utilizando o discurso da produção cafeeira. 

 Assim, a ação das diversas companhias e responsáveis produziu a estrutura onde 

os primeiros compradores de lotes tornaram-se os primeiros agentes (pioneiros) reconhecidos  

nas localidades. Essa situação permitiu omitir a presença de posseiros, grileiros, índios e 

outros agentes presentes nessas terras.  
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3 - AS AÇÕES DAS COMPANHIAS COLONIZADORAS NO NOROESTE DO 

PARANÁ 

 

 

O objetivo desta parte é estudar e sistematizar o processo de reocupação do 

recorte territorial da pesquisa por meio desses empreendedores – as empresas colonizadoras. 

Como já foi possível perceber na primeira parte, trata-se de extensa área no setentrião 

paranaense marcada por empreendimentos de diversas companhias. Nessa parte, começamos 

detalhando um pouco mais esse processo e trataremos mais especificamente da formação  

espaço e das estratégias da Companhia Byington. Posteriormente, abordaremos os aspectos 

dos municípios correspondentes à área de atuação da empresa. Temos com isso o intuito de 

analisar a região, atualmente, e que características podem estar atribuídas a essa herança 

histórica produzida com o protagonismo das companhias, em especial sobre o objeto desse 

trabalho. 

 

 

3.1 – As companhias Colonizadoras no Noroeste do Paraná  

 

 

As Ciências Sociais proporcionam suporte metodológico para elencar argumentos 

e fontes sobre a problemática da formação socioespacial, em especial, a ação desenvolvida 

pela Byington. É através desta empresa que procuramos encontrar elementos que ajudem a 

compreender o processo de formação socioespacial discutido na parte anterior e o processo de 

reocupação das terras que pertenceram à Byington, analisando a presença dos agentes sociais, 

discutindo questões econômicas, comercialização imobiliária, engajado na corrente de 

esforços para preencher lacunas ainda não contempladas para a interpretação da produção do 

espaço na região. 

A sobreposição é o momento em que desenvolve o processo de reocupação do 

território (MOTA, 1994). A reocupação desses territórios considerados “inóspitos” seria uma 

maneira de dar identidade de nação a partir da orientação dos intelectuais atrelados ao 

governo do Estado Novo.  

Destarte, instaurou-se através dessas frentes de reocupação um processo de 

mudança principalmente na forma econômica dessas localidades, nas relações de trabalho, 

passando a estabelecer um novo modelo de atividade de produção, formação de locais 

urbanos. As atividades econômicas, inicialmente, baseadas em práticas primitivas (atividades 
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criatória, pastoril e de agricultura de subsistência) estavam paulatinamente cedendo pelas 

condições empregadas pelas companhias, sendo necessário para o desenvolvimento de 

empreendimentos mercantis, os quais expandiam as áreas de reocupação.  

Na obra A Nova Política do Brasil (1938) de Vargas, revela os propósitos 

políticos expressos na Constituição do Estado Novo. Na dinâmica do Estado Novo, foi 

formado a Divisão de Terras e Colonização, sendo este órgão responsável pela colonização 

dirigida e futura criação das Colônias Agrícolas Federais (ROSANELI, 2013). A partir das 

iniciativas do governo federal, aponta-se uma “nova” forma de estrutura sobre a propriedade 

rural: a pequena propriedade, contrariando a velha ordem, com base no latifúndio, começa 

ganhar espaço no cenário político nacional. Portanto, somente através da implementação de 

uma política agrícola, seria possível atingir o desenvolvimento almejado. 

Segundo Rosaneli (2013), o grande fator que possibilitaria o desenvolvimento 

agrícola desejado pelo governo federal, era disponibilidade de terras para o plantio do café. 

As condições apontavam para a possibilidade de implementar a política desejada, onde as 

questões político-administrativo estavam favoráveis  a economia. Neste sentido explica 

Rosaneli (2013) “[...] estruturava-se uma conjuntura propícia para aceleração de seu 

desenvolvimento. [...] os empreendedores privado sentiram-se atraídos para enfrentar o 

panorama eufórico” (ROSANELI, 2013, p. 39). 

Portanto, com esse espírito de unidade nacional manifestado nos discursos 

oficiais, o cenário econômico internacional produzia interesse do capital em buscar 

alternativas de investimentos. Alimentado por estas perspectivas, surgem as companhias 

colonizadoras.  Foi através das ações do governo de Lupion que o Paraná passou a incentivar 

fortemente essas ações. O governador Moysés Lupion esteve à frente do Estado por duas 

gestões 1947/50 e 1956/60.  

Em 1990, Lupion concede entrevista a Aramis Millarch, publicada no jornal 

Estado Paraná com título Lupion, um depoimento para a história política do Paraná. Nesta 

entrevista, o então governador do Paraná relata alguns interesses em criar as condições para o 

desenvolvimento do Estado, garantindo, maior arrecadação e aumento a população em 

determinadas regiões do Paraná. A decisão tomada pelo então governador, para alcançar os 

objetivos, foi realizar o que ele próprio denominou de parcelamento de terras. 

Era uma época de dificuldades. O Paraná ainda não tinha tomado o 
desenvolvimento que garantisse uma arrecadação de acordo com as suas 
necessidades. Para aumentar a população do Estado e, em consequência, 
melhorar a renda, iniciamos o projeto de ocupação do território, através do 
"parcelamento" de terras. Com isto a arrecadação começou a crescer. 
(LUPION, 1990).  
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De acordo com a citação anterior, o próprio Lupion definiu sobre parcelamento de 

terras, que houve a concessão da titulação dessas terras às diversas empresas privadas.  

Nas palavras de Wachowicz (1985), a “Marcha para Oeste” foi um fator que 

influenciou fortemente algumas unidades da Federação. O Paraná encontra-se atrelado a este 

processo. Esta determinação da “marcha para o Oeste” estimulou a formação de frentes 

pioneiras para implantar espaços de produção e sociabilidade, integrando interesses 

econômicos com a racionalidade produtiva voltada para o mercado.  

A sociedade e a política nacional foram assinaladas pelos movimentos de 

expansão demográfica sobre as terras “não ocupadas” ou “não suficientemente ocupadas”. Na 

realidade, trata-se de implementar uma ocupação capitalista efetiva, promovendo maior 

inserção do Estado e de suas regiões no cenário econômico. No Paraná, a expansão agrícola 

aliada à política, estabelecida pelo Estado Novo (1937) de Getúlio Vargas, influenciou o 

processo de reocupação destas regiões. 

Um dos primeiros trabalhos sobre a colonização do Norte do Paraná foi realizado 

por Pierre Monbeig. Em sua obra Fazendeiros e Pioneiros de São Paulo (1984), o autor faz 

abordagem sobre o processo de colonização, nos diversos aspectos da região Norte do Paraná.  

Nesta obra, Monbeig (1984) realiza um trabalho sobre uma sociedade em 

movimento. São três os processos que contribuem para a conformação desta sociedade em 

movimento: “o avanço da fronteira agrária, o crescimento das cidades e a extensão da rede de 

estradas e ferrovias” (ZUSMAN, 1994, p. 316). 

Embora as companhias não estejam relacionadas entre os pontos destacados por 

Zusman (1994), a ação desenvolvida por elas influenciaram no processo de formação e 

desenvolvimento das questões anteriormente relacionadas. A companhia de maior destaque no 

Noroeste do Paraná foi a  CTNP–CMNP8 que desenvolveu atividades de empreendimento 

imobiliário, a empresa contribuiu para a construção da estrada de ferro no Norte do Paraná 

chegando até Maringá, formando diversas cidades no Noroeste paranaense. 

Assim, as empresas colonizadoras começam a desempenhar atividades avançando 

sobre as terras por serem reocupadas. Conforme explica Dean (1996) no Sul, as explorações 

estavam para além do rio Paranapanema, chegando até o rio Ivaí. Havia uma população 

vivendo em pequenos grupos e alguns poucos pioneiros. 

 
 

8 - As siglas CTNP/CMNP. CTNP significa Companhia de Terras Norte do Paraná, que em 1951 passou a 
denominar Companhia Melhoramento Norte do Paraná (CMNP). A Companhia foi adquirida em 1944 por 
empresários paulistas, mas a mudança do nome ocorreu em 1951, conforme o livro Colonização e 
Desenvolvimento do Norte do Paraná. 

 

                                                           



56 
 

Essa população ampliada ainda era distribuída de maneira muito irregular. 
Continuava a existir uma fronteira de assentamentos, além da qual os povos 
tribais sobreviviam em pequenos bandos e ao longo da qual apenas uma 
escassa população de pioneiros [...] (DEAN, 1996, p. 207). 

 
Embora o autor não deixe evidente a que limites está se referindo, é na extensão 

mais ocidental de Mata Atlântica que a província do Paraná - desmembrada de São Paulo em 

1854 -  nas regiões Norte e Oeste fica mais obscura, pouco conhecida até aquele momento. 

Esse processo de concentração da população, segundo Dean (1996), desencadeia 

uma fase de negócios: a compra de terras por estrangeiros em meados do século XX. De 

acordo com Monbeig (1984) “foi também ao redor de 1905, que começaram os britânicos a 

comprar terras em todas as zonas novas paulistas” (MONBEIG, 1984, p. 112). 

Neste sentido, os investimentos realizados por estrangeiros, em especial, pelos 

britânicos em zonas paulistas, conforme explica o autor, contribuíram para o avanço do 

cultivo do café. A influência desta cultura na região Oeste paulista estimula o plantio de 

cafezais em direção ao rio Paraná. Segundo Dean (1996), “o crescimento do café se irradiou 

para Noroeste, acompanhando a extensão da floresta primária rumo ao Rio Paraná” (DEAN, 

1996, p. 232). 
As referências sobre os avanços na região Noroeste do Estado estão relacionadas à 

produção e cultivo da lavoura de café. Sobre esta questão, Padis (1981) relata “não é exagero 

escrever que a evolução econômica desta região confunde-se com a produção cafeeira ali 

registrada” (PADIS, 1981, p. 117). 

A história do Paraná ganha um dinamismo com a ocupação norte-paranaense. As 

mudanças ocorridas nesse território aconteceram de maneira rápida se comparada aos quatro 

séculos de estagnação econômica pela qual passou o velho Paraná. Em poucas décadas, a 

paisagem natural é modificada, dando lugar ao plantio de lavouras cafeeiras. As mudanças 

refletem no surgimento de vários núcleos urbanos, pela dinâmica econômica ocorrida nesta 

região paranaense, conforme aponta Padis (1981). 

A partir de então, empresas de todo porte e de várias nacionalidades, 
atuaram no processo de expansão da fronteira do café no Paraná. Diversas 
foram constituídas para operar restritas ao parcelamento rural, mas muitas, 
ao mesmo tempo, também trabalharam na fundação de núcleos urbanos. 
Vários foram concebidos como pequenos e modestos “patrimônios”, mas em 
geral, eram apresentados com entusiasmo propagandístico, destinados a 
obterem “sucesso” certo e proeminente posição na rede de cidades em 
formação, tornando-se sedes de municípios. Contudo, vários não lograram 
êxito nesse sentido e permaneceriam como distritos. (ROSANELI, 2010, 
s.d.). 

 
A citação realizada anteriormente por Rosaneli (2010) é refletida na porção que 

esteve sob a responsabilidade da Byington. As localidades urbanas, fundadas e projetadas pela 
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empresa, como Elisa e Pindorama não conseguiram sua emancipação político-administrativa.  

Mesmo diante de um cenário incerto sobre as atividades da agricultura cafeeira na 

conjuntura internacional, incidindo no contexto nacional, as dificuldades na titulação de terras 

nas diversas regiões do Paraná, especificamente Norte, Oeste e Noroeste do Paraná, surge um 

novo panorama com a presença das companhias colonizadoras. 

As oscilações comuns ao mundo agrícola da cafeicultura reforçavam as 
dificuldades. Certamente, tantos golpes audaciosos e especulativos como os 
problemas com titulação ainda persistiriam por todo o período, mas o novo 
cenário recomendava planejamento (ROSANELI, 2010, s. p.). 

 
O planejamento apontado por Rosaneli (2010) mostra a necessidade de o Estado 

desenvolver ações na forma de reocupação das regiões consideradas inóspitas. Essas 

oscilações do mundo agrícola, referente à cafeicultura, ajuda compreender o dinamismo nas 

ações adotadas pelo Estado na titulação de terras. Portanto, na compreensão de Endlich 

(2006):  

[...] a economia cafeeira sempre oscilou muito em decorrência das cotações, 
definidas pela demanda e concorrência no mercado mundial, como é peculiar 
do que se difundiu no meio financeiro como commodities. No final da 
década de 1960, houve um momento de crise mais prolongado, que 
associado a outros elementos desencadearam transformações na região, 
aprofundadas na década de 1970. São transformações complexas tendo em 
vista os seus desdobramentos e que resultou de uma soma de fatores 
(ENDLICH, 2006, p.95). 
 

Atento a este processo, Monbeig (1984) faz referência a esses empreendimentos 

que ganharam destaque no desenvolvimento de grandes loteamentos executados pelas 

companhias desde São Paulo, atingindo grande parte do território paranaense.  

Ao produzir o discurso do processo de reocupação norte-paranaense, segundo a 

perspectiva de um território desabitado, a comercialização imobiliária realizada pelas 

companhias colonizadoras promoveu oportunidade para a chegada de imigrantes, atribuindo 

valor comercial à terra. São terras a serem fatiadas com interesses de particulares, atribuindo 

valor de mercado de acordo com seu potencial produtivo. “[...] é o espaço onde se retalha a 

terra, etiquetando-a com valores, transformando-a em mercadoria pelo potencial produtivo 

que carrega” (MOTA, 1994, p. 15). 

Através do exercício de buscar fatores que identificam a uniformidade da porção 

ocupada pela Byington como parte de um processo de formação socioespacial, associada à 

região Noroeste do Paraná, chegou-se aos seguintes elementos: companhia colonizadora, 

migrantes, agentes sociais, trabalhadores, formação de núcleos urbanos e a economia 

ancorada principalmente na produção e cultivo do café. Esses elementos permitem reconhecer 

semelhanças da formação socioespacial presente no Norte e Noroeste do Paraná, apresentando 
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os mesmos princípios na porção ocupada pelo empreendimento. Embora apresentemos 

semelhanças entre a região Noroeste e o território da Byington, sob o modelo de formação do 

espaço, é possível elencar especificidades e semelhanças entre outros empreendimentos da 

região Noroeste que foram adotadas pela Companhia Byington. Retomaremos essa discussão 

na terceira parte.  

No Noroeste do Paraná várias empresas receberam terras devolutas. São vários os 

atuais municípios que têm sua origem em atividades realizadas por companhias privadas e 

responsáveis pela formação do espaço. A maioria dessas empresas possuía pouca ou nenhuma 

experiência no processo de colonização, como é o caso da Byington. São essas empresas que 

procuram ocultar a presença dos agentes (indígena, trabalhadores, posseiros, caboclos, 

pequenos proprietários e grileiros) no processo de formação do espaço. Citamos algumas 

dessas empresas que estiveram presentes nesta microrregião: Colonizadora Cafezal, 

responsável pelo município de Cafezal do Sul; Sociedade Colonizadora do Paraná, 

responsável pelos municípios de Maria Helena e Nova Olímpia; Sociedade Imobiliária 

Noroeste do Paraná – Sinop, responsável pelo município de Iporã; Companhia Brasileira de 

Imigração e Colonização – Cobrinco, responsável pelos municípios de Alto Paraíso, Icaraíma 

e Ivaté. Na Figura 4 é mostrado o panorama de atuação desses empreendedores imobiliários 

na microrregião de Umuarama. Podemos verificar a presença de 12 companhias e 

responsáveis por ações de formação de núcleos urbanos, com o apoio do Estado. No entanto, 

sobre a atuação desses protagonistas nesta microrregião, Cardoso (2007) faz a seguinte 

observação:  

É importante destacar que os limites não representam fielmente as áreas de 
abrangência de cada empresa. Como no caso do município de Cafezal, 
apesar da sede ter sido colonizada pela Colonizadora Cafezal, em relação às 
áreas rurais, títulos comprovam o pertencimento anterior à Companhia 
Melhoramentos Norte do Paraná (CARDOSO, 2007, p. 14). 

 
Como podemos observar, as terras, em algumas situações poderiam pertencer a 

outros empreendedores, conforme Cardoso (2007). Isto reforça a perspectiva de que havia 

negociações, acordos entre os “proprietários” dessas terras. Embora tenham ocorrido 

alterações de responsáveis por reocupar determinados territórios, a citação acima não 

descaracteriza o processo de reocupação da microrregião. Cabe destacar que o território 

pertencente a Byington, não apresenta atividades de outros empreendedores, como no caso de 

Cafezal do Sul. 

Nossa primeira referência temporal quanto à atuação da empresa é a partir 1950, 

quando a Byington alcança o Paraná, reocupando uma área  com 136 mil hectares, tendo 

limites territoriais o rio Paraná. A área que resultou da atuação da Byington e que 

 



59 
 

apresentamos como recorte territorial é atualmente constituído por cinco municípios: Altônia, 

Esperança Nova, Pérola, São Jorge do Patrocínio e Xambrê. 

Embora não seja objeto do trabalho tratar aqui de outras regiões do Paraná como o 

Oeste e Sudoeste, é importante destacar alguns aspectos que envolveram a participação de 

empreendedores durante o processo de aquisição de terras e como encontravam-se as disputas 

desses núcleos e colônias que formavam essas regiões. 

O Paraná, em sua região de fronteira, estava composto por diversos núcleos 

territoriais. Através desta divisão de núcleos é que as empresas colonizadoras recebiam as 

concessões e produziam uma nova dinâmica no território. Para Mota (1994), é através dessas 

iniciativas que o conceito de terra devoluta ganha conotação entre as companhias. Nas 

palavras do autor “trabalhando com a questão das concessões feitas pelos governos do Estado 

às companhias colonizadoras utilizam o conceito de terras devolutas” (MOTA, 1994 p. 37).  

A faixa de fronteira do Paraná estende a uma distância aproximada de 150 km, 

tendo como referência o rio Paraná. Através desta descrição encontram-se localizados os 

núcleos e as colônias que constituem a o Noroeste paranaense. No entanto, pela forma como 

essas terras foram concedidas, a formação de diversas localidades e seus limites territoriais, 

foram alterados.  

Isso, no entanto, não descaracteriza o cenário que se encontrava no processo de 

reocupação das terras do Noroeste, Oeste e Sudeste do Paraná, realizado pelas diversas 

companhias 

São vários agentes produtores do espaço (Figura 4) que atuam nesta área do 

Paraná. A maioria desses empreendedores realizou suas atividades formando mais de um 

núcleo Urbano. Neste sentido, a Byington foi a empresa que criou o maior números de 

localidades, seguida da Cobrinco com três. A CMNP marcou presença, atuando na formação 

de dois núcleos, com destaque para Umuarama, sendo o maior centro econômico desta 

microrregião. Os demais agentes, porém não menos importante, atuaram  no desenvolvimento 

de uma localidade. 

No entanto, Cruzeiro do Oeste, diferente das demais localidades, apresenta 

contexto diferente, sendo que as terras eram de propriedades do Governo Estadual. Portanto é 

com esta conjuntura de empreendedores que ocorre o processo de formação do espaço e se 

configura como a atual microrregião de Umuarama.  

 
      
      

 



 

 
Figura 4 - Mapa da colonização da microrregião de Umuarama, 2007. 
Fonte: adaptado de Cássia R. S. Cardoso.<acesso em 20 de maio 2013> 
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Segundo análise realizada por Myskiw (2002) sobre as principais irregularidades 

de terras que envolvem a fronteira do Paraná, são “áreas com superposição de títulos, áreas 

ocupadas por posseiros, por grileiros, áreas desapropriadas e áreas com protocolos de 

aforamentos expedidos pelo Serviço de Patrimônio da União – SPU” (MYSKIW, 2002, p. 

144).  

Em situações diversas, conforme apresentaremos, a seguir, ocorreu algum tipo de 

irregularidade referente à região Noroeste, durante o processo de fatiamento dessas terras. 

Sobre esta questão, foram realizados alguns apontamentos neste trabalho referentes ao 

parcelamento de terras no governo de Lupion.  

Neste caso, ambas as situações estão relacionadas à superposição9 de títulos de 

terras por empresas colonizadoras. Assim, os núcleos rio da Areia e Xambrê estavam sob 

controle da Braviaco. Neste contexto, podemos perceber que há indícios de interesses por 

outro territórios  entre as companhias, conforme citado no trabalho de Cardoso (2007). 

Portanto, é neste panorama que a atual microrregião de Umuarama passou pelo processo de 

formação do espaço, constituindo os atuais 21 municípios.  

O Estado passou por um processo de ação de inúmeros empreendimentos 

referentes à colonização nessas regiões. Isto reforça a necessidade de realizarmos uma breve 

análise de como encontravam as terras e os desdobramentos das ações adotadas pelos 

governantes do Estado sobre a titulação de terras em favor, principalmente, das companhias 

colonizadoras. Havia no Estado áreas livres de problemas agrários, conforme citação abaixo: 

As áreas livres de problemas agrários eram terras que não haviam sido, na 
década de 1960, ocupadas, ou encontravam-se em fase de colonização e 
cujos títulos ainda não haviam sido expedidos pelo estado do Paraná e/ou 
pela União aos ocupantes ou proprietários. Podem ser incluídas nesta 
categoria, áreas cujos conflitos e problemas de titulação já haviam sido 
sanados pelo governo Ney Braga, entre os anos 1961/65. (MYSKW, 2002, p. 
144). 
 

Segundo Myskw (2002), no Oeste do Paraná, a superposição de títulos de terras 

atingiu a quantia de 815.640 ha. Desta forma, a faixa de fronteira no Paraná passou a 

pertencer ao Estado, pois o mesmo reivindicou essas terras, ao invés de retornar ao poder da 

União.  

 

9 Áreas com superposição de títulos são áreas de terras devolutas – ou não – sob jurisdição dos Estados da   
federação ou da União que receberam títulos de domínio pleno ou provisório mais de uma vez, expedidos a  
pessoas diferentes. Já a titulação é uma forma utilizada, sob as regras do Direito Agrário, de transformar o  
patrimônio público em privado, via doação, concessão, compra e venda ou reconhecimento de posse antiga das   
terras, conforme (MYSKIW, 2002, p. 146). 
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Ao invés das terras retornarem ao domínio da União, por ser uma área de 
Faixa de Fronteira, o estado do Paraná reclamou o domínio sobre as mesmas 
e passou a expedir novos títulos de propriedade a empresas de colonização e 
a inúmeros outros beneficiários. No início da década de 1940, a União 
incorporou os bens das companhias férreas, inclusive as áreas de terras que 
pertenciam às mesmas, dando início a uma disputa judicial que se estendeu 
até o final da década de 1970.  (MYSKW, 2002, p. 146). 
 

O objetivo do Estado Paraná ao realizar a titulação ou concessão destas áreas foi 

estimular o desenvolvimento, através da colonização com incentivos a imigrantes, procurando 

povoar o território (MYSKW, 2002). Segundo (CARDOSO, 2007, p. 7) “O povoamento da 

região se deu por migrantes mineiros e paulistas, atraídos pelas terras férteis e devolutas que 

atraiu também imigrantes, entre eles, japoneses, italianos e alemães”. De acordo com este 

contexto, houve um processo de “devolução” de terras ao Estado do Paraná, referente aos 

maiores grilos e concessões que foram canceladas. Assim, o Paraná passou a incentivar a 

colonização por meio de empreendimentos particulares nas regiões Oeste, Sudoeste, Noroeste 

e, mais especificamente a microrregião de Umuarama.  

Com o retorno de aproximadamente 3.000.000 hectares de terras, referentes 
aos 20 maiores grilos de terras e às concessões e títulos cancelados, ao 
domínio do estado do Paraná, o mesmo passou a colonizar e incentivar a 
colonização, por meio de empresas de capitais privados, as terras situadas 
nas regiões Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte Novo paranaense. Assim que 
as empresas adquiriam as terras, recebiam os títulos de propriedade, dando 
às mesmas o direito e a obrigação de repassar aos migrantes o título de 
propriedade. A mesma coisa era feita em relação ao Estado do Paraná, 
quando vendia determinada quantia de terra a empresários, fazendeiros, 
comerciantes, entre outros (MYSKW, 2002, p. 149-150). 

 
A Tabela 410 ajuda no entendimento dessa questão, pois os dados correspondem a 

uma listagem dos imóveis, glebas, núcleos, colônias localizadas no Noroeste do Paraná. A 

tabela retrata um resumo das irregularidades jurídicas que encontravam esses territórios 

durante a fase de expedição de seus títulos. Relacionado a esta questão, procuramos destacar o 

tamanho da área em hectares e às respectivas regiões a que esses núcleos pertenceram. 

Seguindo esta exposição, a tabela apresenta quem expediu os títulos de posse e se a 

colonização foi realizada por empresas particulares (Colonização Particular) ou foi através de 

ações do Estado do Paraná (Colonização do Estado). Embora o Estado do Paraná tenha 

incentivado de forma acentuada o processo privado de reocupação do território em várias 

regiões do Paraná, podemos destacar a ação pública para realização deste processo, conforme 

os apontamentos da Tabela 4.  

10 Sobre a tabela completa, sugere-se ler o trabalho de Antonio Marco Myskin: Colonos, Posseiros e Grileiros: 
Conflitos de terra no Oeste Paranaense (1961/66). 

 

                                                           



 

       Tabela 4 – Paraná.  Situação dos títulos de terras expedidos na faixa de fronteira, 1966 

Imóvel Área (ha) Título expedido Região Irregularidades  

Rincão do Capetinga  4.774 Estado do Paraná Sudoeste Nada Consta.  
Perseverança 2 22.284,5 Estado do Paraná Sudoeste Está “sub Judice” – Disputa entre proprietários do imóvel, 

posseiros e detentores de títulos sem ocupação. 
 

Lopeí (Nova Esperança)  53,973 Estado do Paraná (CP) Oeste Superposto pelo grilo "Santa Cruz". 

Piquiri (Besouro)  17.685 Estado do Paraná (CP) Oeste Superposto pelo grilo 'Santa Cruz.' 

Andrade   17.685 Estado do Paraná  Oeste Nada consta.  
São Francisco  274,752 Estado do Paraná (CP) Oeste Nada consta.  
Margem Esquerda do Alto Paraná 9.953,05 Estado do Paraná Oeste Nada consta.  
Paranavaí  759.000 Estado do Paraná (CE) Noroeste Nada consta.  
Núcleo Porto Camargo  37.639,47 Estado do Paraná (CE) Noroeste Nada consta.  
Serra dos Dourados  117.247 Estado do Paraná (CE) Noroeste Nada consta.  
Ivaí   85.835 Estado do Paraná (CP) Noroeste Nada consta.  
Núcleo Cruzeiro   165.080 Estado do Paraná (CE) Noroeste Nada consta.  
Tapejara  200.000 Estado Paraná (CE) Noroeste Nada consta.  
Tigre  174.000 Estado do Paraná Noroeste Titulações do Estado em forma de "Tratados Isolados". 

Goioerê   385.000 Estado do Paraná Noroeste Em parte superposto pelo título "Piquiri" da BRAVIACO. 

Rio da Areia  135.305 Estado do Paraná Noroeste Em parte superposto pelo título "Piquiri" da BRAVIACO. 

Rio do Veado  92.000 Estado do Paraná (CE) Noroeste Nada consta.  
São João  135.949 Estado do Paraná (CP) Noroeste Nada consta.  
Xambrê  49.915 Estado do Paraná (CP) Noroeste Em parte superposto pelo título "Piquiri", da Braviaco. 

         Fonte: Extraído de MYSKIN, Antonio Marcos, 2002. 
        CE – Colonização do  Estado. CP – Colonização Particular. 
        Organização própria, 2013. 
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Sobre essa situação, cabe fazer as seguintes questões: “Não havia grileiros?” “Se 

não era grilo, essas terras possuíam proprietários, então seriam terras devolutas?” São 

questões que carecem de respostas envolvendo o território que pertenceu a Byington. 

Esse processo, no entanto, não fica restrito somente à região Noroeste. Outras 

regiões como Oeste e Sudeste complementam o processo que abrange os territórios 

paranaenses. Portanto, neste contexto de ações dos diversos empreendedores que atuaram na 

região Noroeste do Paraná, iremos apresentar a seguir, as características e o processo de 

atuação do agente em estudo. 

 

 

3.2 - Companhia Byington  

 

 

A Companhia Byington é de origem norte-americana. Seus fundadores migraram 

para o Brasil e iniciaram as atividades no Estado de São Paulo, atuando no ramo de 

eletricidade. Antes de se estabelecerem no Estado de São Paulo, os Byington realizaram 

atividades na capital da Argentina, Buenos Aires e, em seguida, no Rio de Janeiro. Após o 

período no Rio de Janeiro, foram para Campinas, quando os empreendedores começam a 

realizar as primeiras atividades no fornecimento de energia, criando pequenas hidrelétricas.  

A primeira localidade a ser construída pela Byington foi a atual sede municipal de 

Xambrê. Os demais núcleos urbanos, as localizações e suas territorialidades, serão tratados no 

decorrer  do trabalho.  

Paulo Egydio Martins foi um dos responsáveis mais influentes ao assumir a 

Byington & Companhia, iniciando atividades que denominou de “Aventura no Paraná”. 

Assumiu importantes postos políticos no cenário nacional, conforme relato abaixo: 

O dono da empresa acabaria por se tornar seu sogro: em 1953 casou-se com 
Brasília (Lila) Byington Egydio Martins e mudou-se para São Paulo. Como 
empresário Paulo Egydio participou da conspiração que levou ao movimento 
civil e militar de 31de março de 1964. A defasagem entre seus objetivos 
naquele momento e os resultados efetivos do movimento é uma das 
recorrências da entrevista. Mesmo discordando dos rumos da ditadura 
militar, achou que deveria participar do regime por dentro: num primeiro 
momento, como ministro da Indústria e Comércio do governo Castello 
Branco (1966-1967), e mais tarde, como governador de São Paulo indicado 
pelo presidente Ernesto Geisel (1975-1979) (MARTINS, 2007, p. 21-22). 

 
Neste sentido, Martins (2007) faz um depoimento, tendo como resultado a 

publicação do trabalho Paulo Egydio: depoimento ao CPDOC – Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil. Neste depoimento, Paulo Egydio 
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Martins faz apontamentos sobre a origem da sua família; sua relação como líder do 

movimento estudantil e o papel desempenhando pela UNE – União Nacional dos Estudantes. 

Ainda sobre este trabalho, Martins (2007) traz detalhes durante o período em que foi ministro 

da Indústria e Comércio no governo Castelo Branco (1966-1967). Revela questões que 

influenciaram na economia, na política tanto no contexto nacional como no cenário 

internacional. “Para além de sua experiência e de suas reflexões sobre a política, a entrevista 

de Paulo Egydio Martins contém descrições de personagens e situações que ajudam a 

compreender cenários e visões de mundo” (MARTINS, 2007, p. 23). 

Como podemos observar na citação anterior, Martins (2007) exerceu cargos do 

alto escalão no contexto político nacional, chegando a governador do Estado de São Paulo 

1975-1979. Esteve cercado por pessoas conhecidas no meio intelectual, como Fernando 

Henrique Cardoso11 e outros personagens da política nacional.  

É necessário ressaltar que ao utilizar esta fonte para a pesquisa, corremos o risco 

de fazer interpretações no sentido de que o trabalho foi direcionado com intenções de apoio ao 

regime político que vigorou no país de 1964-1981. Sublinhamos, no entanto, que a proposta é 

questionar determinadas posições políticas que possam estar relacionadas aos interesses dos 

responsáveis pelo empreendimento no Paraná.  

Nas linhas seguintes, explicada por Martins (2007), retratamos um pouco sobre o 

processo que deu origem ao empreendimento no Noroeste do Paraná. Um dos discursos 

reproduzidos como senso comum nos atuais municípios, está relacionado à sua origem.  

Muitos afirmam que a empresa é de origem inglesa. Para outros, seria um empreendimento 

norte-americano.  No decorrer deste trabalho, discutiremos essa questão. Analisando o 

contexto de atuação das atividades realizadas pela Byington & Companhia, citamos em 

seguida o cenário de atuação da companhia. 

Byington Sênior era de Elmira, no interior do estado de Nova York. Em 
1893, com 18 anos, trabalhou por seis meses no pavilhão de eletricidade da 
Feira Internacional de Chicago, onde se fizeram demonstrações de uso do 
telefone, de trens elevados, fonógrafo, etc., preparando os visitantes para o 
novo mundo do progresso e da tecnologia que se anunciava. Depois disso, 
foi contratado para vir para a Argentina e se estabeleceu em Buenos Aires 
com seu amigo Charles Williams. Em 1895, veio de Buenos Aires para o Rio 
de Janeiro, para trabalhar com o engenheiro canadense James Mitchel, 
responsável pela introdução do bonde elétrico na capital. Em seguida foi 
para São Paulo trabalhar na Light & Power. Afinal foi morar em Campinas e 
lá, sozinho, repetiu o que a Light estava fazendo em São Paulo. Criou o 
serviço de eletricidade e começou a fazer as primeiras pequenas usinas 
hidrelétricas. (MARTINS, 2007, p. 106). 

11 Comunicado enviado por Fernando Henrique Cardoso a Paulo Egydio Martins com data de 25 de novembro de 
1974. 
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Após esse período de adaptação no Brasil, Alberto Jackson Byington12 homem 

bem sucedido, fundou a empresa Byington & Companhia, que mais tarde iria dar origem a 

Byington & Cia. Ltda. e Colonização. A Companhia passou a deter representações 

importantes de firmas que atuam no cenário internacional. Foi a primeira empresa a se tornar 

representante da General Motors no Brasil (MARTINS, 2007, p. 107).  

O empreendimento com sede em São Paulo dependia de obras do governo, 

especificamente na área de engenharia sanitária. A companhia desenvolvia diversas atividades 

industriais. No segmento de indústrias, estava envolvida na fabricação de transmissores de 

rádio e transformadores de energia. Além dessas atividades, era proprietária da gravadora 

Continental (MARTINS, 2007, p. 111). Podemos perceber que a empresa atuava em diversos 

ramos industriais, engenharia, gravações de discos e com filiais espalhadas por diversos locais 

do mundo. Consequentemente, não pode ser definida como empresa de pequeno porte. Isto 

pode ser verificado na citação a seguir: 

A Byington & Companhia era uma firma muito grande e muito 
diversificada, de um dono só – é o que o americano chama de one man show. 
A firma tinha filial em Nova York, na 113 Broadway, quase esquina com 
Wall Street, um ponto valorizadíssimo, tinha filiais em todas as capitais do 
Brasil, e tinha obras de norte a sul do país, contratadas pela União, estados, 
municípios e particulares (MARTINS, 2007, p. 113). 

 
Entre outras atividades voltadas para engenharia pesada, a empresa executava e 

planejava construção de pontes. Construiu a primeira ponte de estrutura metálica do Brasil: a 

conhecida Hercílio Luz, localizada em Florianópolis. Contribuiu para fazer a segunda, em São 

Paulo, ligando Santos a São Vicente. Devido às adaptações que foram realizadas nesta 

construção “[...] é a ponte pênsil que ligando Santos a São Vicente” (MARTINS, 2007, p. 

108). 

Portanto, neste cenário ocorre a participação da Companhia Byington na aquisição  

de terras, localizado no Noroeste do Paraná, iniciando o processo de ocupação capitalista 

efetiva desse espaço. Desta ação, materializam-se, posteriormente, as localidades e distritos. 

Diante das circunstâncias econômicas do Paraná,  as autoridades governamentais  

apontava que, no momento, o Estado encontrava-se em dificuldades para efetuar o pagamento 

dos serviços realizados pela Companhia Byington, na execução da obra. “Tomei então 

conhecimento de que a firma estava construindo uma estrada de ferro ligando o norte ao sul 

12 A família chamava de Byington Sênior. MARTINS, Paulo Egydio. Paulo Egydio: depoimento ao CPDOC / 
FGV/Organização Verena Alberti, Ignez Cordeiro de Farias, Dora Rocha. São Paulo: Imp. Oficial do Estado 
de São Paulo, 2007. p. 101. 
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do Paraná, ou seja, Apucarana a Ponta Grossa, e de que, como pagamento, o Dr. Byington 

tinha recebido terras devolutas do estado [...]” (MARTINS, 2007, p. 114). 

Diante das dificuldades apresentadas, os responsáveis da empresa propuseram 

para as autoridades estaduais emitir bônus, conforme explica Martins (2007).  

E já que o estado não tinha possibilidade de pagar por aquela obra em 
dinheiro, o Dr. Byington criou uma forma de o estado emitir bônus, que 
dariam 10% de desconto a quem os usasse para comprar terras devolutas. 
Como o volume de dinheiro era muito grande, ele recebeu muitos desses 
bônus e ficou, em nome dele, pessoa física, com os tais 75mil alqueires de 
terras. Quem começou a abertura desses 75mil alqueires fui eu. Na verdade, 
fui desenvolver um ativo da firma, que estava preocupada em pagar a dívida 
com o Banco do Brasil (MARTINS, 2007. p. 114-115). 

 
Constava no contrato que o Estado devia pagar uma parte das despesas em 

dinheiro para a Byington. Esse pagamento não ocorreu, conforme afirma Martins (2007). 

Assim, a Byington recebeu essas terras como forma de pagamento dos serviços prestados. 

“Mas a receita que o Dr. Byington deveria receber ficou totalmente imobilizada em terras, e o 

Estado não nos dava dinheiro corrente para podermos pagar as contas e os salários” 

(MARTINS, 2007, p. 116). 

Segundo Martins (2007), a estrada de ferro seria uma maneira de aproximar o 

Norte paranaense com a região Sul do Paraná. Assim, o principal objetivo da ferrovia era dar 

possibilidades de escoar os principais produtos para o porto de Paranaguá, facilitando o 

transporte do principal produto: o café. 

Era uma ligação crítica, porque o norte do Paraná sempre foi separado do 
restante do estado. Era como se fosse outro estado, com outra mentalidade, 
outra formação e cultura. O sul era totalmente diferente. E essa ferrovia teria 
a finalidade maior de levar para o porto de Paranaguá, em vez de Santos, o 
café produzido pelo norte do Paraná. Em lugar de ser transportada por 
estrada de terra – na época as estradas não eram nem asfaltadas –, o café 
seria escoado pela ferrovia (MARTINS, 2007. p. 114). 

 
Superar essa distância entre as regiões do Paraná era na época, uma das metas do 

governo estadual. A necessidade de ligar essas duas regiões do Paraná seria a forma 

encontrada para dar características de um mesmo Estado.  

Sobre o processo de aquisição dessas terras é apresentado por Silva (1987) e Steca 

(2002). “Esse tipo de acerto chegou a ser adotado a nível estadual, em 1948, quando o 

governador Moysés Lupion pagou as obras iniciais da  Estrada de Ferro Central do Paraná 

com terras da região de Umuarama, onde a Byington, de São Paulo, desenvolveu a 

colonização de  Pérola, Xambrê, Altônia e outros” (SILVA, 1987, p. 54). Foi durante o ano de 

1951 que surgiram os primeiros documentos de transcrição de terras envolvendo a empresa. 
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No entanto, perguntamos: “Por que houve um período de três anos para darem início no 

processo de transcrição dos documentos em nome da Byington?” 

À medida que analisamos as palavras de Martins (2007) sobre as atividades da 

Companhia, podemos perceber a dimensão que os empreendedores estavam envolvidos no 

meio empresarial e as circunstâncias que levaram a Companhia a realizar a construção de 

localidades na microrregião de Umuarama.  

No entanto, em nenhum momento encontramos dizeres que constam interesse ou 

que a empresa tenha realizado atividade associada à formação de localidades.  

A entrevista foi realizada em 2006. O entrevistado foi funcionário da referida 

companhia, trabalhando como auxiliar administrativo por um período de quatro anos.  O fato 

de realizar este trabalho no ano de 2006 se deve pela buscar fontes orais presentes no 

município. Como são desconhecidos trabalhos sobre a atuação da Companhia Byington, 

tomei a iniciativa de colher depoimentos de pessoas que trabalharam no empreendimento. 

Com algumas ressalvas, o entrevistado 1, colocou-se a disposição para ajudar nesta atividade. 

Segundo entrevistado 1, a empresa não possuía tradição na atividade de criar 

núcleos urbanos. A empresa, mesmo possuindo pouco conhecimento nesta atividade, criou as 

seguintes localidades urbanas: Xambrê, sendo o primeiro núcleo urbano. Em seguida, Pérola, 

Altônia. Posteriormente, São Jorge do Patrocínio e Esperança Nova foram emancipados.  

Apresentamos na sequência a área de atuação da referida companhia, a 

localização, limites territoriais e seus respectivos municípios (Figura 5). 

Portanto, ao que tudo indica, a falta de tradição em loteamento contribuiu para 

entender o contexto que envolvia os empreendedores. Preocupados em resolver duas 

situações: de um lado, junto ao governo do Paraná, havia a possibilidade dos empreendedores 

receberem seus ativos devidos à prestação de serviços na construção da estrada de ferro entre 

Apucarana e Ponta Grossa; de outro lado, a possibilidade da empresa saldar a dívida junto à 

união, neste caso, com a instituição Banco do Brasil.  

Aliado a essas questões, é possível elencarmos outro elemento que contribui para 

o entendimento e interesse dos empresários no desenvolvimento do empreendimento no 

localizado na microrregião de Umuarama: realizar um loteamento semelhante ao da 

Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP, e obter bons lucros com as vendas de lotes. 

Com as atividades iniciadas pela CTNP/CMNP, no Norte do Paraná, foi modelo 

para vários empreendimentos desenvolvidos no Noroeste do Estado.

 



 

 Figura 5 – Território de atuação da Byington e os limites entre os municípios, 2013. 
Adaptado de: http://www.itcg.pr.gov.br/ <acesso em 14 de maio de 2013>. 
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 [...] foi ir para essa região e montar a estrutura para um loteamento, como a 
Companhia de Desenvolvimento de Terras do Norte do Paraná havia 
começado a fazer anos antes, e continuava fazendo. Íamos copiar o que a 
Norte do Paraná tinha feito – um trabalho fantástico – com as terras que os 
ingleses venderam, no início da Segunda Guerra Mundial, para custear o 
esforço de guerra na Inglaterra (MARTINS, 2007, p. 114). 

 
Podemos observar que a Companhia Byington procurou desenvolver o processo 

de formação do espaço, seguindo o modelo adotado pela CTNP/CMNP. Embora suas 

atividades formaram centros econômicos de maior importância, como Maringá e Cianorte, o 

mesmo não ocorreu com a atuação da Companhia Byington, como iremos apresentar maiores 

detalhes na terceira parte.  

 

 

3.3 - Localidades criadas pela Companhia Byington 

 

 

As companhias realizam o processo de reocupação do território fortalecendo a 

ideia de um espaço pronto e em condições necessárias para o desenvolvimento dos 

empreendimentos imobiliários idealizados pela empresa. Segundo Corrêa (2003), as ações dos 

agentes produtores do espaço concretizam-se no espaço. Este processo não ocorre de forma 

invisível, é materializado.  

A empresa inicia suas atividades com a formação de núcleos urbanos a partir 

1952. O impulso para o processo de formação socioespacial, realizado pela Byington, foi 

muito parecido com o ocorrido nas regiões Noroeste e Norte do Paraná.  

O processo de construção dos empreendimentos imobiliários seguiu projeto 

semelhante ao idealizado pela CMNP, conforme escreve Cordovil (2010): “Várias empresas 

de loteamento seguiram o padrão da CMNP comercializando terras e fundando cidades” 

(CORDOVIL, 2010, p. 61).  

Este empreendimento foi responsável por proporcionar condições de formar 

outras localidades. Esse é o caso de Elisa, Pindorama, São João e Jardim Paredão. Com o 

passar dos anos, alguns desses patrimônios tornaram-se municípios, como é caso de São Jorge 

que passou a ser denominado São do Jorge do Patrocínio e Boa Esperança, passando a 

denominar Esperança Nova. 

Entre os anos de 1940 e 1950, conforme aponta Gonçalves (1999), “esta foi uma 

das regiões mais dinâmicas do país em termos de absorção de imigrantes” (GONÇALVES, 

1999, p. 93). Através da produção e cultivo do café, a porção ocupada pela Byington também 
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contribuiu para esse dinamismo local, aonde diversos imigrantes chegaram com o objetivo de 

adquirir terras pelas facilidades para o pagamento das propriedades. “Assim como toda a 

região norte do Paraná, Altônia foi ocupada por migrantes, principalmente nortistas, paulistas 

e mineiros” (PLANO DIRETOR DE ALTONIA, 2009, p. 17). 

Seguindo esta linha de pensamento, Endlich (2006) escreve sobre o processo 

migratório ocorrido na região pelas condições favoráveis para o cultivo e escoamento da 

produção de café. Este avanço estimulou o processo migratório na região. A imigração é 

caracterizada com a chegada, em sua grande maioria, de cafeicultores paulistas.  

Com o desenvolvimento das condições materiais necessárias para produzir e 
escoar café, este foi se tornando o produto em torno do qual se baseava a 
atividade econômica principal da região, atraindo intenso fluxo migratório, 
predominantemente de cafeicultores do Estado de São Paulo (ENDLICH, 
2006, p. 57). 

 
Na Figura 5 é apresentado o território da colônia São João, sob responsabilidade 

da Byington. No conjunto de glebas que pertenceram à Byington, encontra-se a gleba 3. Cabe 

salientar que o conjunto de terras que envolvem essa gleba não pertenceu à referida empresa 

em sua totalidade, segundo informações repassadas por um dos responsáveis pelo 

empreendimento no Paraná, entrevistado 213. Esta afirmação é confirmada no relato de 

entrevistado 1. 
Existe uma parte de terra que pertencia a Byington no município de Iporã. 
Existe uma gleba chamada Jaracatiá [...], talvez tenha uns 20 mil alqueires 
não sei se chega a isso que pertence à gleba Jaracatiá em Iporã, acredito que 
a Byington negociou aquela parte (ENTREVISTADO 1, 2006). 

 
De acordo com o relato de entrevistado 1, as evidências apontam que uma parte 

das terras14 não pertenceu à Byington. Isto, no entanto, não influencia na quantia de terras da 

Byington. Esta porção de terra, ao que tudo indica, foi em parte superposta pelo título 

"Piquiri", da Braviaco. 

Sobre a quantidade de terras que esteve sob domínio da Byington, há 

divergências. O Estado do Paraná, buscando controlar e interferir na ocupação das terras 

devolutas criou então órgãos estaduais com a função específica para realizar a colonização 

oficial. Entre os órgãos criados para esta finalidade, encontra-se o Departamento de 

Geografia, Terras e Colonização – DGTC.  

 
 

13 Contato  realizado por telefone em 15 de outubro de 2012. 
14 As evidências sobre esta questão apontam que havia interesses de outra companhia neste nessas terras. A 

Braviaco requereu parte das terras que fazem limites entre o núcleo São João e o núcleo Xambrê. Verificar 
dados constantes na Tabela 2. 
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Para controlar e interferir na ocupação das terras devolutas, o estado do 
Paraná criou órgãos estaduais específicos para realizar a colonização oficial: 
o Departamento de Geografia, Terras e Colonização - DGTC e a Fundação 
Paranaense de Colonização e Imigração – FPCI. Estes órgãos, a princípio, 
atuaram no sentido de coordenar a colonização (MYSKIW, 2002, p. 66). 

 
Segundo este departamento, através dos dados constantes na Figura 5, a soma 

dessas glebas é de 135.949 mil ha.  

De acordo com a Figura 5, o território que passou a pertencer à Byington estava 

dividido em nove grandes glebas com quantidades variadas de terra. A menor gleba possui 

9.679,3 ha e a maior gleba possui 19.262, 67 ha. A forma utilizada para marcar os limites 

entre uma gleba e outra, em muitas situações, foram através de rios e ribeirões, aproveitando 

os meios naturais para demarcar as divisas entre elas. Em situação adversa, as marcações 

eram realizadas através da fixação de marcos em locais específicos, facilitando sua 

localização e os limites entre as glebas. 

Os dados que aparecem na Figura 6 identificam a divisão das glebas referente ao 

território e suas respectivas quantias de terras em ha. Estão identificados os nomes dos rios e 

ribeirões. Na Tabela 5, apresentamos e compilamos os dados para facilitar a leitura da Figura 

6. Os destaques em cinza e os lotes numerados, propensas a inundações, são áreas que 

pertencem a marinha.  

Tabela 5- Divisão do território da Byington em glebas, 1954 
 

Fonte: Departamento de Geografia, Terras e Colonização – DGTC.  
Organização própria, 2013. 

 

Com apresentação desses números pelo DGTC, esclarece a divergência sobre a 

quantia de terras de responsabilidade da Companhia Byington.

Número da 
Gleba 

Quantidade de terra (ha) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

15.098,02 
18.449, 73 
19.262,67 
14.572,8 
14.775,19 
10.538,02 

14.472 
19.101,86 
9.679,3 

 



 

 Figura 6. Território da Companhia Byington. Conjunto de glebas do Núcleo São João, 1954. 
Fonte: adaptado de D.G.T.C do Paraná. 
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3.4 - A formação da localidade de Xambrê 
 

 

As dificuldades para realizar os primeiros trabalhos de formação do espaço 

em terras da Companhia eram muitas: o acesso por terra era praticamente inexistente. 

Deslocamento aéreo ainda não havia viabilidade. Como chegaram a este território?  A 

forma encontrada para ter acesso ao território e iniciar os trabalhos foi descer de barco o 

rio Paraná por Presidente Epitácio até o município de Guaíra. Em seguida, pela mesma 

forma de locomoção pelo rio Paraná, até o local denominado de Porto Byington15, 

localizado em terras da empresa (MARTINS, 2007). 

O processo de abertura dessas terras ocorreu com o uso de mão de obra 

indígena, porém, os trabalhadores contratados para realizarem as atividades vinham do 

Paraguai, passando por Sete Quedas até chegarem ao Porto Byington. Eram de terras 

estrangeiras que chegavam excelentes construtores de pontes de madeira. “Todo o 

pessoal que contratei eram índios paraguaios que vinham do Paraguai por Sete Quedas, 

andando” (MARTINS, 2007, p. 115). 

Como não havia estradas disponíveis entre os núcleos urbanos para realizar 

os transportes, a mobilidade por terra era um grande obstáculo. Essa falta de 

infraestrutura nesta área foi superada pela construção do campo de pouso construído na 

localidade de Elisa (Figura 7). Ao optarem por esta forma de mobilidade, ressaltamos 

alguns pontos:  a) a distância entre cidades maiores, como São Paulo, onde estava a sede 

da empresa, era superada; b) agilidade em transportar alimentos, gerentes, engenheiros 

etc.; c) com a presença de aviões, os locais de pouso produziam incentivos para 

divulgação e propaganda. Desta forma, criava-se um imaginário de progresso. Assim, 

de acordo com Martins (2007) “fornecer alimentos para lá era complicado, até que nós 

fizemos um campo de aviação..... Abri em Xambrê um campo de aviação, e compramos 

dois aviões Cessna monomotores” (MARTINS, 2007, p. 115).  

[...] nesta época, as pessoas dirigiam-se à região em aviões da 
companhia que pousavam próximo a cidade. Era também em aviões 
da  companhia que doentes eram levados para Maringá e mercadorias 
eram trazidas de lá. Em caso de emergência, os moradores usavam o 
rádio da companhia (CARDOSO, 2007, p. 22). 

15 Os responsáveis da Companhia utilizaram o Porto Byington como ponto de apoio para desenvolver as 
primeiras atividades de reocupação do território. Através deste porto, chegaram equipamentos, 
trabalhadores e mantimentos. O porto foi construído  nas barrancas do rio Paraná, no atual município 
de Altônia 
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Em documento fornecido pela prefeitura de Xambrê, podemos observar a 

construção dessas pistas para pouso de pequenas aeronaves. “Também, dentro da 

mesma área, foram construídas três pistas para pousos de aviões, que serviram de apoio 

aos colonizadores e hoje ainda continuam servindo à população” (Prefeitura Municipal 

de Xambrê, 7 de abril de 1969). 

 

 
Sobre este campo de pouso é necessário fazer algumas considerações. 

Embora ele estivesse em condições de receber pequenas aeronaves, no local escolhido 

havia a possibilidade de receber outros modelos de aviões. Houve interesse de empresas 

em construir uma infraestrutura melhor. De acordo com relato do entrevistado 1: 

Eu me lembro que a Vasp veio aqui na Elisa, tem uma planície ali 
atrás da Elisa que a Byington construiu seu campo de aviação [...]. 
Quando queriam ir para Pérola desciam na Elisa, em Pérola é muito 
acidentado. Eu não me lembro se foi a Vasp ou Sadia uma delas veio 
e... queria construir um campo de aviação, mas assim já com nível 
alto, porque a topografia do terreno é excelente [...] 
(ENTREVISTADO 1, 2006). 

 
Qual o interesse dessas empresas em construir um campo de aviação com 

melhores condições? O que levou a Byington em desconsiderar o interesse dessas 

Figura 7. Distrito de Xambrê – Elisa- Campo de aviação, 1959. 
Fonte: Acervo particular de Jurandir de Souza, 2013 
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empresas? A imagem do avião e o veículo simbolizam o progresso, podendo ser usado 

como forma de promoção do local, influenciando no processo migratório para essas 

localidades. Esses símbolos (Figura 7) ajudam a caracterizar como desenvolveram os 

núcleos urbanos e a forma adotada na promoção dos locais criados pela Byington. 

Conforme observamos nas palavras do entrevistado 1, as pretensões da Byington 

deixam evidências de que a futura cidade de Xambrê tinha a possibilidade de se tornar 

um grande centro urbano. Na realidade essa era a expectativa dos mais diversos 

empreendimentos no Noroeste do Paraná. Não foi somente Xambrê que passou por esse 

entusiasmo.  

Durante o período de reocupação do Noroeste do Paraná, outros núcleos 

surgiram com a perspectiva de um rápido desenvolvimento. Esse otimismo pode ser 

encontrado em outras localidades do Paraná como no núcleo urbano de Tupinambá, 

distante 26 km de Maringá, hoje distrito de Astorga. De acordo com os primeiros 

contatos, conforme observamos, o processo de formação deste núcleo foi semelhante 

aos municípios que estamos realizando a pesquisa. Esse entusiasmo criado pelas 

companhias alcançou vários Estados, devido às propagandas impulsionando a chegada 

de imigrantes das diversas partes do país. No entanto, essa expectativa não refletiu o 

êxito esperado. O que impossibilitou essa localidade, assim como outras de tornarem-se 

centros urbanos maiores?  Moro (1991) e Endlich (2006), em seus trabalhos, ajudam a 

entender o processo ocorrido no Noroeste do Paraná sobre a dinâmica econômica, 

agrícola e populacional que refletiram nessas localidades. A ideia que permeava o senso 

comum regional, sobre a possibilidade de boas terras em relação a Xambrê, aparece em  

letra de música que apresentamos a seguir. 

A Byington, sendo dona da gravadora continental, desenvolveu uma 

maneira de realizar a propaganda sobre as localidades através da música16: 

Quando eu cheguei lá pras bandas de Xambrê vinha de longe e 
comigo a esperança e uma terra dadivosa eu encontrei neste recanto de 
fartura e bonança. Rasgando solo e cavando eu vivia, e nas sementes 
eu lançava minha fé, cheguei a ver lá então um certo dia, surgir da 
terra o milagre do café. Minha Xambrê, rica terra de Xambrê, todo 
café que sua terra hoje nos da tudo me diz com certeza que você será 
orgulho deste grande Paraná (SERRINHA E CABOCLINHO, 
[1954?]). 

 

16 Moda Campeira com título Xambrê. Música cantada pela dupla Serrinha e Caboclinho. Autores Juracy 
Rago e Oswaldo Rielli. Em 1949, a dupla passou a gravar na Continental, gravadora que pertencia ao 
grupo Byington. 
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Ao que tudo indica, esta foi uma forma inovadora idealizada pelos 

empresários em realizar a propaganda sobre as terras e empreendimentos construídos 

através da Companhia Byington. 

Sobre a afirmação da construção da pista de decolagem, é possível notar sua 

presença no projeto elaborado pelos proprietários para construção da localidade de 

Elisa. Na atualidade, este local é distrito do município de Xambrê. Na Figura 8, a 

representação do campo de aterrissagem possui o comprimento de 4 mil metros. 

Nos traçados urbanos, podemos fazer uma breve descrição envolvendo esta 

localidade. De acordo com a Figura 8, apresenta 362 lotes urbanos. O desenho projetado 

para Elisa apresenta um retângulo, sendo transpostas duas avenidas diagonais e uma 

avenida passando ao centro, em sentido mais verticalizado na imagem (Figura 8). Na 

extremidade, duas pequenas circunferências. No centro há uma circunferência maior 

onde duas quadras são destinadas à utilidade pública. As demais são usadas para 

comércio e residência. 

O uso intensivo das propagandas pelas companhias sejam através de 

anúncios em jornais, panfletos, rádio, cartazes e música, foi fundamental para atrair 

compradores. Esta forma de publicidade, conforme explica Rosaneli (2013) foi pela 

intensa concorrência entre as empresas presentes no Noroeste do Paraná. Essas 

empresas possuíam basicamente os mesmos propósitos. Assim explica o autor: “A 

concorrência, cada vez mais intensa, impingia o uso de estratégias para divulgar as 

benesses dos empreendimentos. A propaganda tornar-se-ia fundamental” (ROSANELI, 

2013, p. 82). 

Após abertura das primeiras estradas ou como eram denominados pelos 

trabalhadores e responsáveis na execução dos serviços da Byington, “abriu um 

picadão”, facilitou a forma de locomoção de caminhões que realizavam o transporte de 

trabalhadores, máquinas e objetos necessários para dar continuidade ao processo de 

formação e abertura das futuras localidades.  

Na Figura 9, podemos observar as características e como se encontrava o 

local após a fase de reconhecimento do território. Destacamos nesta imagem que os 

caminhões não pertenciam somente à Byington. Outros empreendedores começavam a 

marcar presença nas primeiras atividades de formação do espaço. 

 

 

 



 

  Figura 8. Divisão das propriedades rurais e urbanas. Localidade de Elisa, 1959. 
Fonte: Adaptado de Cartório registro e Imóveis. 1º Ofício - Foz do Iguaçu – Pr. 
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À esquerda, encontramos o caminhão que pertenceu ao grupo conhecido 

como Colaborers do Brasil – Colaboradores do Brasil17. Até o presente momento, sabe-

se pouco sobre suas atividades e sobre quais motivos levaram este grupo a adquirir 

várias propriedades de terras, dando origem à fazenda Santa Fé, presente até os dias 

atuais. À direita, está o caminhão da Byington com funcionários da empresa. Ao fundo, 

a presença da mata compondo cenário da localidade. Os veículos, símbolos do 

progresso, mesmo com a dificuldade de circulação, marcam presença no cenário do 

núcleo de Xambrê. 

 
Sobre os dirigentes da Companhia Byington, de acordo com Martins (2007), 

passou a fazer parte “O Dr. Byington continuava na cúpula da empresa, composta, 

também por mim, por meu concunhado e Alberto Jackson Byington Neto que começava 

a ter uma presença marcante” (MARTINS, 2007, 151).  

Segundo explicação de Martins (2007), não havia estradas ligando Xambrê 

a outras cidades. A cidade mais próxima seria Maringá. Pressupomos  que não havia 

17 Colaboradores do Brasil é uma entidade filantrópica, fundada em 1959, que apresentam como objetivo  
contribuir para o avanço do evangelho e do Reino de Deus. Desenvolve trabalho em pecuária bovina 
de corte, equinos (Quarto de Milha), turismo rural e agricultura. A Fazenda Colaboradores do Brasil 
fica em Xambrê, Estrada Cascata, km 16. 

Figura 9. Trabalhadores Colaborers do Brasil e Byington & Cia Ltda. 1957. 
Fonte: Acervo particular de Jurandir Souza. 2013. 
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cidades próximas em uma distância de aproximada de 180 km. A forma encontrada para 

realizar o transporte, no início foi abrir uma picada entre as duas cidades. “Depois de 

Xambrê, fui abrindo uma picada até Maringá, que era o último ponto civilizado da 

Companhia de Terras do Norte do Paraná. [...] nessa picada, que devia ter mais de 100 

quilômetros [...]” (MARTINS, 2007, p 115).  

De acordo com os apontamentos realizados anteriormente, podemos 

destacar o discurso produzido pelos organizadores da Companhia, sustentando a ideia 

de que o território ocupado pela Byington e outras companhias, encontravam-se 

desabitados. Neste cenário, iremos analisar o processo de formação do espaço e as 

características das localidades constituídas pela Companhia. 

 

 

3.5 – Formação histórica das localidades no território da Byington 

 

 

Esta parte tem como objetivo apresentar as características dos municípios 

que fazem parte do recorte territorial, buscando elementos que ajudem explicar a 

herança desenvolvida na região do Norte do Paraná e aplicada de maneira semelhante 

na região Noroeste do Estado.  

Embora os municípios estejam localizados no território da Byington, eles 

foram surgindo em períodos distintos. Conforme já assinalamos, a primeira localidade a 

ser projetada pelos responsáveis da empresa foi Xambrê. Para realizar o projeto 

idealizado pelos engenheiros, foi necessário atravessar toda a extensão da gleba, 

cortando a floresta ou através da navegação até chegar ao local determinado para a 

construção da localidade. Nas palavras de Martins (2007): 

Atravessamos toda a 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 (MARTINS, 2007, p. 115). 

 
Neste momento, levantamos algumas perguntas: a) “Como foi realizada a 

escolha do local para projetar a cidade de Xambrê?” b) “Qual a necessidade de 

atravessar toda a extensão da gleba?” c) “Qual(is) motivo(s) levaram a Byington ou os 

responsáveis pela execução do projeto a escolher o local para construção da cidade?” d)  

“Não havia mão de obra brasileira disponível para realização das atividades ou seria 
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mais vantajoso contratar índios paraguaios?” As questões apresentadas ainda necessitam 

encontrar respostas. 

Os levantamentos territoriais da localidade para iniciar as atividades de 

construção e engenharia, foram realizados  através de dados aereofotogramétrico18 em 

1950. Segundo o depoimento do entrevistado 1, encontramos as primeiras iniciativas 

que descrevem os procedimentos  para conhecer a área onde devem ser construídas as 

futuras localidades, sob o protagonismo da Byington. Assim, a empresa realizou o 

procedimento de conhecer o território, através de fotografias áreas, conforme citação a 

seguir.  

Primeiro foi feito levantamento aereofotogramétrico. Toda essa área 
foi fotografada e transposta num mapa e, todas as glebas 
determinadas. Em 1950 foi feito as fotografias, não sei se foi feito 
pelo estado ou em conjunto com a Byington. Só que eu mesmo 
trabalhei com as fotografias, você monta. É um serviço perfeito, foi 
um serviço muito bonito que a Byington fez, muito sério. Você pega a 
foto de uma gleba e ela tá determinada numa foto aérea. Você vê a 
mata e o contorno dos rios, você pega 2 ou 3 fotos e você monta a 
gleba. Baseado nesse serviço aereofogramétrico é que chega a 
engenharia e aí começou a fazer as estradas (ENTREVISTADO 1, 
2006). 

 
Este foi o trabalho que proporcionou condições para realizar as atividades 

da engenharia. O recorte territorial elaborado pela empresa mostra dados sobre o lugar 

escolhido para construção da Xambrê, com uma área total de 4.995.000 milhões de m2. 

De acordo com o edital expedido em 25 de setembro de 1952, pelo Cartório de Registro 

Geral de Imóveis da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, é descrita a 

localização da área: 

Faço saber a todos quantos o presente edital lerem, ou dele 
conhecimento tiverem, com prazo de trinta (30) dias, que pelo senhor 
Alberto Jackson Byington Junior, foi depositado neste ofício um 
MEMORIAL de arruamento e loteamento da cidade de XAMBRÊ, 
situada no núcleo São João, Distrito de Guaíra, deste Município e 
Comarca, cujo projeto ora apresentado mede 745.200.00 m2 e faz parte 
da área maior formada pelo Lote nº 6, da Gleba nº 1, do núcleo São 
João, com área de 4.995.000 m2 de conformidade com o Decreto-lei nº 
58 de 10 de dezembro de 1937 e Decreto-lei nº 3.079, de 15 de 
setembro de 1938. Para conhecimento de todos, lavro o presente edital 
que será publicado no lugar de costume e  três (3) vezes, durante des 
(10) dias, no ‘Diário Oficial’ e no ‘O Estado do Paraná’ que se edita 
em Curitiba e que circula nesta cidade”  
(CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS  COMARCA 
DE FOZ DO IGUAÇU, 1952). 

18 Aerofotogramétrico: aeronave equipada com câmaras fotográficas métricas. Percorre um determinado 
território, fotografando, seguindo algumas características técnicas para produzir mapas. 
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O edital acima foi publicado no Diário da Justiça. A publicação consta na 

página 24 do Diário da Justiça de 6 de outubro de 1952.  

A seguir, descrevemos o projeto de arruamento idealizado para Xambrê. 

Destacamos que o atual município não está situado de acordo com o estabelecido no 

item, segundo o memorial. Na descrição, a principal avenida iniciava poucos metros 

após a travessia do rio Xambrê.  A distância entre o início da avenida principal e a 

passagem sobre o rio Xambrê está a pouco mais de 3 km, divergindo dos 435 m citados 

no memorial. Sobre a mudança de onde seria erguida a localidade de Xambrê, Rosaneli 

(2013) traz informações relevantes sobre essa decisão.  

“[...] pelo comando de seu proprietário Alberto Jackson Byington, 
decidira implantar a primogênita cidade ao longo do curso do ribeirão 
Xambrê, fato comum às cidades de certas regiões daquele Estado; 
mas, numa decisão que causou estranheza entre os seus funcionários, 
foi por fim revertida, pois estes conseguiram convencê-lo a abandonar 
tal concepção em favor das práticas corriqueiras no norte do Paraná” 
(ROSANELI, 2013, p. 129). 

 
Segue a descrição do projeto de Arruamento e Loteamento da Cidade de 

Xambrê. 
1º) – Descrição do terreno – A área do terreno cujo projeto de 
loteamento é ora apresentado mede 745.200 metros quadrados e faz 
parte da área maior formada pelo lote n. 6 da gleba n. 1, com a área de 
4.995.000 m2 , situada no lugar denominado Rio São João, no Distrito 
de Guaíra, Município de Fóz do Iguassú, no Estado do Paraná, de 
propriedade do Sr. Dr. Alberto Jackson Byington Junior, conforme 
transcrição n. 2.770 Lv. 3 fls. 139 do Registro de Imóveis de Fóz do 
Iguassú, lote esse com as seguintes confrontações e divisas: a noroeste 
por linha seca, confrontando com o lote nº 4; a Sudeste pelo Rio 
Xambrê, confrontando com o núcleo D’areia; Sudoeste por linha seca, 
confrontando com o lote n. 7; a Noroeste por linha seca quadradas e 
sucessivas por marcos, confrontando com o lote n. 5, todos da Gleba 
n. 1 fechando aí o perímetro. 
2º) - Descrição do projeto – O local escolhido fica no espigão entre 
dois córregos, denominados do Sabia e Serraria e o Rio Xambrê. A 
avenida central começa a 435 metros da ponte sobre o rio Xambrê, na 
estrada de porto Cruzeiro do rio Paraná. 
3º) – Arruamento – O projeto de arruamento foi baseado nas 
condições topográficas do terreno e consiste em uma avenida central 
com 30 de largura e 900 metros de comprimento. No centro da cidade 
foi projetada uma praça central com 80 metros de largura e 90 de 
comprimento. Ainda no centro da cidade, perpendicularmente à 
avenida central, foi projetada a avenida “A” com 20 metros de largura 
e 195 metros de comprimento. Paralelamente à avenida central foram 
projetadas as ruas “A”, “B”, “C”, “D”, com 15 metros de largura e 
795 metros de comprimento, e perpendicularmente à avenida central 
também foram projetadas 12 ruas com 15 metros de largura e 795 
metros de comprimento, ruas essas numeradas de 1 a 15. A numeração 
começa do lado da ponte do rio Xambrê. 
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A descrição  retrata  o território e as características gerais da localidade, os 

limites demarcados e os traçados gerais elaborados para formação de Xambrê. São essas 

as primeiras informações sobre o processo de formação do espaço que a Byington 

realizou. 

No que concerne aos loteamentos urbanos, a Companhia trabalhou de duas 

maneiras: os lotes denominados residenciais e os comerciais. De acordo com a certidão 

expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis 1º ofício de Foz do Iguaçu, esclarece: “A 

cidade se compõe de 48 quadras. O lotes comerciais  terão área de 292 a 300 m2. O total 

de lotes foi de 96 unidades. Os lotes denominados residenciais terão uma área de 448 a 

450 m2.  O total dos lotes residenciais é de 1.056 unidades” . 

Ainda, sobre este aspecto, o documento menciona os lotes destinados à 

utilidade pública: “A quadra nº31, com área de 10.792 m2 ficará reservada para 

utilidade pública como: escola, prefeitura, igrejas, etc.”. Observamos que a área total 

destinada à construção do núcleo de Xambrê foi de 745.200 m2. 

Sobre a toponímia de  Xambrê, encontram-se duas  versões  nos dias atuais. 

A primeira, esta associada à presença de profissonal de engenharia, atuando junto com a 

Byington. O engenheiro conhecido pelo nome de Dr. Chambert. Embora, até o presente 

momento, não tenha encontrado referências que possamos associar a este nome. Outra 

versão sobre a origem do nome é atribuída a um cacique indígena que viveu nessas 

terras. Sobre a existência deste cacique, encontramos em Mota (1994) referência que 

pode  estar associado a Xambrê. Embora não sejam idênticas as letras de ambos os 

nomes, não é possível desconsiderar essa possibilidade.  A seguir, a citação do autor:  

Citado pelo cacique Janguió como morador das proximidades de Sete-
Quedas, e que não gostaria de sair de lá. Mas, 31 de julho de 1901, 
Jambre estava estabelecido nas cabeceiras do rio das Cobras, no 
município de Guarapuava[...] (MOTA, 1994, p. 252).  

 
Considerando  os dois nomes Xambrê (nome do município) e Jambre (nome 

do cacique) a semelhança e sua pronúncia são evidentes. Devido a este aspecto é que 

pode estar associada à originalidade do nome.  

Essas duas versões são reproduzidas  até os dias atuais, conforme podemos 

observar  na Revista Jubileu19 

 
 
 

19 Revista  escrita em comemoração aos 50 anos do município de Xambrê. 
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Existem duas versões sobre a origem do nome de Xambrê: uma sugere 
que o nome tenha sido escolhido em homenagem ao francês Dr. 
Chambert, engenheiro da companhia colonizadora Alberto Byington, 
que desbravou a região. Outra versão é de origem indígena, contada  
pelos descendentes  da tribo Caigangues, que habitou a região no 
início da colonização. Segundo os indígenas, Xambrê, teria ganhado 
este nome em homenagem ao Cacique “Jambrê” JAM, que significa 
mãe e BRÊ, que significa junto, próximo, parente (REVISTA 
JUBILEU, 2010, p. 4). 
 

A Byington construiu outras localidades (Altônia, Pérola e Elisa). A origem 

desses nomes está relacionada a homenagear familiares da empresa. O município de 

Altônia derivou do endereço de comunicação do telégrafo20 da empresa de Alberto 

Byington. Para homenagear a mãe de Alberto Jackson Byington Júnior, D. Pérola 

Byington, atribuiu este nome, ao atual município de Pérola. 

Construí também outra cidade, chamada Altônia. Por que Altônia? 
Vinha de Alton. O que era Alton? Era o endereço telegráfico da 
empresa de Alberto Byington. Pérola, em homenagem a D. Pérola, foi 
outra cidade construída por nós (MARTINS, 2007, p. 116). 

 
O distrito de Elisa recebe o nome em homenagem a Maria Elisa Byington, 

filha mais velha de Alberto Jackson Byington Júnior, de acordo com informação obtida 

de entrevistado 221. Podemos observar que as toponímias dos nomes das três localidades 

(Altônia, Pérola e Elisa), construídas pela Byington, foram para manter a hegemonia da 

empresa no processo de formação socioespacial. Portanto, qual seria o interesse da 

empresa em atribuir a origem do nome Xambrê para homenagear um cacique indígena? 

Este procedimento ao que tudo indica iria contra a forma de atuação da empresa no 

processo de construção do espaço. Portanto, a terceira explicação sobre a origem do 

nome de Xambrê é atribuída ao rio que faz limites territoriais com o município de 

Umuarama. Conforme aponta Martins: “Por que esse nome de Xambrê? Por causa de 

um rio” (MARTINS, 2007, p. 115). Para melhor entender, o rio Xambrê é formado com 

a união de outros dois ribeirões, ribeirão nº 1 e o atual rio do Veado que percorre parte 

da extensão da gleba número 1, divide as glebas 2 e 3, passando por toda a extensão da 

gleba 6, vindo desaguar no ribeirão “d” da gleba 9, conforme imagem do núcleo São 

João22. 

20 Telégrafo: aparelho com que se transmitem quaisquer comunicações a distância; casa ou lugar onde 
funciona este aparelho. Dicionário popular brasileiro, 38ª Ed. 

21 Contato realizado por telefone em 15 de outubro de 2012. 
22 Para melhor entendimento desta descrição, sugiro observar a Figura 5 que trata das características do 

território em estudo.  
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Neste contexto, a localidade de Xambrê foi sendo formada. Outros núcleos 

urbanos foram projetados pela Byington conforme apresenta o mapa geral do 

loteamento. Este mapa apresenta as cidades de Pérola, Altônia e Elisa sendo as  

principais localidades. De acordo com este documento, temos os patrimônios São João, 

São Jorge, Boa Esperança e Pindorama do Norte. Na atualidade, alguns desses 

patrimônios tornaram-se municípios, havendo alteração de seus respectivos nomes. 

A seguir, apresentamos o Quadro 2, compondo os nomes das glebas 

conforme os mapas individuais23 das referidas localidades. Devido aos nomes atribuídos 

as glebas, os mesmos possuem semelhanças com os nomes das localidades. Desta 

maneira, analisamos os mapas produzidos pela Companhia Byington.  

Há necessidade de realizarmos outra consideração sobre o aspecto dos 

nomes. Como podemos observar o território que esteve sob responsabilidade da 

Byington, tem sua identificação com nome de núcleo São João24. A semelhança entre o 

nome da gleba e o território da referida companhia, pode causar dificuldades de 

entendimento para leitor.  

 
Quadro 2- Nome das glebas e localidades no núcleo São João, 1960. 

Nome das Glebas Nome das Localidades  
 
Gleba Boa Esperança 
Gleba São João 
Gleba São Jorge 
Gleba Pérola 
Gleba Altônia 
Gleba Pindorama 
Gleba Elisa 

 
Esperança Nova 
São João 
São Jorge do Patrocínio 
Pérola 
Altônia 
Pindorama do Norte 
Elisa 

Fonte: cartório de registro de imóveis da comarca de foz do Iguaçu. 
Organização própria, 2013. 
 

Como citado anteriormente, os nomes dos municípios que fazem parte do 

objeto de estudo, a Tabela 6, contribui para esclarecer a origem dos municípios e suas 

respectivas datas de instalação. A forma adotada para a organização dos dados a data de 

23 Os mapas foram produzidos de maneira  individual para cada localidade, trazendo os nomes das glebas. 
A localidade de Xambrê, embora fosse a primeira a ser formada, não possui gleba com seu respectivo 
nome. 

24 Alguns documentos da companhia trazem o nome de Colônia São João. Neste trabalho, decidimos 
manter o nome de núcleo São João por estar identificado em documentos cartorários e oficiais do 
Estado do Paraná. 
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desmembramento do município. Portanto, seguindo esta orientação, Xambrê foi a 

primeira localidade a tornar-se município. 

 
Tabela 6- Municípios de localidades originalmente criadas pela Byington, alterações 
territoriais, 2012 

Município atual Origem do município Data da instalação do 
município 

Xambrê Desmembrado de Cruzeiro do 
Oeste 

15/11/1961 

Pérola Desmembrado de Xambrê 06/12/1968 
Altônia Desmembrado de Xambrê 12/12/1968 

São Jorge do 
Patrocínio 

Desmembrado de Altônia 01/02/1983 

Esperança Nova Desmembrado de Pérola 01/01/1995 
Fonte: Ipardes - Cadernos Municipais. 
Organização própria, 2012. 

 

Embora esses municípios estejam localizados em um mesmo território 

formado por uma mesma companhia, existem particularidades na forma geométrica 

projetada pela empresa. 

Após realizar abordagem sobre o modelo adotado por este protagonista 

durante a formação do espaço na microrregião de Umuarama, passamos a detalhar o 

modelo original estabelecido pelo empreendimento de acordo com as imagens a seguir. 

Sobre o patrimônio Pindorama (Figura 10) na atualidade, distrito de 

Xambrê, a área reservada para a formação do traçado urbano possui 157 ha. 

acompanhado por três estradas que facilitam o acesso ao local. Essas estradas vicinais 

possuíam acesso às estradas principais que cortam as demais glebas e núcleos urbanos. 

Os 27 lotes rurais foram divididos para que todos tivessem acesso às estradas. O 

tamanho dessas propriedades variou entre 2 e 6 ha., conforme as condições 

estabelecidas pela companhia.  

 



 

 Figura 10- Localidade do patrimônio Pindorama. Divisão das propriedades rurais, 1960. 
Fonte: Cartório registro de Imóveis. 1º Ofício – Foz do Iguaçu – Pr. 
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A localidade de Altônia segue a descrição sobre os traçados urbanos e 

rurais, embora na Figura 11 encontra-se representado apenas o território selecionado 

para a construção da cidade com área de 755 hectares.  

Os dados apresentados a seguir foram retirados do mapa urbano elaborado 

pela Byington25. A localidade projetada em formato retangular possui aproximadamente 

95 quadras. No centro, cortando toda a extensão, localiza a única avenida e duas praças 

a uma distância de três quadras. Paralelas à avenida, foram projetadas sete ruas com 

tamanhos aproximados à avenida. Perpendiculares à avenida, 18 ruas cortam e formam 

o traçado urbano da localidade. Estão definidos os espaços destinados às utilidades 

públicas, embora não encontramos maiores informações que possam ser apresentadas. 

Como os demais núcleos urbanos projetados pela Byington, ao redor deles, 

estão localizados as propriedades rurais26.  

Sobre a gleba São Jorge, conforme descreve o plano diretor do município de 

2005, seguem a caracterização. O núcleo pertencia ao município de Altônia. A 

emancipação ocorreu em 1983, alterando o nome original.  

A origem do nome vem de uma denominação absorvida da gleba São 
Jorge, área que deu origem ao município e que foi dado pela 
Companhia Byington de Colonização.  O termo “Jorge” origina-se do 
grego ‘Gheorghios (trabalhador da terra) e ‘Patrocínio’ é sobrenome 
de origem religiosa tirado de um dos títulos sob que se invoca a 
Virgem Maria (PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, 2005, p. 3). 

 
Realizada essa breve observação sobre a toponímia, passamos a descrever as  

características que envolvem o processo de construção do espaço.  Sobre este 

município, o processo de formação espacial segue os padrões estabelecidos pela 

Byington. A Figura 11 retrata o território deixado para a formação do núcleo urbano, 

com área de 60 ha destinados à formação do núcleo. Sobre os traços urbanos, 

recorremos ao plano-diretor elaborado do município (SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, 

2005). Embora o desenho não apresente a forma de uma figura geométrica completa, as 

características do mapa apresentam traços semelhantes às imagens anteriores.

25 Devido a sua escala e seu estado de conservação, ficou impossibilitada a digitalização deste documento. 
26 Essas propriedades são popularmente conhecidas como chácaras. Em sua maioria, nesta localidade, 

conforme Figura 11, possui tamanho padrão de 5 ha. Em situações específicas, devido aos limites das 
propriedades, a dimensão dos lotes é alterada. Portanto, encontram-se alguns lotes rurais que possuem 
tamanhos que variam entre 2  e 4 ha. 

 

                                                           



 

Figura 11. Gleba Altônia: local reservado para formação da localidade urbana-Divisão das propriedades rurais, 1960. 
Fonte: Cartório registro de Imóveis. 1º Ofício - Foz do Iguaçu – Pr. 

89 
 



90 
 

Sobre as propriedades rurais, podemos observar (Figura 12) semelhanças 

com as demais. Próximas ao núcleo urbano estão as chácaras. Aqui a diferença é em 

relação à dimensão dessas propriedades, variando entre 1 e 3 ha. Mais afastados do 

núcleo estão as propriedades maiores, entre 12 e 36 ha. Todas essas propriedades estão 

ligadas por meio de estradas rurais, possibilitando melhores condições de acesso. 

Pertencendo ao município de Pérola, Boa Esperança obteve sua 

emancipação em dezembro de 1995, passando a ser denominada de Esperança Nova. 

Deste modo foi criado oficialmente no ano de 1960 o distrito de Boa  
Esperança, pertencente ao município de Pérola, mas  somente em 28 
de maio de 1995 a população decidiu pela criação do Município  de 
Esperança Nova através de um plebiscito homologado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral. Em 21 de dezembro de 1995, de acordo com a Lei 
n° 11.259, foi criado o Município de Esperança Nova, desmembrando 
de Pérola, mas a instalação oficial deu-se em 1 de janeiro de 1997 
(PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, 2005, p. 20). 
 

Sobre a toponímia deste município  existe a seguinte explicação:  

O nome do município foi escolhido pelo Padre Antônio Antunes dos 
Santos com o seguinte significado: �Esperança: povo cheio de 
esperança, de fé, de coragem de lutar seguindo sempre em frente, 
nunca parar; Nova: novas forças, novas idéias, novos conceitos, novas 
formas de fraternidade e visão do futuro (PLANO DIRETOR DO 
MUNICÍPIO, 2005, p. 20). 

 
A gleba Boa Esperança (Figura 13), possui 5.178 ha divididos em 

aproximadamente 337 lotes rurais e o território reservado para construção da localidade 

urbana. As propriedades maiores estão na extremidade, contornando a extensão 

territorial.  Esses lotes possuem tamanhos que variam entre 21  e 34 ha. Há diversas 

propriedades de proporções menores, entre 10 e 16 ha. As propriedades estão 

interligadas por cinco estradas principais. Por fim, as menores propriedades seguem 

padrão adotado pela Byington, com chácaras próximas à sede da localidade urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
  
             

 

 



 

Figura 12 – Gleba São Jorge: local reservado para formação da localidade urbana-Divisão das propriedades rurais, 1964. 
Fonte: Cartório Registro de Imóveis. 1º Ofício – Foz do Iguaçu – Pr. 
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Figura 13 – Gleba Boa Esperança-Divisão das propriedades rurais e traçado urbano, 1960. 
Fonte: Cartório registro de Imóveis. 1º Ofício. Foz do Iguaçu – Pr. 
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O formato geométrico desenvolvido para a construção da localidade de Pérola 

é decágono 27. No traçado urbano de Pérola (Figura 14) contém, aproximadamente, 280 

quadras destinadas ao processo de urbanização. Atravessando toda a extensão da planta 

urbana de Perola, existe a avenida central. No lado direito da imagem, foram deixadas 

quadras inteiras para utilidades públicas como: fórum, escolas e prefeitura. Locais para 

campo de esporte, cemitério, construção de igreja fazem parte do contexto da idealização 

futura cidade.  

A gleba Pérola possui 2.347 ha, divididos em 645 lotes rurais. Seguindo os 

padrões estabelecidos pela empresa, nas proximidades da localidade urbana, as 

propriedades possuem entre 2 e 10 ha. As propriedades rurais contornam todos os lados de 

onde está definido o território para projeção de Pérola. 

Portanto, após analisar os aspectos sobre o processo de formação socioespacial 

das localidades formadas pela Byington, suas características de planejamento urbano e 

rural, na terceira parte do trabalho, iremos apresentar os reflexos atuais das atividades 

projetadas pela Companhia.  

Nas conjunturas atuais de formação desses municípios, ao que tudo indica, a 

Byington seguiu os padrões adotados pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná – 

CMNP. Esta Companhia atuou principalmente no processo de formação das cidades 

presentes no Noroeste do Estado.  

Desta maneira, os planos para elaboração das cidades em tela, obedeceram 

quais formas? A divisão, tamanho e recorte das propriedades rurais seguiram quais 

padrões? Sobre os traçados urbanos, quais foram os exemplos seguidos?  

Essas questões serão discutidas na etapa seguinte, apresentando características 

sobre a influência da ocorrida no Noroeste do Paraná e da CTNP/CMNP no processo de 

formação do espaço noroeste-paranaense. Portanto, realizar comparações pode revelar 

semelhanças e diferenças que ocorreram durante a execução das atividades desenvolvidas 

pela companhia. 

 

 

 

 

 

27 Figura geométrica que possui 10 lados. 

 

                                                           



 

 Figura 14 – Gleba Pérola-Divisão das propriedades rurais e traçados urbano, 1960. 
Fonte: Cartório registro de Imóveis. 1º Ofício – Foz do Iguaçu – Pr. 
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4 - PARTICULARIDADES NA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO NO CENÁRIO DO 

NOROESTE DO PARANÁ. 

 

 

O objetivo desta parte do trabalho é analisar as especificidades ocorridas na 

dinâmica de reocupação do território sob a ação da Byington. Como foi discutido neste 

trabalho, ocorreram semelhanças no processo de reocupação entre o Noroeste do Paraná e 

a área pertencente à Companhia Byington.  

Assim, abordamos os aspectos relativos às estradas principais, os imóveis, as 

formas de comercialização na aquisição das propriedades, traçados urbanos, distâncias 

entre as localidades criadas pela Byington.  

Para que possamos entender as características ocorridas nas localidades durante  

atuação da Byington, abordaremos brevemente a respeito  da “ frente pioneira” e “frente de 

expansão” contribuindo  para analisar os fatores ocorridos na região Noroeste do Paraná, 

relacionando com a área em estudo. 

Áreas com formação do espaço recente como é o caso do Noroeste do Paraná 

podem ser analisadas como resultantes de “frentes pioneiras”. Sobre esse aspecto, 

buscamos em  Bragueto (2007) explicações que ajudam a compreender essa forma 

reproduzida na área em análise.  

A “frente pioneira”, de acordo com o autor, exprime um movimento social, 

onde o resultado é a incorporação de regiões pela economia de mercado. Portanto, sua 

principal característica é: 

[...] essencialmente a transformação da terra em propriedade privada, em 
mercadoria que intermediará o homem e a sociedade sob relações 
capitalista (na frente pioneira a terra não é ocupada é comprada). O 
posseiro perde seu espaço de reprodução econômica e social face ao 
antagonismo entre essas duas frentes em função dos diferentes modos de 
acesso a terra (BRAGUETO, 2007, v.2, p. 145). 

 
Portanto, o avanço da “frente pioneira” pelo Norte do Paraná, configura-se 

como um avanço estruturado conforme o sistema político-econômico capitalista, 

transformando a terra em mercadoria. Segundo Bragueto (2007), foi através da “frente 

pioneira” e seus agentes, estimulados pela cafeicultura que possibilitou que as propriedades 

tivessem valor de mercado.  
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Por outro lado, Bernardes (2007) escreve que a presença da  frente pioneira 

rumo ao rio Paraná não ocorreu, refutando a discussão abordada por Bragueto (2007). Nas 

palavras da autora: 
[...] pode-se adiantar que não houve época nenhuma uma ‘frente’ 
contínua, separando as áreas e, desbravamento do sertão deserto. Há 
mesmo, zonas em que até hoje não se registrou um avanço do 
povoamento que possa ser caracterizado como realmente pioneiro 
(BERNARDES, 2007, v.1, p. 139). 

 
No entendimento da autora, as áreas povoadas esparsamente por agentes 

nômades, não caracteriza um avanço da denominada zona pioneira. Para ela, o que 

caracteriza esse processo é a intensificação do povoamento, aumento na ocupação agrícola 

e acrescenta “um afluxo regular de populações provenientes de outras zonas mais velhas, a 

abertura de estradas, o aparecimento de vilas e cidades” (BERNARDES, 2007, v.1, p. 

139). O território analisado apresenta aspectos da frente pioneira. De acordo com Bragueto 

(2007) “as características desta ocupação, iniciada em 1940, prolongou-se até os anos de 

1970, são quase idênticas àquelas do Norte Novo, isto é dirigida em grande parte pelas 

companhias de terra e pela ação do Estado” (BRAGUETO, 2007, p. 188).  

As circunstâncias locais, aliadas às características gerais da economia cafeeira, 

conforme apresentamos anteriormente ajudam a explicar a rapidez da colonização do Norte 

do Estado. A base de desenvolvimento deste processo foi a pequena propriedade28, 

vinculada ao mercado, produziram um processo “semelhante ao movimento de expansão 

da agricultura Norte-Americana ocorrido no Meio-Oeste e Oeste, sendo mesmo que sua 

rapidez supera o da própria agricultura na expansão norte-americana29” (IPARDES, 1982, 

p. 9). Entre os fatores analisados por Cancian (1981), a questão agrária está entre os pontos 

de maior incidência ocorridos na região Norte a partir de 1950.  

A política agrária que anulando títulos antigos na década  de vinte, fizera 
reverter ao Estado todas as terras disponíveis, entregando-as 
posteriormente a empresas colonizadoras ‘sob compromisso de venda 
financiada de pequenos lotes dotados obrigatoriamente de acesso 
rodoviário’. Em poucos anos 150.000 propriedades entraram na produção 
dando trabalho a milhões de pessoas (CANCIAN, 1981, p 122). 

A dinâmica produzida pela economia cafeeira, segundo Cancian (1981), 

28 Sobre a pequena, média e grandes propriedades, iremos apresentar suas definições no decorre deste 
trabalho. 

29 No trabalho A Fronteira Agrícola na História Recente do Brasil: O Estado do Paraná, 1920-65 de 
William H. Nicholls, o autor faz comparação de colonização entre regiões do Brasil e dos Estados Unidos. 
Embora apresente situações específicas entre os dois países, o autor compara a questão demográfica, na 
intenção de demonstrar o dinamismo econômico, demográfico ocorrido no Norte Paraná no período de 45 
anos. 
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apresenta três momentos distintos, porém sobre o mesmo produto. Sobre este aspecto a 

autora explica: “a expansão cafeeira foi sempre acompanhada de um movimento dinâmico 

que compreendia uma área onde o café estava penetrando; uma em que se encontrava 

plenamente em produção, e outra, decadente, onde a cultura  achava-se em declínio” 

(CANCIAN, 1981, p. 92). 

Conforme observamos, alguns aspectos relacionados à dinâmica ocorrida no 

Norte do Paraná; passou por um período de transformação devido à agricultura do café. A 

autora cita localidades formadas pela Byington, onde a cafeicultura foi a principal 

atividade, seguida, com menor intensidade, da pecuária. Ambas as atividades contribuíram 

para o avanço da “frente pioneira” em território da Byington. Nas palavras da autora: 

A Oeste, em Altônia e Pérola o café também estava em evidência com 
cerca de 50,0% da área total. Em Maria Helena o café era ainda 
expressivo (35,2% da área explorada). Em Iporã somente 20,0% e em 
Alto Piquiri, apenas 8,0%. Nos demais município gado entrava em fase 
de especialização (CANCIAN, 1981, p. 30). 

 
Portanto, os apontamentos realizados pela autora, reforçam o processo 

explicado, anteriormente por Bragueto (2007) sobre o processo de reocupação reafirmando 

a discussão apresentada neste trabalho sobre a economia,  ocorrido no território da 

Byington, consolidando com o avanço da “frente pioneira”. “No Norte Novíssimo a 

cafeicultura se expandiu tanto que os cafezais ocupavam 64% das terras, entremeadas por 

pastagens na década de 1960” (BRAGUETO, 2007, v 2, p. 197). 

Conforme explica Bernardes (2007), a ação destes empreendimentos ocorreram 

de maneira planejada e com antecedência. Segundo a autora: 

Tudo foi minuciosamente planejado com antecedência, antes mesmo das 
primeiras derrubadas: o traço das estradas de ferro e de rodagem a serem 
construídas nos espigões, a disposição das cidades e povoados, a 
distâncias regulares ao longo destas estradas, o plano de cada cidade, sua 
área urbana e suburbana, seu abastecimento em água e energia elétrica, a 
faixa de chácaras que as envolve, os lotes rurais dispostos entre as 
estradas no espigão e os cursos d’água, etc. (BERNARDES, v.1, 2007, p. 
181). 

 
No trabalho realizado por Rosaneli (2013) Cidades novas do café: história, 

morfologia e paisagem urbana, o autor faz importantes abordagens sobre o processo de 

atuação das várias companhias presentes na região Noroeste do Paraná.  

Portanto,  o território de ação da Byington apresenta aspectos semelhantes ao 

ocorrido por toda a extensão do Norte do Estado. Destacaremos, a seguir, os pontos que 
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determinaram a formação das localidades e suas características que ajudam a compreendê-

las no processo de formação do espaço e a realidade atual. 

 

 

4.1 –  As ações desenvolvidas pela Byington e a formação do espaço 

 

 

De acordo com os apontamentos realizados neste trabalho, observamos que a 

microrregião de Umuarama, sobretudo, o território de responsabilidade da Byington, foi 

reocupada, seguindo características da região Norte, principalmente, sob a influência da 

Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP/CMNP. Na região Noroeste do Paraná 

ocorreu a formação de pequenas propriedades30. Embora este critério apresente alterações 

de acordo com a região e município no Paraná.  Mesmo havendo a possibilidade de alterar 

a quantidade de terras, os cinco municípios que estamos analisando não apresentam 

mudanças neste aspecto. É importante ressaltar nesta parte que realizamos a conversão de 

alqueires para hectares. No entanto, nas entrevistas, mantivemos o padrão estabelecido 

pelos entrevistados. 

No trabalho publicado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social - Ipardes, a região Norte do Paraná foi constituída através de pequenas 

propriedades. Esse ponto chama a atenção  pela estrutura de formação no país estar 

apoiada em grandes propriedades, os denominados latifúndios. Neste aspecto, a região 

paranaense forma-se em pequenas áreas rurais e complementa “de certa forma ordenada, o 

que é bastante inusitado no Brasil” (IPARDES, 1982, p. 8).  

Até aqui, acentuou-se o fato de que agricultura do Norte do Paraná 
sempre foi mercantil e parte do núcleo capitalista da economia nacional. 
Pois bem, a colonização do Estado nos últimos 30 anos expandiu-se para 
outras regiões, como Oeste e Noroeste [...] (IPARDES, 1982, p. 8-9). 

 
A formação de pequenas propriedades nesta região pode ser um indicativo para 

diminuir as conseqüências de uma eventual crise econômica cafeeira.  

[...] o estabelecimentos de um regime de pequenas e médias propriedades 
menos susceptíveis de se abalar com o advento de uma crise de café e 
mais capazes de originar uma vida regional intensa (BERNARDES, 
2007, v.1, p. 182). 

30 Sobre as pequenas propriedades, são áreas de até quatro módulos fiscais. De acordo com Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – Incra, são propriedades inferiores a 80 ha. 
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Esta estrutura de divisão das propriedades rurais foi aplicada a partir do 

planejamento elaborado por empreendedores, conforme explica Cancian (1981). De acordo 

com a autora, os lotes em sua grande maioria eram considerados pequenos e médios, com 

aproximadamente 20 ha 31. Relacionado a esta situação, a forma de pagamento parcelado 

das propriedades facilitava a aquisição de lotes rurais por trabalhadores da agricultura. 

(CANCIAN, 1981). Essa estrutura de propriedades, segundo a autora, predominou no 

Noroeste do Paraná, em consequência, no território da Companhia Byington. Nas palavras 

do entrevistado 1, “Pra você ver, no município de Xambrê, o lote maior que foi cortado 

pela Byington tinha 50 alqueires” (ENTREVISTADO 1, 2006). Ainda, de acordo com o 

entrevistado 3: “Mas a maior parte tinha seu pedacinho de terra, era 5 alqueires, 10 

alqueires, 15, 20 alqueires tudo lotinho pequeno” (ENTREVISTADO 3, 2013). Sobre este 

aspecto, em documento emitido pelo município de Xambrê, pode ser verificado o número 

total de lotes formados pela Byington. Consta no atestado de  7 de abril de 1969,”[...] para 

acesso aos 10.144 lotes rurais vendidos pela referida firma [...]” (PREFEITURA DE 

XAMBRÊ, 1969). Embora mencionamos esses dados no trabalho, para fins de comparação 

dos números  de propriedades, o mesmo território, antes de pertecener a Byington, possuia 

212 lotes rurais, com média de 500 ha (CERTIDÃO – CARTORIO REGISTRO DE 

IMÓVEIS – FOZ DO IGUAÇU, 1979). 

Através desses dados, foi possível fazer uma média da quantidade de terras que 

os lotes rurais possuiam. O resultado: uma média de 14 ha por lote. 

Outro ponto que podemos mencionar sobre a decisão das companhias de 

formarem pequenas propriedades rurais foi no sentido de facilitar, principalmente,  a 

comercialização. Podemos perceber que não havia interesse por parte do governo estadual 

em realizar a reforma agrária. Com o predomínio dessas propriedades estruturadas pelas 

companhias, os governantes denominaram e consideraram a “reforma agrária”, conforme 

aponta o livro da CMNP.   

Essa característica refere-se a circunstâncias econômicas pela qual o país 

estava atravessando. A crise econômica dificultava o comércio de grandes propriedades.  

Isto, no entanto, não impossibilitou a formação de grandes propriedades na 

31 Sobre o conceito de pequena, média e grande propriedade, utilizamos a definição  estabelecida pelo Incra, 
de módulo fiscal. Pequena Propriedade - o imóvel rural:  de área compreendida entre um e quatro módulos 
fiscais; Média Propriedade - o imóvel rural:  área superior a 4 e até 15 módulos fiscais; Grande Propriedade 
– Imóvel acima de 15 módulos fiscais. Para maiores informações acessar o link  www.incra.gov.br 

 

 

                                                           



100 
 

região. Este fato ocorre para que as companhias não limitassem a quantidade de lotes 

adquiridos por um único comprador.  

A venda de terras em pequenos lotes não evitou, no entanto, a formação 
de latifúndios, pois, como afirmam Lopes (1982) e Tomazi (1998), a 
Companhia não limitava o número de lotes para cada comprador. Desde 
que se comprometessem a pagar o preço requerido pela empresa, o 
comprador poderia comprar quantos lotes desejasse, sendo eles contínuos 
ou não. (CARDOSO, 2007, p 13). 
 

Embora a citação acima se refira a CTNP/CMNP, salientamos que o 

empreendimento em estudo possibilitou o surgimento de grandes propriedades. A 

Byington não limitou a quantia de propriedades adquirida por um único comprador, 

embora não apareça de forma expressiva a formação de grandes propriedades na área em 

análise. De acordo com entrevistado 1. “A fazenda Santa Fé32 foi constituída por 180 

pequenos lotes e tornou-se uma fazenda que era tudo lote pequeno” (ENTREVISTADO 1, 

2006). Esta propriedade está localizada, aproximadamente, a 20 km do município de 

Xambrê. 

Analisando o mapa elaborado pela Byington sobre a divisão das propriedades 

rurais, constatamos que  havia apenas dois lotes com quantias superiores a 120 h. Nessas 

condições, verificamos que a Byington manteve a estrutura de pequenas propriedades 

rurais por todo o território. Portanto, podemos observar que o processo de divisão das 

propriedades rurais foram muito parecidos com os desenvolvidos pela CTNP/CMNP. 

No trabalho sobre as atividades da CTNP/CMNP, é possível destacar os 

procedimentos adotados pelo empreendimento sobre o processo de formação das 

localidades. Seguindo esta abordagem, a CTNP/CMNP adotou o procedimento de construir 

os núcleos urbanos de maior importância econômica, mantendo uma distância aproximada 

de 100 km entre uma localidade e outra.  

Os núcleos básicos da colonização foram estabelecidos progressivamente, 
distanciados cerca de 100 quilômetros uns dos outros, na seguinte ordem: 
Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama. São cidades planejadas nos 
mínimos detalhes para se transformarem em grandes metrópoles (CMNP, 
1975, p. 125). 

32 A Fazenda Santa Fé pertence a Colaboradores do Brasil, uma associação sem fins lucrativos, que produz 
recursos para a manutenção de entidades assistenciais como creches e orfanatos. A instituição foi fundada 
em 1958 por um grupo de norte-americanos, mas hoje é administrada por uma diretoria de brasileiros.  
Tem área de 965 ha, desenvolve a pecuária de corte, com aproximadamente 1.200 cabeças de bovinos, 
além de se dedicar ainda à criação de cavalos Quarto de Milha 
<http://colaboradoresdobrasil.blogspot.com.br/>  Acesso em 24 de julho de 2013. 
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Ocorre que na distância entre esses núcleos urbanos principais, organizado para 

serem centros econômicos maiores, foram constituídos, entre uma cidade e outra, pequenos 

patrimônios a uma distância aproximada de 15 km, com o objetivo de servir a população 

que dava sinais de concentração no meio rural (CMNP, 1975, p. 76).  Em segundo plano, 

explica Fresca (2007) “[...] esses novos proprietários, em razão de sua pequena escala de 

produção, imprescindiam do núcleo urbano para assegurar o acesso ao mercado para os 

produtos cultivados e ao mesmo tempo obter bens e serviços necessários” (FRESCA, 2007, 

v.2, p. 225). 

Neste contexto, podemos destacar alguns aspectos realizados pela Byington 

seguindo um modelo muito próximo ao estabelecido pela CTNP/CMNP, embora não 

apresente, até o momento, um grande centro econômico na perspectiva elaborada pela 

CTNP/CMNP, conforme as atuais cidades – Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama.  

No território de ação da Byington, de acordo os traçados urbanos planejados 

pela companhia, as três principais localidades – Xambrê, Pérola e Altônia, destaca-se o  

município de Pérola, apresentando aspecto para tornar o centro de maior destaque 

econômico, com as seguintes características: traçado urbano, sistema viário e a quantidade 

de lotes rurais superior, em relação às demais localidades. Outro ponto importante é a 

localização do núcleo urbano. Pérola encontra-se praticamente no centro do eixo de ligação 

entre Xambrê e Altônia. Assim, ao que tudo indica, Pérola realizaria a articulação entre os 

dois núcleos urbanos. Embora, até o momento a cidade não apresente aspectos que possam 

ser comparadas como, por exemplo, ao polo de Umuarama. Entre os municípios que 

constituem esta microrregião, Umuarama possui população superior a 100 mil habitantes, 

sendo considerado o maior centro econômico próximo aos municípios em discussão. 

As questões que abordam o padrão adotado pela Byington durante o processo 

de formação do espaço apontam que foram vários os aspectos que a empresa adotou como 

modelo elaborado pela CTNP/CMNP. Em situações específicas, como o planejamento de 

centros urbanos maiores não foram concretizados. Sobre este ponto é necessário realizar 

trabalhos que discutam quais os contextos que não permitiram, até o momento, o 

desenvolvimento de um centro econômico maior.  

As atividades de responsabilidades das companhias, após receberem a 

concessão de terras, consistiam em elaborar o plano das cidades ou patrimônio, 

estabelecendo a infraestrutura básica nessas localidades, como podemos observar nas 

palavras de Cardoso (2007). 

 



102 
 

As colonizadoras proporcionavam uma infra-estrutura básica, com 
estradas de acesso, instalação de serrarias, motores geradores de energia, 
transporte aéreo, entre outras. Estes “atrativos” pareciam, nas 
propagandas, afirmar que uma vida de qualidade estava à espera daqueles 
que tivessem a coragem de deslocar-se para uma região em inicio de 
colonização e enfrentar o trabalho de transformar a mata em campos 
produtivos e inseridos no sistema econômico do capital. (CARDOSO, 
2007, p. 12). 
 

Diante deste contexto, as ações realizadas pela Byington apresentam aspectos 

semelhantes aos adotados pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná – CMNP. 
A empresa teria traçado minuciosamente a distribuição das pequenas, 
médias e grandes propriedades, bem como estabelecido, desde o início, 
uma hierarquia funcional urbana. Além disso, delimitou a rede viária de 
maneira a garantir o escoamento das safras e a integração entre zonas 
rurais e as cidades. Muitos núcleos urbanos tiveram seus traçados 
igualmente pré-definidos (GONÇALVES, 1999, p. 112). 

 
O procedimento adotado pela Companhia Byington, sobre a forma de 

pagamento das propriedades rurais e urbanas, era realizado de forma parcelada. Sobre essa 

questão, podemos observar nas palavras do entrevistado 1. Para ele, os serviços realizados 

pela Companhia Byington foram interessantes. Em seu relato, descreve como eram 

realizados os pagamentos dos compradores de imóveis.  

Muitas pessoas compravam, davam 30% de entrada, sendo em dinheiro. 
E geralmente, naquela época como tinha pouco banco, o cara trazia o 
dinheiro no saco. Tirando os 30% dela e o restante era pago em 4 anos no 
Banco do Brasil. Só que a Byington recebia, repassava para o Banco do 
Brasil, um acerto da Byington com Banco do Brasil (ENTREVISTADO 
1, 2006). 

 
Sobre a relação de pagamento com a Byington, destacamos as palavras do 

entrevistado 3. “Era proteção de 40 % e o restante  divido em quatro anos” 

(ENTREVISTADO 3, 2013). Sobre este aspecto CTNP/CMNP encontramos o seguinte 

registro: “Essas glebas foram vendidas a prazo, mediante o pagamento de 30% do seu 

valor como entrada e o restante em quatro anos, contando juros de 8% ao ano” (CMNP, 

1975, p. 146). 

Ainda, de acordo com a questão abordada, a CTNP/CMNP reforça os dizeres 

apontados pelos entrevistados. Embora, segundo alguns deles, desconhece-se a política de 

juros da Byington, parece pouco provável que tenha havido  isenção de juros por parte da 

empresa em suas ações comercias, oferecendo prazos extensos. Sobre esse aspecto, 

podemos observar o relato do entrevistado 1: “eu cheguei a receber prestação que estava 

atrasada doze anos. Existia um juro de mora, mas o juro naquela época era muito baixo, 
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isso fazia com o sujeito, em vez de pagar ele comprava outro lote enquanto devia” 

(ENTREVISTADO 1, 2006).  

Sob este desígnio da incorporação de terras, as pequenas e médias 

propriedades, agricultura diversificada com gêneros alimentícios, embora a economia 

produzida na região fosse com base na cafeicultura; o elevado número de núcleos urbanos 

fundados com distâncias de 10 e 20 km, o processo migratório e “o papel do sistema de 

transporte que teve na ferrovia o grande elo, mas que foram precedidas pelas estradas” 

(FRESCA, 2007, p. 231) são os principais aspectos produzidos no Norte e Noroeste do 

Paraná, em um processo ocorrido num período de tempo aproximado de 40 anos. Estes 

elementos permitem entender o processo de formação das localidades e a dinâmica 

estabelecida na área de atuação da Byington. Portanto, o planejamento das localidades, 

suas funções, a interligação e suas representações serão analisados no item a seguir. 

 

 

4.2 – Formas e Funções adotadas nos núcleos urbanos estruturados pela Companhia 

Byington 

 

 

Nesta parte do trabalho, realizaremos uma abordagem do plano urbanístico 

elaborado para representar as localidades fundadas pela Byington. Através da descrição das 

figuras reunidas, analisamos as formas e as funções que foram adotadas pelo 

empreendimento e, alguns apontamentos que revelaram a necessidade de estabelecer a 

morfologia das localidades aqui apresentadas. Neste arcabouço, pode ser relevante este 

processo para reflexão e compreensão do processo histórico ocorrido na área de atuação da 

Companhia Byington. Sobre esses aspectos, aparecem elementos que contribuem para 

questões que possam revelar novos elementos para possíveis  estudos dessas localidades. 

Cabe esclarecer sobre esta parte do trabalho que não atentaremos para questões 

específicas da urbanização. Assim, não é alvo de investigação destacar as prováveis 

alterações entre o plano original e o assentado até o momento. Portanto, não é objeto de 

análise o conjunto de elementos que constituem o urbano como, por exemplo, plano de 

arborização, morfologia do parcelamento do solo, implantação de redes de infraestrutura. 

Embora estes pontos sejam fundamentais para compreendermos a formação do espaço, são 

possibilidades  para futuras propostas de trabalhos. No entanto, não é possível desenvolver 
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o trabalho sem mencionar pontos específicos da formação deste conjunto de localidades. 

Os aspectos abordados constituintes fazem parte de uma análise generalizada 

dos planos, proporcionando uma interpretação do contexto atual dos núcleos urbanos. 

No trabalho elaborado por Rosaneli (2013), o autor realiza abordagens sobre o 

processo de elaboração dos planos urbanístico ocorridos na fronteira do café e as funções 

desempenhadas sobre os traçados urbanos. As descrições apresentadas pelo autor foram, 

devido, as iniciativas de 41 empreendimentos que atuaram no Noroeste do Paraná.  

Em observância às formas geométricas, as figuras a seguir apresentam aspectos 

de dois arranjos. Segundo Rosaneli (2013), a implantação desses arranjos destaca-se no 

seguinte sentido: “[...] o uso de formas geométricas regulares para delimitar o contorno do 

plano e a aplicação de simetria para composição interna da malha” (ROSANELI, 2013, p, 

130). Segundo o autor, foram várias as figuras escolhidas para circunscrever as fundações 

das localidades, “mas a disposição retangular – perfeitamente ajustável ao formato das 

quadras – figura como a extensamente mais adotada [...]” (ROSANELI, 2013, p. 130). 

Observando o aspecto da geometria  das localidades criadas pela Byington, considerando 

distritos e patrimônios, destacam-se pelo formato diferente do retangular os municípios de 

Pérola e Esperança Nova. Sobre adoção desses padrões, serão explicados de maneira 

individual de acordo com as inserções das figuras.  

Ao observar os aspectos gerais expressos nas figuras, foi adotada uma 

hierarquia simples, através das ruas e avenidas centrais. Mediante este contexto Rosaneli 

(2013) faz a seguinte observação:  

No geral, a maioria dos planos estruturou-se  por várias avenidas, sendo 
muito comum o destaque para uma em especial – ‘a principal’ -, cuja 
implantação usual costuma acompanhar a linha de interseção das bacias 
hidrográficas, muito em razão de facilitar o caminhar na principal 
sequência comercial [...] (ROSANELI (2013, p. 135). 

 
Ainda, de acordo com os registros do autor, ocorrem características no sentido 

estabelecido sobre a trajetória das ruas e avenidas. Assim, o autor faz a seguinte descrição: 

“[...] salienta-se que a maioria absoluta das ruas e avenidas segue trajetória retilínea; alguns 

planos admitem as curvilíneas, mas as poucas mistilíneas somente são aplicadas em ínfima 

parte de algumas concepções, sobre tudo as maiores” (ROSANELI, 2013, p. 139). 

Portanto, através dessas observações, analisaremos os planos atuais projetados pela 

Companhia Byington. 
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4.2.1 - Xambrê 

 

 

A localidade de Xambrê (Figura 15), em seu plano original apresenta a forma 

retangular. Na Figura percebe-se a presença de dois modelos geométricos ligadas pela 

avenida central. No entanto, não sabemos até o momento, o que levou a companhia a 

elaborar esses dois modelos geométricos. Houve, portanto, mudanças do plano original e o 

assentado. No entanto, alterações foram realizadas na largura da avenida que divide o 

tráfego. Assim Rosaneli (2013) faz os seguintes apontamentos: 

[...] e também pela avantajada largura na qual, às vezes canteiros já 
definidos em planta dividem os sentidos do tráfego. Interessante observar  
que a dimensão transversal das avenidas sofreu ao longo do tempo 
variação na preferência – de 20,00 metros para 40,00 metros. A largura 
mais empregada, no entanto, foi de 30,00; a mais generosa projetada, de 
50,00 metros [...] (ROSANELI, 2013, p. 138). 

 
Os aspectos acima descritos pelo autor foram aplicados a este município. 

Conforme é apresentado, o município de Xambrê faz ligações com os demais municípios 

através de rodovias. A rodovia que faz ligação com Umuarama atravessa toda a extensão 

da cidade, dando continuidade ao acesso a outros municípios como Pérola, Altônia e 

Icaraíma.  

No entanto, nos dias atuais, podemos observar algumas mudanças que estão 

ocorrendo  neste eixo de ligação entre as figuras geométricas na localidade de Xambrê. 

Percebe-se um deslocamento de órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Com a 

construção do fórum; posto de atendimento do Banco do Brasil; Secretaria de Educação do 

município, posto de atendimento da Copel - Companhia Paranaense de Energia e a 

possibilidade da prefeitura ter sede própria neste eixo. Aliado a essas questões, a presença 

de alguns pontos comerciais e residências vem criando uma dinâmica nesta área da 

localidade. 

Sobre o uso da avenida principal, a presença do comércio assenta-se nos dois 

sentidos do retângulo, tornando o principal fluxo da cidade. Este fato não ocorre no elo 

entre as duas figuras geométricas, embora, conforme observamos anteriormente, mudanças 

estão ocorrendo neste eixo do município. 

Em relação às formas adotadas para as praças, não ocorrem variações sobre a 

questão da geometria. Neste contexto, as formas adotadas para as praças são semelhantes 

para os cinco municípios. A principal alteração foi em relação à dimensão.  Segundo 
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Rosaneli “[...] são praças de formas geométricas básicas, que acompanham as diretrizes 

preestabelecidas para o traçado [...]” (ROSANELI, 2013, p. 172). O padrão geométrico 

circular foi o adotado para as localidades formadas pela Byington. As praças foram 

implantadas, principalmente, em eixos de cruzamentos principais (ROSANELI, 2013).  

No município de Xambrê, estão presentes duas praças de dimensões iguais, na 

avenida central. Assentada para controlar o fluxo interno, principalmente entre as avenidas. 

No interior do hexágono, a presença da praça de esportes define o sentido do 

tráfego, para os distritos, demais localidades formadas pela Byington e outros núcleos 

urbanos próximos a Xambrê. 

 

 

 

 

 

4.2.2 - Altônia 

 

 

Como podemos observar (Figura 16), a cidade de Altônia apresenta aspectos 

retangulares semelhantes ao núcleo urbano de Xambrê, não aparecendo outras 

Figura 15 –  Vista aérea do município de Xambrê – PR. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Xambrê, 2011. 
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características geométricas em seu plano que possam ser analisadas. Conforme 

mencionado no início do trabalho, esta localidade possui a maior população, entre as 

formadas pela Byington, com aproximadamente 20 mil habitantes. Neste aspecto, podemos 

afirmar que ao contrário do previsto pela Byington, Altônia desenvolveu mais do que o 

núcleo de Pérola. 

Atravessando  toda a extensão da cidade, a avenida principal tem a largura  de 

30 metros, diferenciando do padrão realizado em Xambrê. Por toda a extensão da avenida 

principal, encontram-se presentes duas praças circulares, embora de dimensões diferentes, 

implantadas em cruzamentos de maior fluxo. Chama a atenção neste ponto, a praça de 

menor dimensão, possuindo um radial, tornando um aspecto particular da cidade. 

O centro comercial de Altônia encontra-se localizado no eixo da avenida 

principal em ambos os lados. No entanto, o comércio não estende por toda a extensão desta 

avenida, concentrando, basicamente em três quarteirões. Casos isolados de casas 

comerciais surgem no transcorrer desta avenida. 

Altônia possui ligação por rodovias, embora não seja uma peculiaridade  deste 

município. Localizada aproximadamente 25 km do rio Paraná,  Altônia possui ligação por 

rodovias com São Jorge do Patrocínio de um lado e, de outro, com o município de Pérola.  

Rosaneli (2013) chama a atenção para a relação entre a área urbana e a 

suburbana, sendo uma característica peculiar. Ocorre neste aspecto uma interação entre o 

que o autor chama de urbana e suburbana, onde as chácaras apresentam traçados 

geométricos idênticos ao traçado urbano. Sobre este aspecto, o autor  faz a seguinte 

descrição: “As cidades de Altônia [...] dentre outras, consistem em exemplos de uma 

inteligível interação, cujo desenho das chácaras segue rigorosa disposição geométrica 

inspirado no traçado urbano [...]” (ROSANELI, 2013, p. 159). Conforme apresentamos no 

decorrer do trabalho, as demais localidades formadas pela Byington foram cercadas por 

chácaras. No entanto, os traçados rurais das demais localidades não apresentam essa 

relação entre o urbano e o suburbano. Um dos principais fatores que facilita  interação 

entre o urbano e o suburbano é o relevo da localidade. 

A Byington ao desenvolver essa característica, apresentando envolta do núcleo  

urbano as cercanias de chácaras, deixa evidências sobre dois aspectos: a- mantém a 

estrutura de pequenas propriedades rurais próximas aos núcleos urbanos; b- previram o 

possível crescimento da sede urbana, facilitando a implantação da infraestrutura e o 

formato dos lotes urbanos. 
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A localidade de Altônia possui destaque, pois nas demais localidades não foi 

possível relacionar os traçados urbanos com a proposta do suburbano (chácaras). No mapa 

elaborado pela Companhia Byington, sobre a o núcleo urbano de Altônia, é possível 

perceber essa interação apontada pelo autor.  

 

 

4.2.3 – São Jorge do Patrocínio 

 

 

A localidade de São Jorge do Patrocínio (Figura 17) apresenta aspectos 

retangulares, semelhante às demais localidades citadas anteriormente. No núcleo de São 

Jorge do Patrocínio, não apresentam outras características geométricas em seu plano, como 

ocorre em Xambrê, embora nesta figura não apresente aspecto de um quadrado conforme o 

mapa geral. Ao analisar a imagem da localidade, é possível perceber traços geométricos. 

No entanto, não contempla um plano geométrico, apresentando aspectos em seu contorno 

externo que não permite definir uma figura geométrica para a localidade. 

Figura 16 –  Vista aérea do município de Altônia – PR. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Altônia, 2011. 
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Os expedientes viários deste município são diferentes dos que foram 

apresentados até o momento. A única avenida da cidade possui extensão de dois 

quarteirões, com largura aproximada de 40 metros, contornando duas praças que estão 

próximas.  

As presenças dessas praças chamam a atenção, por serem as únicas a terem 

formatos diferentes entre os cinco núcleos urbanos discutidos. São praças em formato 

triangulares, sendo uma maior e outra menor, alterando o padrão circular adotado nas 

demais localidades. Embora esteja presente uma terceira praça circular, localizada distante 

do eixo central, deslocada do traçado da localidade. Sobre este aspecto, é importante 

apresentar alguns comentários. Qual o propósito de construir uma terceira praça como 

demonstrado acima? Esse é um fator importante, pois o núcleo urbano encontrava-se em 

expansão pelo movimento migratório sob a influência da economia cafeeira. Desta 

maneira, havia possibilidade de que a localidade crescesse mais do que de fato ocorreu. 

Portanto, essas previsões de crescimento não se concretizaram até o presente momento. 

Assim, a praça ficou desarticulada do traçado urbano, diminuindo a sua importância em 

relação a uma das funções das praças: o controle de tráfego urbano. 

O centro comercial de São Jorge do Patrocínio localiza-se no eixo da avenida 

principal de ambos os lados, contornando as duas praças e estendendo para mais um 

quarteirão. Neste aspecto é semelhante às demais  localidades. 

A ligação para São Jorge do Patrocínio e as localidades mais próximas, Altônia 

e Esperança Nova, ocorre através de rodovias. Embora seja possível ter acesso através de 

rodovia com o município de Esperança Nova, esta ligação não é perceptível na imagem 

(Figura 16). Assim, o acesso a São Jorge do Patrocínio pode ser realizado passando pelas 

duas localidades. 

Conforme já assinalamos, no trabalho de Rosaneli (2013), o autor realiza 

discussões sobre morfologia, paisagem e história da cidade na fronteira do café, discutindo 

questões sobre os núcleos urbanos formados pela Byington. No entanto, causa certa 

estranheza que São Jorge do Patrocínio não aparece no trabalho do autor. Qual(is) 

motivo(s)  levaram o autor a desconsiderar este município em seu trabalho?  

São Jorge do Patrocínio possui semelhanças com a cidade de Altônia, 

apresentando em duas extremidades do plano onde, o suburbano interage com os traçados 

urbanos. Ao contrário de Altônia, conforme apresentamos, o relevo permitiu por todo o 

contorno externo do núcleo urbano de chácaras acompanhando o plano urbano, aqui foi 
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possível estabelecer essas características somente em dois lados da localidade. As 

características discutidas apresentam singularidades de uma cidade com aspectos diferentes 

das que foram apresentadas até o momento. Assim, os traços das praças triangulares e a 

presença de uma avenida, são questões que chamam a atenção em relação aos demais 

núcleos urbanos discutidos anteriormente.  

Nas páginas a seguir, analisaremos os casos das cidades de Pérola e Esperança 

Nova. Ambas as localidades apresentam traçados geométricos bem diferentes dos 

discutidos até o momento.  

 

 

 

4.2.4 – Pérola 

 

 

O município de Pérola, conforme (Figura 18) apresenta aspectos geométricos 

distintos entre as localidades formadas pela Byington. São vários os pontos que merecem 

atenção. Pérola, ao que tudo indica, foi projetada para ser o maior centro econômico entre 

localidades formadas pela Byington. Os principais aspectos que julgamos importante para 

compreendermos a afirmação  são: traçado urbano, sistema viário e quantidade de lotes 

rurais e urbanos. Embora tenhamos apresentado anteriormente, julgamos importar expor 

esses pontos para melhor compreensão  da formação da localidade. 

Figura 17 - Vista aérea do município de São Jorge do Patrocínio – PR 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, 2013. 
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Outro ponto importante é a localização de Pérola. A cidade encontra-se 

praticamente no centro do eixo de ligação entre Xambrê e Altônia, realizando conexão por 

rodovia com município de Cafezal do Sul. Atualmente, faz articulação com um terceiro 

município: Cafezal do Sul. Ainda, sobre este ponto, essa ligação permite conexão com uma 

das principais rodovias estaduais: PR 323. Assim, ao que tudo indica, Pérola seria a 

localidade que realizaria a articulação entre os dois núcleos urbanos Xambrê e Altônia.  

A ligação de Pérola com as demais localidades é realizada através de rodovias. 

Por sua vez, atravessa toda avenida principal, indo de uma extremidade a outra. A avenida 

possui  largura inferior, comparando-se com a principal avenida de Xambrê. Realizar esta 

comparação deve-se ao fato de que Xambrê possui a avenida principal com maior largura 

entre as cinco localidades. Porém, possuem pontos comuns, canteiro central por toda a 

extensão da referida avenida e praças circulares que irradiam outras avenidas e ruas.  

Em determinado ponto desta avenida, entre uma praça e outra, o canteiro 

central torna menos expressivo, tendo como função a orientação do tráfego. O 

assentamento da avenida central ocorre acompanhando as condições do relevo, conforme 

explica Rosaneli (2013). Sobre este aspecto, o autor faz o seguinte esclarecimento: 

“Seguindo a prática freqüente, essas avenidas principais são assentadas a encosta do 

espigão: exemplo claro, no plano de Pérola [...]” (ROSANELI, 2013, p. 145). 

Pérola possui quatro praças circulares na extensão da avenida central, 

assentada em cruzamentos, controlando o fluxo dos automóveis. Irradiam dessas praças, 

ruas que irão ajudar a definir o formato geométrico adotado para esta localidade. Sobre as 

praças, outro aspecto chama atenção: entre as extremidades da cidade, duas praças em 

formato circulares, de dimensões iguais, porém, superiores as duas praças que encontram 

no centro da área urbana. Surgem dessas praças, ruas e avenidas e rodovias, produzindo 

quarteirões retangulares para o assentamento de construções comerciais e residências. 

O comércio segue características semelhantes das demais localidades: por toda 

a extensão da avenida principal de ambos os lados. No entanto, esta característica é mais 

intensa na denominada parte central da localidade. 

O formato geométrico assentado para  Pérola obedece a curvaturas e desníveis. 

Para explicar esse processo, Rosaneli (2013) contribui para esse entendimento. Segundo o 

autor “Curva-se em respeito à topologia e recebe em pontos estratégicos praças circulares; 

de algumas, irradiam vias que ladeiam quarteirões arqueados” (ROSANELI, 2013, p. 146). 

O autor conclui analisando outros aspectos sobre Pérola: 
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A procura da parte mais elevada do outeiro para o assentamento da 
avenida principal encontra neste plano uma das projeções mais 
representativa deste aspecto tão comum da fronteira do café no Paraná. 
Curva-se em respeito à topografia e recebe em pontos estratégicos praças 
circulares; de algumas irradiam vias que  ladeiam quarteirões arqueados. 
A igreja se instala no mais alto do plano, na grande praça circular que 
focaliza a atenção dos olhares que percorrem a via principal. Na periferia, 
uma via marginal que separa a área urbana da zona rural, cuidadosamente 
planejada; nos seus cruzamentos principais outras praças circulares para 
organizar o futuro trânsito (ROSANELI, 2013, p. 146). 

 
O padrão elaborado pela Byington, envolvendo as cercanias de chácaras 

próximas aos núcleos urbanos, foi adotado para Pérola. No entanto, pelas condições do 

relevo, as propriedades rurais (chácaras) não ocorrem em relação entre o urbano e o 

suburbano, como  em Altônia e uma parte de São Jorge do Patrocínio. 

As características discutidas apresentam singularidades de uma cidade com 

aspectos diferentes das que foram apresentadas até o momento. A geometria do plano 

destaca-se pela curvatura na parte inferior do plano, “onde os quarteirões arqueados, quase 

retangulares” (ROSANELI, 2013, p. 161) evidenciam características peculiares desta 

localidade. As figuras apresentadas mostram que as avenidas principais funcionam como 

“eixo de simetria”. O sentido desta simetria acontece onde os planos duplicam quase por 

completo (ROSANELI, 2013).33 Assim, Pérola apresenta características singulares na 

formação de seu plano urbano. 

33 Sobre este aspecto ler o trabalho de Alessandro Filla Rosaneli. Neste trabalho, o autor faz vários 
apontamentos sobre as cidades da região Noroeste do Paraná, como morfologia, sistema viário, 
assentamento dos planos de 96 cidades, devido atividades de 41 companhias que contribuíram para 
constituir a face urbana da fronteira do café no Paraná. 
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4.2.5- Esperança Nova 

 

 

Esperança Nova (Figura 19), conforme observação realizada foi o último 

distrito a ser desmembrado, tornando-se município em 1995. O número de habitantes e as 

dimensões territoriais apontam como a menor localidade entre as constituídas pela 

Companhia Byington.  

O plano geométrico assentado para  Esperança Nova é diferente das demais 

localidades constituídas pela Companhia. O traçado radial e a figura do octogonal foi o 

formato adotado para Esperança Nova. Segundo Rosaneli (2013), a adoção desse padrão 

geométrico “remetem a uma geometrização mais zelosa”34 (ROSANELI, 2013, p. 130).  

Neste sistema, a cidade possui uma única praça central, mantendo ligações com 

o sistema viário das demais localidades. No tocante às dimensões desta praça, são 

34 Conforme explicação do autor, outra localidade, Ivaté, próxima a Xambrê apresenta este aspecto 
geométrico 

Figura 18 - Vista aérea do município de Pérola – PR. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pérola, 2011. 

 
Figura 18 - Vista aérea do município de Pérola – PR 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pérola, 2013. 

 

 

                                                           



114 
 

semelhantes aos estabelecidos nos demais núcleos urbanos. Exceto, em casos isolados, 

como são Jorge do Patrocínio, onde as praças possuem formatos e dimensões diferentes. A 

dimensão dessa praça manteve um padrão de 80 m de diâmetros. A escolha de praça 

circular para as localidades, segundo entendimento de Rosaneli (2013) “[...] eleita 

geralmente para arranjar as praças implantadas nos eixos de cruzamentos principais [...]” 

(ROSANELI, 2013, p 172).  

A ligação de Pérola e São Jorge do Patrocínio com Esperança Nova é realizada 

através de rodovias. Semelhante aos demais municípios, a avenida principal em Esperança 

Nova é o eixo que faz a ligação entre as rodovias. 

De acordo com Rosaneli (2013), o autor chama atenção para os seguintes 

aspectos: “Os arranjos são variados, mas estruturalmente muito similares, pois a elas são 

dedicados espaços centrais – geométricos, topográficos e/ou simbólicos. Através  de sua 

disposição ao meio do cruzamento dos eixos viários, adquirem atenção focal [...]” 

(ROSANELI, 2013, p. 168). 

O eixo principal do comércio de Esperança Nova, assim como os demais 

municípios, está localizado na avenida principal de ambos os lados. Pelas características da 

dimensão, a posição geográfica, o eixo  comercial é considerado pequeno, ficando restrito 

a um quarteirão.  

 

 
Figura 19 - Vista aérea do Município de Esperança Nova  – PR  (2010?) 
Fonte: www.esperancanova.pr.gov.br  <acesso em  20 de  junho 2013> 
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As características discutidas apresentam singularidades de uma localidade com 

aspectos diferentes das que foram apresentadas até o momento.  

Portanto, a geometria do plano destaca-se pelo formato octogonal. Portanto, 

Esperança Nova e Pérola são as localidades que possuem em seus planos características 

diferentes entre os núcleos urbanos formados pela Companhia Byington. Conforme 

apresentado, as localidades possuem similaridades em alguns aspectos. Embora, cada uma 

delas demonstre particularidades no plano.  

Para finalizar, podemos fazer algumas considerações sobre estas localidades, 

para futuros trabalhos. Questões como arborização, as edificações e repartições públicas, 

espaços coletivos, hierarquia e as edificações religiosas são aspectos que merecem maiores 

considerações, podendo revelar novas explicações sobre os planos assentados e os 

objetivos idealizados pela Companhia.  

Contudo, podemos assinalar o cuidado com o desenho dos núcleos urbanos 

antes da sua implantação, sendo característica da região Noroeste do Paraná devido às 

ações realizadas pelas diversas companhias que atuaram na formação das localidades na 

microrregião de Umuarama. 

Essas localidades mostram a necessidade de novos trabalhos que possibilitam 

contribuir para o entendimento do processo socioespacial e as características que 

justificaram as ações da Companhia Byington, embora tenhamos apresentado algumas 

questões sobre a formação do espaço nesta área. 

Conforme apresentamos, a área em análise possui pontos similares  ao restante 

do Norte do Paraná. Desta maneira, o desenho prévio do espaço urbano, planejamento do 

interurbano e intraurbano, o processo migratório, a formação de pequenas propriedades, a 

cafeicultura são aspectos semelhantes que ocorreram nas localidades formadas pela 

Companhia. No entanto, características diferentes estão presentes. Dificuldades 

econômicas pelas crises do café originaram uma vida regional mais intensa; 

proporcionando o êxodo para centros maiores, criando um dinamismo populacional. O solo 

é diferente das terras roxas do Norte paranaense, o Arenito Caiuá não possui a mesma 

fertilidade das terras roxas. Portanto, a produção cafeeira apresentava mais dificuldades 

nessas áreas. Esta característica não impossibilitou que cafeicultura tornasse a principal 

agricultura nesta área, durante o processo de reocupação e construção do espaço. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

No presente trabalho, realizamos uma reflexão sobre as características do 

espaço reocupado durante o processo de formação dos núcleos urbanos de Altônia, 

Esperança Nova, Pérola, São Jorge do Patrocínio e Xambrê, além dos distritos presentes no 

território, devido às atividades desenvolvidas pela Companhia Byington.  

A formação histórica das regiões brasileiras e, posteriormente, suas 

reestruturações podem ser compreendidas através do processo de formação socioespacial 

no contexto nacional atrelada às questões regionais. Portanto, o Paraná passa a compor 

como um dos principais expoentes da produção de café no cenário brasileiro, pela política 

de incentivo à produção cafeeira e às concessões de terras realizadas por parte do Estado, 

em muitas situações de terras devolutas.  

A análise baseada no processo de formação socioespacial tem como objetivo 

refletir sobre os aspectos relacionados às questões econômicas, políticas e sociais que 

ocorreram no Brasil.  

O processo de formação socioespacial ocorrido no território nacional passa por 

mudanças como, por exemplo, a mão de obra oficialmente deixou ser escrava, passando 

para porcenteiros, meeiros e, finalmente, aos assalariados. Contudo, não houve grandes 

mudanças no contexto de apropriação da terra, as grandes propriedades permaneceram, 

embora particularidades tenham ocorrido na conjuntura nacional. 

Realizamos uma interpretação do espaço referente a região Noroeste do 

Paraná, especificamente o território de atuação da Byington, relacionando com questões 

econômicas, políticas e sociais atreladas ao contexto nacional, refletindo em escalas locais.  

As transformações que acontecem na região podem ser contextualizadas por 

ações do governo estadual a partir dos anos de 1940, sob a influência do governo de 

Vargas que mostrava um ideal nacionalista, aliada à instauração de uma agricultura 

racional, aumentando a produção de excedentes para o mercado interno. Esse discurso 

alimentava ao mesmo tempo a ocupação sistemática de terras consideradas “abandonadas”, 

“desocupadas”, tornando ação prioritária do governo nacional. 

Pela política de incentivo à produção cafeeira e às concessões de terras 

realizadas por parte do Estado, em muitas situações terras devolutas, o Noroeste 

paranaense apresenta como uma das principais regiões no cultivo do café.  Dentro desta 
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perspectiva, as atuações das companhias colonizadoras foram a base que consolidaram o 

processo de formação do espaço no Noroeste do Paraná. Neste contexto, na microrregião 

de Umuarama,  ocorre a ação da Companhia Byington a partir 1950. 

As questões apresentadas sobre o território reocupado pela Byington possuem 

similaridades no processo de formação socioespacial, desenvolvido na região Noroeste do 

Paraná. O discurso produzido e deixado como herança pelos empreendedores é produzido 

até os dias atuais. Procura-se, desta maneira, omitir a presença dos agentes sociais que se 

encontravam no território.  

Ao sistematizar o processo de reocupação da área em análise, trata-se de 

extensa área no setentrião paranaense marcada por empreendimentos de diversas 

companhias. Detalhamos esse processo e mais especificamente da formação do espaço e 

das estratégias da Companhia Byington. Com isso, analisamos a região atualmente e as 

características atribuídas a essa herança histórica sob o protagonismo da Companhia 

Byington. 

Sobre as terras da Companhia Byington, havia a necessidade de cuidar dos seus 

limites territoriais. A presença de pessoas que vigiavam o território reflete um cenário de 

disputa pela terra.  

No entanto, outras questões são apresentadas no desenvolvimento do trabalho, 

sobre as atividades da Byington. Conforme analisamos, o discurso dos empreendedores da 

Byington, de um território inóspito, ao que tudo indica, não ocorreu. As questões 

apresentadas neste estudo levantam problemáticas sobre este ponto: “Quem realizou o 

processo de remoção dessas pessoas para manter o discurso de território inóspito?” “Por 

que houve um período de três anos para darem início ao processo de transcrição dos 

documentos em nome da Byington?” Essas questões precisam ser respondidas, 

necessitando de buscar informações para melhores esclarecimentos.  

No desenvolvimento do trabalho, surgiram interrogações relacionadas ao 

processo de formação do espaço na área em análise. As questões envolvendo empresas 

interessadas em elaborar campo para aviões em melhores condições de receber as 

aeronaves. Para a época abordada no trabalho, a possibilidade de estruturar as localidades 

com campos de pouso poderia desenvolver centro um econômico maior como, por 

exemplo, Maringá. No entanto: “Qual o interesse dessas empresas em construir um campo 

de aviação com melhores condições?” “O que levou a Byington e outros responsáveis em 

desconsiderar o interesse dessas empresas?”  
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Sobre a mão de obra utilizada neste território para a formação do espaço, 

muitas atividades foram realizadas com  índios vindos do Paraguai. Assim, apresentamos 

as seguintes perguntas: “Não havia mão de obra brasileira disponível para realização das 

atividades ou seria mais vantajoso contratar índios paraguaios?” “Quais os interesses 

envolvidos para contratar pessoas vivendo na fronteira para realizar os trabalhos neste 

território?” Essas questões carecem de discussões, para melhor entendimento do processo 

de construção do espaço nesta área.. 

Analisar a dinâmica de reocupação do território sob a ação da Byington, 

apresentamos semelhanças  e especificidades das localidades. Assim, aspectos relativos às 

estradas principais, os imóveis, as divisões das propriedades rurais, as formas de 

comercialização das propriedades, traçados urbanos, formas geométricas e as distâncias 

entre as localidades são elementos que permitem entender o processo de formação das 

localidades, o planejamento das localidades, suas funções, a interligação e suas 

representações são referências que se relacionam com o Noroeste do Paraná.  

Portanto, embora com atores diferentes criou-se uma homogeneização 

territorial que traz uma coerência escalar de âmbito regional. Após a crise cafeeira a região 

passa por transformações que em muitos pontos dissolvem as características anteriormente 

comuns, mas pode-se considerar que os elementos decorrentes da formação socioespacial 

da ocupação capitalista efetiva criou pontos de similitudes regionais.  
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	Em 1990, Lupion concede entrevista a Aramis Millarch, publicada no jornal Estado Paraná com título Lupion, um depoimento para a história política do Paraná. Nesta entrevista, o então governador do Paraná relata alguns interesses em criar as condições ...
	Era uma época de dificuldades. O Paraná ainda não tinha tomado o desenvolvimento que garantisse uma arrecadação de acordo com as suas necessidades. Para aumentar a população do Estado e, em consequência, melhorar a renda, iniciamos o projeto de ocupaç...

