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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a produção do espaço urbano de Toledo, cidade localizada no 

Oeste do Paraná, a partir da implantação do Frigorífico Pioneiro S/A em 1959. Esta 

empresa foi criada com capital local para realizar o abate de suínos, mas em estado 

de falência, foi adquirida pelo Grupo Sadia em 1964, o que determinou sua 

consolidação na cidade. Organizada primeiramente para fornecer matéria-prima à 

manufatura em São Paulo, ao longo do tempo essa unidade se tornou a maior planta 

industrial frigorífica do Brasil, com destaque para o abate de aves. A dinâmica 

urbana impulsionada pela presença de uma indústria em uma cidade envolve a 

atração de mão de obra, a necessidade de implantação de uma infraestrutura de 

abastecimento e escoamento, assim como da instalação de serviços públicos e 

financeiros. Nesse sentido, a partir do levantamento histórico, da identificação dos 

agentes sociais envolvidos na produção do espaço e da análise da morfologia 

urbana, este trabalho apresenta alguns aspectos sobre como a existência dessa 

planta industrial orientou a forma do espaço urbano de Toledo.  

 

 

Palavras-chave: Produção do espaço urbano; morfologia urbana; Toledo-PR; Sadia.  

  



CIUDAD E INDUSTRIA: el Frigorífico Pionero S/A y la reestructuración del 

espacio urbano de Toledo-PR 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo analiza la producción del espacio urbano de Toledo, ciudad ubicada en 

el Oeste de Paraná, a partir de la implantación del Frigorífico Pionero S/A en 1959. 

Esta empresa fue creada con capital local para realizar el matadero de cerdos, pero 

en estado de quiebra, fue adquirida por el Grupo Sadia en 1964, lo que determinó su 

consolidación en la ciudad. Organizada primero para suministrar materia prima a la 

manufactura en São Paulo, a lo largo del tiempo esa unidad se convirtió en la mayor 

planta industrial frigorífica de Brasil, con destaque para el matadero de aves. La 

dinámica urbana impulsada por la presencia de una industria en una ciudad provoca 

la atracción de mano de obra, la necesidad de implantación de una infraestructura 

de abastecimiento y salida, así como de la instalación de servicios públicos y 

financieros. En este sentido, a partir del levantamiento histórico, de la identificación 

de los agentes sociales involucrados en la producción del espacio y del análisis de la 

morfología urbana, este trabajo presenta algunos aspectos sobre cómo la existencia 

de esa planta industrial orientó la forma del espacio urbano de Toledo. 

 

Palabras clave: Producción del espacio urbano; Morfología urbana; Toledo-PR; 

Sadia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção do espaço urbano é um tema constantemente estudado e 

debatido, pois se trata de um processo que faz parte da reprodução do modo de vida 

de nossa sociedade. A cidade, de onde se opera o controle do sistema capitalista e 

que proporcionou o desenvolvimento da industrialização, é a expressão material 

desse processo e da sociedade que nela vive. Assim, o espaço urbano é produzido 

em um processo constante de adequação às necessidades de reprodução do 

capital, o que causa impacto na vida em sociedade, nas formas de consumo e exige 

mudanças espaciais. 

Além disso, a diversidade do espaço urbano brasileiro exige cada vez mais 

sua pesquisa e seu estudo, para melhor compreender os diferentes processos 

envolvidos na sua produção. Após mais de cinco séculos, ainda hoje são fundadas 

novas cidades, com o objetivo de controlar e/ou dar suporte à expansão da 

produção e reprodução de capital.  

A Divisão Territorial do Trabalho (DTT) no modo de produção capitalista 

produz diferenças espaciais, reorganiza o território e amplia seu espaço, gerando 

um vasto campo de pesquisa e estudo do urbano. Apesar da lógica de reprodução 

do capital ser a mesma, cada nova cidade surge em um ambiente diferente e com 

um grupo de pessoas diferentes, o que implica em um lugar com características 

próprias e que permite observar diferentes formas de produção e reprodução do 

espaço urbano.  

Nesse contexto, a dissertação aqui apresentada resulta de uma pesquisa 

sobre o processo de produção do espaço na cidade de Toledo-PR. Nosso interesse 

pelo tema se deu pelo fato de que, em busca de informações e pesquisas realizadas 

sobre essa cidade, não foram encontradas publicações com uma análise do seu 

espaço urbano a partir do arcabouço conceitual e teórico da Geografia e da 

pesquisa sócio-espacial.  

A definição do recorte de pesquisa se iniciou a partir de estudos 

desenvolvidos no final da graduação e em cursos de especialização, entendendo 

que a compreensão sobre o espaço urbano de Toledo deve ser ampliada, diante do 

reconhecimento do importante papel que desempenha na rede urbana regional, 

nacional e mundial.  



14 
 

Em primeiro lugar, é importante destacar que a nossa formação inicial é a 

Arquitetura e o Urbanismo, escolha pautada na vontade de estudar a cidade e 

propor ações para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Assim, seria 

possível unir arte e técnica para atender às necessidades cotidianas da vida urbana, 

conforme a tríade vitruviana: firmitas, utilitas e venustas. No entanto, com a 

complexidade das funções urbanas (utilitas), que exigem cada vez mais soluções 

técnicas inovadoras (firmitas) para proporcionar a harmonia necessária (venustas) 

na construção das cidades, percebemos que era preciso buscar o conhecimento 

produzido em outras disciplinas. Afinal, como a cidade é o lugar do modo de vida 

contemporâneo, ela se constituiu como objeto de pesquisa e análise de diversas 

disciplinas e ciências, sendo a Geografia aquela mais próxima da Arquitetura e do 

Urbanismo, pela inerência do espaço em sua análise.  

Também é preciso notar que a inserção da Arquitetura e do Urbanismo na 

área das ciências sociais aplicadas os determina como uma disciplina que busca 

aplicar conhecimentos produzidos em outras ciências. Assim, o conhecimento 

interdisciplinar, que através desta pesquisa se pretendeu ampliar, foi sendo 

adquirido ao longo da graduação, quando foram estudados alguns conceitos 

geográficos. Espaço, paisagem, lugar e território são termos frequentemente 

utilizados pela Arquitetura e pelo Urbanismo. Na Geografia, são categorias de 

análise do mundo que se complementam, sendo fundamental seu entendimento 

para o trabalho e o estudo da cidade.  

A partir disso, entendemos a cidade como uma forma espacial que abriga 

uma sociedade, cujo modo de vida molda esse espaço, transformando-o em seu 

lugar ao reconhecê-lo como seu e nele imprimindo sua identidade, criando um 

território através de suas regras e deixando seus vestígios na paisagem ao longo do 

tempo. Esse breve entendimento sobre a complexidade que envolve a cidade 

transformou nosso olhar, levando-nos a tentar compreender as cidades onde 

podemos atuar como profissional, a partir do arcabouço teórico emprestado da 

Geografia pela Arquitetura e o Urbanismo. Isso porque a tomada de decisões em 

planos e projetos urbanos exige-nos compreender o modo de vida da sociedade que 

habita esse espaço a ser modificado, o que leva à necessidade de compreender o 

contexto geral em que ela se insere e qual sua origem, não esquecendo que as 

motivações econômicas são o motor de sobrevivência da sociedade humana 

contemporânea. 
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Dessa forma, nossa vivência na cidade de Toledo nos levou a iniciar uma 

observação empírica do seu espaço urbano, visando compreender sua forma e 

procurando identificar os processos sociais que levaram à sua estruturação atual. O 

desenvolvimento de uma pesquisa sobre a localização das diferentes classes sociais 

no espaço urbano (CAMPOS; DIAS, 2015) nos permitiu constatar que há 

congruência com a lógica da produção do espaço urbano brasileiro estudada e 

definida por autores como Roberto Lobato Corrêa ou Flávio Villaça, referências 

conhecidas em nossa graduação. No entanto, como já foi dito, não foram 

encontrados trabalhos que estudassem esses aspectos específicos de Toledo.  

Além disso, é importante destacar que a cidade de Toledo é um dos principais 

polos regionais do Estado do Paraná, estando localizada na região Oeste, dentro da 

faixa de fronteira com a Argentina e o Paraguai. Sua colonização, segundo alguns 

pesquisadores, impulsionou a ocupação da região na década de 1940 (OBERG, 

1960; GRONDIN, 2007) e se deu pelas necessidades do mercado do sistema 

capitalista. Após uma primeira exploração extrativista de matéria-prima realizada por 

uma empresa inglesa, a colonização dessa área foi realizada por migrantes gaúchos 

de origem italiana e alemã (OBERG, 1960; SILVA; BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988; 

GRONDIN, 2007). 

Conforme o resgate histórico realizado para embasar o projeto de pesquisa, 

observamos que o desenvolvimento econômico do município aconteceu dentro do 

processo de industrialização brasileiro. Com início na extração de madeira, 

passando pelas pequenas manufaturas e agropecuária de subsistência e depois 

pela inovação das formas de produção, sua economia hoje é baseada no Complexo 

Agroindustrial1 instalado. O processo de urbanização, assim induzido, atraiu novas 

indústrias, diversificando a movimentação da economia local a partir do ramo 

industrial, o que, de forma inerente, determinou a estruturação urbana pela presença 

de plantas industriais na cidade.  

Além disso, a instalação de Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e 

privadas, tem gerado uma nova dinâmica econômica e cultural, o que exige a oferta 

de novos serviços e a instalação de novas infraestruturas. Soma-se a isso, o fato de 

que o aprimoramento técnico da indústria e a necessidade de pessoal qualificado 

                                                           
1
 Entendemos aqui como Complexo Agroindustrial, o complexo que envolve, além da produção 

agropecuária propriamente dita, empresas a montante do setor agrícola, a indústria que produz para 
a agricultura, e empresas a jusante do setor agrícola, as agroindústrias processadoras (GRAZIANO 
DA SILVA, 1996; MARAFON, 1998). 
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atraem novos moradores, sejam como empregados diretos, terceirizados ou através 

das IES. Assim, nessa cidade onde, no início de sua colonização, apenas os 

descendentes de alemães e italianos podiam comprar terras (OBERG, 1960; 

GRONDIN, 2007), hoje residem pessoas de diferentes regiões do país e do mundo.  

Esse aumento da complexidade da sociedade provoca mudanças que se 

expressam no espaço urbano e geram novas demandas, tornando necessário seu 

planejamento. E, como já foi dito, para planejar, é fundamental compreender sua 

organização urbana, o que permite posteriormente refletir sobre as possíveis 

diretrizes e estratégias a serem incorporadas nos planos. Diante disso, por meio da 

pesquisa aqui apresentada, buscamos compreender um espaço urbano estruturado 

pela presença de plantas industriais, visando gerar informações para o seu 

planejamento, assim como para casos similares de cidades.  

Além disso, é evidente a relevância de Toledo no contexto regional, o que 

justifica sua escolha como estudo de caso, seja pelo papel desempenhado na 

colonização da região ou pelo destaque econômico da produção de seu complexo 

agroindustrial. Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE, por exemplo, indica Toledo como uma das cidades 

paranaenses, junto com Guarapuava, com maior potencial de crescimento e 

investimentos (ACIT, 2015).  

Se inicialmente a nossa motivação maior é atuar na melhora da qualidade de 

vida nas cidades, o que nos leva a refletir sobre quais valores definem essa 

qualidade para a sociedade contemporânea, baseada em um modo de vida 

industrializado e consumista, a definição do objeto desta dissertação nos exigiu 

realizar um recorte que nos permitisse inseri-la dentro da linha de pesquisa 

“Desenvolvimento Econômico e Dinâmicas Territoriais”. Assim, a pesquisa se pautou 

na análise da estruturação urbana, considerando a dinâmica estabelecida em um 

dado território, a partir da presença de plantas industriais e o espaço físico de 

produção de um determinado ramo da economia.  

De modo geral, observamos que o discurso sobre o desenvolvimento 

econômico dos municípios, quando se trata de planejamento ou de campanhas 

políticas, é baseado na atração de indústrias, sendo a geração de empregos e de 

receitas as principais justificativas. Com isso, nos inquieta uma questão: como 

planejar ou projetar a localização dessas plantas industriais e organizar o espaço 

urbano, garantindo qualidade de vida a todos?  
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Como já foi dito anteriormente, através dos estudos iniciais sobre o espaço 

urbano de Toledo, percebemos que a presença de indústrias influenciou no 

processo de estruturação urbana. Para um recorte mais específico, foi definido como 

objeto de estudo a análise da produção do espaço urbano, a partir da instalação do 

Frigorífico Pioneiro S/A, considerado por diversos pesquisadores o principal 

expoente industrial da história da cidade, que posteriormente, se tornou o maior 

frigorífico de aves e suínos da América Latina, pertencente à Sadia S/A, e que hoje 

representa parte do maior complexo agroindustrial frigorífico da América Latina, a 

BRF S/A.  

O problema colocado por esta pesquisa é, pois, “Como a presença do 

Frigorífico Pioneiro S/A influenciou o processo de produção do espaço urbano de 

Toledo?”. Nossa hipótese é que a implantação da indústria em questão foi 

fundamental para esse processo, sendo determinante na estruturação urbana e na 

forma que a cidade apresenta hoje. 

A partir dessa problematização, ficou definido como objetivo geral da 

pesquisa analisar as influências espaciais da instalação do Frigorífico Pioneiro S/A 

no processo de produção e estruturação urbana de Toledo-PR. No intuito de 

alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar o contexto de instalação do Frigorífico Pioneiro S/A e os 

condicionantes da sua localização na escala urbana; 

 Identificar os agentes sociais que atuaram no processo de produção do 

espaço urbano de Toledo, considerando a instalação do frigorífico em 

questão; 

 Identificar, caracterizar e analisar as formas espaciais produzidas e as 

funções estabelecidas; 

 Analisar a legislação municipal referente ao planejamento territorial do 

município e sua relação com a instalação do Frigorífico Pioneiro S/A;  

Diante dos objetivos estabelecidos, é importante destacar que, assim como 

para Carlos (2008), o foco da pesquisa aqui apresentada não é simplesmente a 

localização da indústria, mas as inter-relações estabelecidas e a apreensão do 

movimento inerente ao processo de produção do urbano. A escolha do objeto de 

estudo se deu pelo interesse em compreender como se processa o fenômeno 

mundial de produção do espaço urbano em uma cidade média brasileira, fundada 

em meados do século XX. Consideramos que, para realizar planejamento urbano, é 
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fundamental observar o espaço concreto e compreender as dinâmicas da sociedade 

que o habita, pois, conforme Maricato (2007), o estudo da evolução, ou estruturação 

e reestruturação, do espaço e da práxis2 social é pré-condição para o planejamento.  

Nesse caso, como a presença do frigorífico em questão é considerada 

determinante no desenvolvimento industrial de Toledo, entender a dinâmica por ele 

estabelecida no espaço urbano poderá auxiliar na proposição futura de diretrizes de 

planejamento. Com isso, o recorte desta pesquisa é o espaço urbano de Toledo, 

considerando o Distrito-Sede, no intervalo de tempo desde a instalação do frigorífico 

em questão (1959), até o ano de 2016, quando a coleta de dados baseadas em 

imagens foi realizada, observando a legislação vigente nesse período.  

Ademais, sabemos que a produção do espaço urbano resulta, conforme 

Corrêa (1999), da ação de agentes sociais, dentre os quais estão os proprietários 

dos meios de produção, ou os industriais, que procuram as localizações urbanas 

com melhor custo benefício para os seus negócios. Vale ressaltar que a localização 

é considerada como um fator decisivo na estruturação urbana, pois define a 

acessibilidade dos diferentes grupos sociais ao trabalho e aos lugares de consumo 

(CORRÊA, 1999; VILLAÇA, 2001).  

Também é importante observar que, entre os diferentes agentes, processos e 

formas de produção do espaço urbano, Fischer (2008) aponta que a existência ou 

implantação de uma indústria se tornou um instrumento maior das políticas de 

ordenamento do território, por seu papel nas polarizações espaciais. Segundo o 

mesmo autor, com a industrialização, redefinida a partir da multinacionalização das 

empresas, e a possibilidade de “deslocalização” do capital, a decisão de implantação 

de indústrias e empresas depende das condições de conteúdo e qualidades dos 

ambientes, o que provoca uma competição entre as diferentes localidades.  

Assim, as cidades se estruturam para atender as necessidades colocadas 

pelas indústrias, pois, ainda conforme Fischer (2008), a indústria “[...] influencia 

diretamente o crescimento urbano, a evolução qualitativa dos conteúdos urbanos, a 

estruturação das hierarquias urbanas regionais”. Segundo esse autor, “[...] não se 

trata mais de um espaço mais ou menos específico ou de uma simples técnica de 

urbanismo, mas bem mais de um instrumento privilegiado de certas estratégias 

econômicas espaciais” (FISCHER, 2008, p. 54, grifo do autor). 

                                                           
2
 Grifo da autora. 
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A partir disso, fica demonstrado que estudar a estruturação do espaço urbano 

de Toledo a partir da instalação do Frigorífico Pioneiro S/A é pertinente e 

possibilitará verificar como os diferentes agentes sociais atuaram nesse processo, 

atendendo às necessidades impostas por essa indústria. Trata-se, neste caso 

específico, de uma pesquisa sócio-espacial, cujo “[...] espírito é o de iluminar o 

espaço recorrendo às relações sociais, e a estas recorrendo ao espaço, em uma 

dialética sem fim” (M. SOUZA, 2015, p. 18). O trabalho foi desenvolvido, assim, 

percorrendo a uma aproximação ao método de abordagem materialista dialético, já 

que compreendemos a existência de um processo na produção do espaço urbano, 

em movimento constante, procurando analisar as condições que o provocam. 

Vale destacar ainda que se torna imprescindível uma análise com abordagem 

interescalar, considerando que algumas respostas às questões colocadas 

dependem da compreensão desse núcleo urbano inserido em um contexto mais 

amplo, o que determina as atividades estabelecidas em seu espaço. Temos, com 

isso, uma pesquisa que procura analisar a produção do espaço urbano como 

resultado de processos contínuos de mudanças e permeado por interesses 

diferenciados e contraditórios. Seu enfoque sócio-espacial “[...] engloba os esforços 

de investigação científica, filosoficamente embasada e informada, em que as 

relações sociais e o espaço são – ambos - devidamente valorizados e articulados 

entre si com densidade no decorrer da construção do objeto e da própria pesquisa” 

(M. SOUZA, 2015, p. 12).  

Dessa forma, os procedimentos metodológicos são variados, conforme o 

objeto estabelecido e formam um quadro de referência (MARACONI; LAKATOS, 

2003). Neste caso, envolvem o levantamento histórico, bem como a reconstituição 

dos processos que possibilitaram a estruturação do espaço, a coleta de dados sobre 

o espaço urbano atual e a identificação de possíveis tipos ou modelos que nos 

permitem interpretar esses dados.  

Para desenvolver a pesquisa, foi importante organizar o referencial teórico 

sobre os conceitos que permeiam o tema proposto, através do levantamento, da 

leitura e da interpretação da bibliografia de referência. Também foi necessário 

estabelecer o contexto de criação do núcleo urbano de Toledo, a partir do processo 

de industrialização brasileiro, para o que utilizamos o levantamento bibliográfico, o 

levantamento histórico, através dos livros e pesquisas sobre a história e colonização 

local, elaborada por atores da história e pesquisadores do tema. 
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Após esse trabalho, foram desenvolvidos os objetivos anteriormente 

estabelecidos. De forma mais prática, os procedimentos e as técnicas de pesquisa 

escolhidos foram adequados a cada um dos objetivos específicos da pesquisa: 

 Para “identificar o contexto de instalação do Frigorífico Pioneiro S/A e os 

condicionantes da sua localização na escala urbana”, utilizamos o 

levantamento histórico, através da pesquisa documental, bibliográfica, assim 

como as entrevistas com atores desse processo, realizando a partir disso uma 

análise sobre os padrões de localização reconhecidos pela literatura sobre o 

tema;  

 Para “identificar os agentes sociais que atuaram no processo de produção do 

espaço urbano de Toledo, considerando a instalação do frigorífico em 

questão”, utilizamos o levantamento histórico, observando os dados a partir 

do referencial teórico; 

 Para “identificar, caracterizar e analisar as formas espaciais produzidas e as 

funções estabelecidas”, realizamos uma coleta de dados sobre a distribuição 

dos usos e as características do tecido urbano, o que permitiu a elaboração 

de mapas temáticos através do geoprocessamento de dados3. Para isso, foi 

utilizado parte do banco de dados e mapas da prefeitura municipal, dados de 

pesquisa de campo e levantamento fotográfico, analisando a partir disso o 

que os padrões identificados sugerem quanto aos processos sociais que os 

formaram; 

 Para “analisar a legislação municipal referente ao planejamento territorial do 

município e sua relação com a instalação do Frigorífico Pioneiro S/A”, foi 

realizado o levantamento documental da legislação pertinente, procurando 

verificar como ela interferiu (ou não) na estruturação do espaço urbano, a 

partir da instalação do frigorífico em questão. 

Ademais, definidos os procedimentos e técnicas de pesquisa, consideramos 

importante definir os parâmetros de análise do espaço urbano a serem utilizados. 

Com a crescente magnitude dos problemas urbanos no Brasil, assim como no 

                                                           
3
 Para o geoprocessamento de dados uma das ferramentas utilizada é o Sistema de Processamento 

de Informações Georreferenciadas (SPRING), software livre desenvolvido pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE). 



21 
 

mundo todo, há uma maior atuação dos planejadores, o que por consequência exige 

maior pesquisa sobre o tema (M. SOUZA, 2013). 

Assim, diversos pesquisadores vêm desenvolvendo metodologias para 

análise urbana, procurando identificar os problemas espaciais que existem nas 

cidades, visando propor soluções mais adequadas para os mesmos. Nesse sentido, 

a identificação, caracterização e análise das formas espaciais e das funções 

estabelecidas a partir do Frigorífico Pioneiro S/A, bem como a análise da legislação 

municipal nesse contexto, deve ser pautada em critérios que permitam atingir o 

objetivo geral da pesquisa. 

Em primeiro lugar, vale destacar que a palavra análise, de origem grega, 

significa “Separação ou desagregação das diversas partes constituintes de um todo; 

decomposição [...]” ou “Exame de cada parte de um todo, tendo em vista conhecer 

sua natureza, suas proporções, suas funções, suas relações [...]” (A. FERREIRA, 

2004, p. 128). Para este trabalho, a análise do espaço urbano é proposta com o 

objetivo de compreender a natureza de uma forma-conteúdo, a cidade e as 

atividades que nela acontecem, suas proporções, formas, funções e as relações 

estabelecidas pela sociedade que nela vive.  

Conforme Lefebvre (1991), não há como analisar a forma urbana sem seu 

conteúdo. Segundo esse autor, a forma permite compreender seu conteúdo já que o 

espaço é um produto social modelado pela sociedade e que, por outro lado, também 

afeta o comportamento dos homens. O espaço é, pois, social. Apoiado nisso, M. 

Souza (2015) observa que não podemos nos ater apenas ao espaço social, é 

preciso valorizar os agentes sociais e as relações que eles mantêm entre si. A 

prática social, ou o estabelecimento de relação entre os agentes, gera o espaço, 

logo, é uma prática espacial, que engloba, conforme Henri Lefebvre, “[...] a produção 

e a reprodução, lugares especificados e conjuntos espaciais próprios a cada 

formação social” (19814, p. 42, apud M. SOUZA, 2015, p. 239). 

Diante da diversidade de agentes sociais atuando na produção do espaço 

urbano, com os mais diferentes interesses sobre a estruturação urbana, temos, 

conforme M. Souza (2015), um ambiente político heterônomo, o que torna esse 

espaço um objeto de pesquisa complexo. Com isso,  

 

                                                           
4
 LEFEBVRE, Henri. La production de l’espace. Paris: Anthropos, 1981 [1974]. 
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[...] a análise dos fenômenos urbanos (da morfologia sensível e 
social da cidade ou, preferencialmente, da cidade e do urbano e de 
sua conexão mútua) exige o emprego de todos os instrumentos 
metodológicos: forma, função, estrutura – níveis, dimensões – texto, 
contexto – campo e conjunto, escrita e leitura, sistema, significante e 
significado, linguagem e metalinguagem, instituições, etc. 
(LEFEBVRE, 1991, p. 65, grifos do autor). 

 

Nesse sentido, considerando a complexidade dos fenômenos urbanos, 

Panerai (2014) observa que a análise urbana decorre de uma mistura de diversas 

fontes de conhecimento, como a abordagem histórica, a geográfica, o trabalho 

cartográfico, a análise arquitetônica, ao que devemos acrescentar, conforme Capel 

(2002), o enfoque da Economia, da Sociologia, e toda ciência que estuda de alguma 

forma fenômenos que acontecem no espaço urbano. No entanto, abarcar todas 

essas questões é tarefa para um grupo multidisciplinar. Para esta pesquisa, nos 

interessa objetivamente identificar as influências espaciais da instalação da indústria 

em questão sobre a produção do espaço urbano de Toledo.  

É importante destacar que “[...] a cidade – e sua inserção no território 

geográfico, sua forma, o desenho de suas vias, a organização do seu tecido, as 

relações entre seus bairros – não é independente dos grupos sociais que a 

produzem, que nela vivem e que a transformam” (PANERAI, 2014, p. 14). Assim, a 

partir de uma leitura morfológica, é possível identificar 

 

[...] as práticas dos habitantes e a materialização dessas práticas no 
espaço construído, uma vez que as disposições materiais que 
constituem o contexto, o suporte ou o estímulo para a ação dos 
habitantes são também produto dessas práticas (PANERAI, 2014, p. 
14). 

 

Com isso, para atingir todos os objetivos estabelecidos para esta pesquisa, 

será feita a análise da morfologia urbana existente. Nas palavras de Michel P. 

Conzen5, a Morfologia Urbana é “[...] o estudo da forma edificada das cidades, cujo 

estudo busca explicar o traçado e a composição espacial de estruturas urbanas e 

espaços abertos, de caráter material e significado simbólico, à luz das forças que a 

criaram, expandiram, diversificaram e as transformaram” (Apud PEREIRA COSTA; 

GIMMLER NETTO, 2015, p. 31). 

                                                           
5
 Discurso proferido no XX Seminar in Urban Form ocorrido em Delft, 2012. 
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Nesse sentido, Capel (2002, p. 20) propõe que “El estudio de la morfología 

urbana supone siempre una atención a los elementos básicos que configuran el 

tejido urbano y a los mecanismos de transformación de las estructuras”6. Para esse 

autor, a evolução dos planos urbanos e a fisionomia urbana são heranças do 

passado e traduzem, na morfologia, as funções que a cidade possui. O estudo da 

morfologia urbana é, assim,  

 

Un campo que supone, por un lado conocer la configuración física 
del espacio, con sus construcciones y vacíos, con sus 
infraestructuras y usos del suelo, con sus elementos identificadores y 
su carga simbólica. Se trata de elementos que están profundamente 
imbricados e interrelacionados, aunque con diferentes grados de 
estabilidad. Y conduce a una reflexión sobre las fuerzas sociales, 
económicas, culturales y políticas que influyen en su configuración y 
transformación (CAPEL, 2002, p. 20)7. 

  

De certo modo, essa definição sobre o estudo da morfologia urbana, ou 

análise urbana, está alinhada à análise do espaço urbano feita por Corrêa (1999). 

Em seu livro, o autor indica que o espaço urbano é produzido por agentes sociais, 

através de processos sociais que resultam em formas espaciais. A definição dos 

agentes sociais é similar àquela apresentada por Capel (2002). Enquanto este lista 

como agentes no processo de produção do espaço urbano os proprietários, 

promotores, construtores, técnicos e instituições, Corrêa (1999) os nomeia de forma 

mais específica: os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, 

os promotores imobiliários, o Estado e, conforme a realidade do espaço urbano 

latino-americano, os grupos sociais excluídos. Nesta pesquisa, utilizaremos os 

conceitos definidos por Corrêa (1999). 

No entanto, percebemos uma diferença de escala na definição das formas 

urbanas a serem identificadas. Conforme Corrêa (1999), os agentes sociais atuam 

sobre o espaço urbano através dos processos de centralização, descentralização, 

coesão, segregação e inércia, que produzem, respectivamente, formas urbanas na 

escala da totalidade da cidade: área central, núcleos secundários (esses dois 

                                                           
6
 Tradução livre: “O estudo da morfologia urbana supõe sempre uma atenção aos elementos básicos 

que configuram o tecido urbano e aos mecanismos de transformação das estruturas”. 
7
 Tradução livre: “Um campo que supõe, por um lado conhecer a configuração física do espaço, com 

suas construções e vazios, com suas infraestruturas e usos do solo, com seus elementos 
identificadores e sua carga simbólica. Trata-se de elementos que estão profundamente imbricados e 
inter-relacionados, mesmo que com diferentes graus de estabilidade. E conduz a uma reflexão sobre 
as forças sociais, econômicas, culturais e políticas que influenciam em sua configuração e 
transformação”. 
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relacionados à centralização de equipamentos e oferta de serviços), áreas 

especializadas (em determinado tipo de comércio ou serviços), áreas sociais 

diferenciadas e áreas cristalizadas.  

O mesmo autor ainda analisa a dinâmica espacial da segregação como um 

processo e forma inerentes. Essa caracterização das formas espaciais é realizada, 

do nosso ponto de vista, considerando as atividades ou a distribuição de usos que 

nela acontecem, e assim compreendem a escala da cidade como um todo. Não há 

referência direta à forma física, ou arquitetônica, desses espaços.  

Por outro lado, a leitura de Capel (2002) permitiu identificar outros aspectos 

da configuração física do espaço urbano a serem analisados, como por exemplo: 

tipo de construção e vazios, infraestruturas, usos do solo, considerando sua carga 

simbólica, além dos agentes que determinaram essa configuração. O autor 

especifica esses elementos da seguinte forma: o plano, os edifícios, usos do solo, 

padrões de utilização econômica e social do espaço. Para ele, o plano é um 

elemento essencial na análise da morfologia urbana. Seu estudo envolve quatro 

complexos e diferentes elementos: as ruas e sua associação em um sistema viário; 

as quadras, delimitadas por ruas e formadas pelo agrupamento de lotes; os lotes, ou 

parcelas individuais, que servem de suporte para os edifícios e; as plantas dos 

edifícios, que tem influência sobre o plano da cidade.  

Em seu conjunto, ainda segundo o mesmo autor, esses elementos formam o 

tecido urbano, sendo sobre o plano que se constrói os edifícios e se dispõe os usos 

do solo. A análise do plano é essencial, e possível, porque as ruas, as quadras e os 

lotes são mais conservados historicamente e, ainda conforme ele, “Analisar la forma 

urbana en toda su variedad supone, según eso, entenderla como resultado de ideas 

y proyectos sobre la urbanización, la parcelación y la edificación” (CAPEL, 2002, p. 

72)8. 

Nesse caso, é importante observar que, entender a configuração física do 

espaço urbano como resultado de ideias e projetos, também permite, por meio desta 

pesquisa verificar como a legislação orientou sua produção. O Estado, também um 

agente social, determina através de projetos, planos e leis, quais as diretrizes que 

orientam a produção do espaço urbano (CORRÊA, 1999). E suas ações são, de um 

modo geral, orientadas pela ideologia das elites dominantes, que buscam a 

                                                           
8
 Tradução livre: “Analisar a forma urbana em toda sua variedade supõe, segundo isso, entendê-la 

como resultado de ideias e projetos sobre a urbanização, o parcelamento e a edificação”. 
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manutenção do status quo capitalista e a criação de um espaço urbano que lhes 

garanta a melhor localização na cidade, com a melhor acessibilidade ao trabalho, 

aos serviços e aos lazeres (VILLAÇA, 2001).  

É preciso ainda destacar que através do estudo do espaço, analisamos os 

objetos quanto à ordem de situação: um objeto sempre estará localizado em relação 

a outros. Assim, no caso do espaço urbano, a localização de uma atividade é 

avaliada conforme a acessibilidade em relação às outras atividades que lhe são 

complementares, formando junto com o plano, o tecido urbano. Conforme Panerai 

(2014), a organização espacial das cidades ocidentais, de um modo geral, gerou 

uma organização baseada no centro urbano, o que determina um crescimento 

radioconcêntrico. Segundo o autor, tal organização representava uma visão de 

mundo onde no centro se localizavam as funções mais importantes da sociedade, e 

a partir da qual se comandava a cidade.  

No entanto, Panerai (2014) ainda observa que algumas cidades ocidentais de 

destaque não seguiram essa lógica, principalmente por suas funções em rotas 

comerciais, o que lhe deu caráter mais linear, pois o núcleo urbano se organizou ao 

longo do “caminho”, ou da via. A mudança na organização social, com o surgimento 

de grupos de poder que não se localizam mais no centro, mas sim comandam as 

rotas comerciais, gerou assim uma diversificação na forma da cidade. Com isso, as 

cidades que antes cresciam ao entorno de um centro, começam a crescer 

linearmente ao longo de vias, conforme as rotas de circulação de mercadorias ou 

então conforme os centros secundários que surgem no núcleo urbano.  

Além disso, as classes dominantes, em busca de lugares com melhores 

amenidades, se deslocam do centro, modificando assim a organização urbana. 

Temos assim uma cidade que cresce através de eixos, em forma de dedos 

(PANERAI, 2014), ou em setores (CORRÊA, 1999). É importante notar ainda que a 

cidade cresce tanto horizontal quanto verticalmente, sendo necessário observar 

como o adensamento acontece nas diferentes áreas da cidade. 

Diante do exposto, a análise da morfologia urbana de Toledo a partir da 

implantação da planta industrial em questão, será feita considerando a observação 

dos seguintes parâmetros:  

1) A estrutura estabelecida, observando as centralidades e a localização dos 

diferentes usos; 
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2) A distribuição dos usos, considerando a existência do frigorífico e a situação 

encontrada hoje; 

3) As características e padrões do parcelamento fundiário, observando o que 

indicam quanto aos processos que os originaram; 

4) As características e padrões das construções nas áreas residenciais, 

observando as diferenças existentes, conforme a estrutura urbana 

estabelecida e a distribuição da população conforme a renda. 

5) O crescimento do plano urbano planejado e concretizado através das 

ampliações do perímetro urbano. 

A partir da análise desses parâmetros, esperamos que fique demonstrado que 

a implantação da indústria em questão determinou a estruturação do espaço urbano. 

Para isso, serão identificados os processos sociais que influenciaram a morfologia 

urbana, bem como os agentes que atuaram nesses processos, observando se a 

prática espacial corresponde à interpretação corrente na teoria urbana em geral, 

representada nesta dissertação pela bibliografia utilizada. 

Com isso, a dissertação foi organizada em três capítulos, além desta 

introdução e das considerações finais. No primeiro capítulo, será apresentado o 

referencial teórico e histórico que orientou esta pesquisa e possibilitou a 

compreensão do espaço urbano e das características de sua produção, com a 

definição do conceito “espaço urbano” e sua condição como objeto de pesquisa e 

trabalho na Arquitetura e no Urbanismo, estabelecendo assim a relação dessas 

disciplinas com a Geografia. Em seguida, será apresentado o contexto de criação do 

núcleo urbano de Toledo, indicando o que levou à instalação do Frigorífico Pioneiro 

S/A e sua posterior aquisição pelo Grupo Sadia. Esse capítulo tem a função de 

apresentar o embasamento teórico-histórico da pesquisa, sem esgotar esses temas.  

Assim, no segundo capítulo são relacionados e analisados os fatores que 

levaram à consolidação da planta industrial em questão, vinculados à localização, 

aos serviços e infraestrutura necessários, à mão de obra e ao desenvolvimento do 

campo industrial desencadeado a partir dele.  

Já no terceiro e último capítulo é feita a análise da morfologia urbana 

considerando a existência dessa indústria, observando o seu tecido urbano a partir 

da organização dos diferentes usos, das características do plano urbano e da 

regulamentação do espaço urbano. Consideramos ser este capítulo a principal 

contribuição desta pesquisa ao estudo da cidade de Toledo. 
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Nas considerações finais são apresentadas, de forma agrupada, as 

conclusões sobre o espaço urbano produzido, além dos possíveis encaminhamentos 

para a pesquisa. Em seguida são apresentadas as referências bibliográficas e, no 

apêndice desta dissertação, estão disponibilizadas a lista e a descrição resumida 

das entrevistas realizadas e que complementaram o levantamento de dados 

históricos. 

O resultado esperado é que, a partir deste trabalho, fique explicitado e 

descrito como a implantação de uma indústria de grande porte determina a 

estruturação do espaço urbano. Além disso, como consideramos que a análise do 

processo de produção do espaço urbano é fundamental para o seu planejamento, 

este trabalho pretende servir, aos planejadores e agentes sociais, como instrumento 

de interpretação das formas espaciais e funções urbanas que estruturam um 

contexto específico, mas podendo servir também de referência para o estudo e para 

a definição de ações em outras realidades similares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: O OBJETO: TEORIA E HISTÓRIA DO ESPAÇO URBANO 

 

 

 

  



29 
 

1 O OBJETO: TEORIA E HISTÓRIA SOBRE O ESPAÇO URBANO ESTUDADO9 

 

Este capítulo foi elaborado com o objetivo de apresentar o embasamento 

teórico e histórico desta pesquisa e o mesmo está dividido em três partes. Na 

primeira, é apresentada uma revisão bibliográfica sobre o conceito de espaço 

urbano, bem como uma análise da sua relação com alguns conceitos que muitas 

vezes tem seu uso confundido com o dele. A segunda parte foi estruturada de modo 

a retratar a articulação entre o objeto de estudo com a disciplina e o campo 

profissional da Arquitetura e do Urbanismo, aproximando-os da Geografia, o que 

justifica a utilização de autores desses campos do conhecimento.  Já na terceira 

parte, é apresentado um breve resgate histórico sobre o contexto de formação do 

núcleo urbano de Toledo, chegando até aos fatores que levaram à criação do 

Frigorífico Pioneiro S/A. 

 

1.1 UMA DEFINIÇÃO DE ESPAÇO URBANO 

 

O estudo da cidade, como já foi destacado, motiva esta pesquisadora desde o 

início de sua vida universitária. No entanto, a pesquisa desenvolvida para a 

elaboração desta dissertação possibilitou a busca por definições claras e coerentes, 

abarcando as diferenças entre os conceitos de espaço urbano, de cidade e de 

espaço regional, permitindo, também, compreender uma grande parte do campo de 

ação da Arquitetura e Urbanismo. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica 

que será apresentada a seguir. 

Em primeiro lugar, é preciso observar que a expressão “espaço urbano” reúne 

dois conceitos. Um deles é o espaço, um substantivo que se refere a uma categoria 

analítica do real para a Geografia (M. SANTOS, 2006), e o outro é o urbano, um 

adjetivo que se relaciona a determinadas características de cidade (A. FERREIRA, 

2004).  

Como categoria de análise, o “espaço” é, juntamente com o tempo, uma “[...] 

ferramenta para sistematizar nossa relação com o mundo da maneira como hoje ele 

se nos apresenta” (D. SANTOS, 2002, p. 29). Esse mundo, ou o real analisado pela 

Geografia, está em movimento constante, o que torna o tempo e o espaço relativos: 

                                                           
9
 Imagem p. 21: Vista panorâmica de Toledo a partir de seu extremo Oeste. Acervo Pessoal (2016). 
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as coisas “[...] localizam-se no tempo quanto à ordem de sucessão, e no espaço 

quanto à ordem da situação” (D. SANTOS, 2002, p. 168). Isso quer dizer que fatos 

são colocados antes ou depois de outros fatos e objetos são localizados em relação 

a outros objetos. Assim, a análise do real depende da identificação do período de 

tempo e/ou da localização no espaço das coisas, sempre relativas a outras.  

O espaço e o tempo estão em movimento porque eles são “[...] 

redimensionados na medida em que as sociedades se redimensionam” (D. 

SANTOS, 2002, p. 23). Ou, nas palavras de M. Santos (2006), como a relação do 

homem com o meio se dá através das técnicas, sejam elas instrumentais ou sociais, 

o espaço e o tempo são redimensionados conforme mudam as técnicas, o que torna 

os dois ferramentas indissociáveis. O espaço, assim, “[...] nos permite dar ordem à 

externalidade, identificando cada coisa em seu lugar” (D. SANTOS, 2002, p. 185). 

Ordem mediada pelas técnicas estabelecidas na sociedade em determinado tempo.  

Diante disso, o espaço não é simplesmente uma forma territorial cuja 

realidade vem de sua materialidade. Ou seja, o espaço pode ser compreendido 

primeiramente como um conjunto de fixos e fluxos. 

 

Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que 
modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as 
condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada 
lugar. Os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e 
atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação 
e o seu valor, ao mesmo tempo em que, também, se modificam. (M. 
SANTOS, 2006, p. 61-62). 

 

No mesmo sentido, o autor propôs compreender o espaço como a reunião da 

configuração territorial, a materialidade, e as relações sociais e a vida que a anima 

(M. SANTOS, 2006). Nesse caso, o espaço possui uma existência material e uma 

existência social, sendo que esta é a existência real, dada pela vida, pelas relações 

sociais que se estabelecem em e com uma dada configuração territorial. A partir 

disso, M. Santos (2006, p. 21) definiu o espaço “[...] como um conjunto indissociável 

de sistemas de objetos e de sistemas de ações”. Os objetos são, conforme o autor, 

coisas utilizadas pelos homens a partir de um conjunto de intenções, servindo a 

determinadas funções a partir de seus elementos compositivos. No entanto, eles não 

funcionam sozinhos, apenas em conjunto com outros objetos, formando um sistema.  
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Esse conjunto de intenções levam às ações, processos que resultam do 

encadeamento de diversos atos em busca de um propósito: atender às 

necessidades da sociedade. Objetos e ações são assim complementares, não 

podendo um ser analisado sem o outro. O objeto serve a uma ação e a ação 

depende de um objeto para ser realizada. Essa interdependência leva o espaço a 

ser “[...] um misto, um híbrido, um composto de formas-conteúdo” (M. SANTOS, 

2006, p. 42). Analisar um padrão espacial é, pois, analisar padrões morfológicos e 

funcionais em conjunto.  

Ao compreender o “espaço” como categoria de análise da organização do 

mundo de acordo com a ordem de um sistema de objetos e de ações, é possível 

definir que sua caracterização como “urbano” deverá compreender uma forma-

conteúdo, a morfologia e as funções. Quando se fala em espaço urbano, a primeira 

referência material é a cidade, uma forma geográfica, conforme M. Santos (2006), e 

que de acordo com Munford (1998), representa a materialização da sociedade que 

nela vive.  

Pelo fato de o espaço ser função do processo produtivo geral da sociedade 

(CARLOS, 2008), o conteúdo da forma cidade será, portanto, a vida que a anima (M. 

SANTOS, 2006), ou o modo de vida urbano (SPOSITO, 1999; CARLOS, 2008). Para 

Lefebvre (1991), a cidade é obra e mediação: é base para se desenvolverem as 

relações sociais e econômicas. Segundo o autor, mesmo que cidade e urbano 

sejam diferentes, este nunca pode ser desvinculado de sua base material. Assim, o 

conceito de espaço urbano contém a cidade, que é sua forma, mas apresenta 

também um conteúdo, que reúne todas as atividades e funções necessárias para a 

manutenção do modo de vida da sociedade que nela vive.  

No entanto, também devemos entender que a cidade “[...] ne se réduit pas à 

des objets urbains ou à une combinaison de fonctions. Elle groupe une population, 

caractérisée par une certaine composition, démographique, social ou ethnique” 

(RONCAYOLO, 1997, p. 29)10. O conteúdo do espaço urbano inclui, pois, a 

sociedade que nele habita e todas as relações que ela estabelece para a 

manutenção de sua sobrevivência. 

Assim como os diversos autores que desenvolveram estudos sobre o espaço 

urbano, consideramos necessário apresentar um breve resgate histórico que auxilia 
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 Tradução livre: “[...] não se reduz aos objetos urbanos ou a uma combinação de funções. Ela reúne 
uma população caracterizada por uma certa composição, demográfica, social ou étnica”. 
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na definição e compreensão desse conceito. A história é, pois, um processo de 

autocriação da sociedade, tratando assim, conforme Castoriadis11 (1992 apud M. 

SOUZA, 2013), da produção do seu espaço. Temos, então, que a origem das 

cidades na história está diretamente relacionada com a origem do modo de vida 

urbano: forma e conteúdo são inerentes um ao outro.  

Segundo Munford (1998) e Sposito (2014), a cidade surgiu na história a partir 

da divisão do trabalho entre produtores e protetores, sendo que foi essa divisão que 

originou as classes sociais. Conforme Singer (2002), para a cidade surgir como tal, 

foi necessária a acumulação do excedente alimentar por uma classe dominante não 

mais produtiva, responsável por outras atividades como a proteção, que resolveu se 

isolar em um núcleo fortificado, e assim, essa diferenciação espacial deu origem às 

classes ecológicas rural e urbana: o campo e a cidade.  

É possível afirmar, de tal modo, que foi uma necessidade da sociedade 

humana que criou a forma cidade, pois segundo o mesmo autor, ela “[...] é o modo 

de organização espacial que permite à classe dominante maximizar a transformação 

do excedente alimentar, não diretamente consumido por ele, em poder militar e este 

em dominação política” (SINGER, 2002, p. 12). Dessa forma, o núcleo urbano 

exerceu o domínio sobre o campo, se diferenciando espacialmente por abrigar uma 

população que não trabalhava diretamente na terra, composta pela classe 

dominante, os governantes e líderes religiosos, e por uma classe de comerciantes, 

artesãos e trabalhadores, que garantiam uma vida de luxo para aqueles (SINGER, 

2002).  

O espaço urbano, nesse caso, abrigou um modo de vida baseado na 

exploração através da força e da fé, e nele pouco se produzia para a manutenção 

daqueles que lá viviam e que dependiam da produção proveniente do campo. Além 

disso, servia como lócus para o comércio interurbano e internacional, já que o 

consumo de luxo era continuamente incentivado (SINGER, 2002). As funções 

urbanas, nesse caso, estavam vinculadas ao centro de poder político, poder militar, 

religioso e comercial (MUNFORD, 1998).  

Sobre as funções urbanas, Roncayolo (1997) observa que as funções 

econômicas, relacionadas ao mercado ou ao comércio, estavam diretamente 

relacionadas aos interesses de consumo da sociedade, principalmente da elite 
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 CASTORIADIS, Corneliu et al. A criação histórica. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1992. 
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dominante. Essas funções básicas das cidades se mantiveram durante grande parte 

da história da sociedade humana, sendo que foi apenas a partir da Revolução 

Industrial que se consolidou a função de produção nesse espaço.  

Esse acréscimo de conteúdo à forma, ou o aumento das funções urbanas, 

determinou mudanças no espaço urbano, redefinindo sua estruturação e sua 

organização. “La ville du XIXe siècle est plus ou moins profondément transformée par 

la production directe des biens, par l’usine, les transport lourds et leurs aglomération” 

(RONCAYOLO, 1997, p. 56)12. Essas alterações espaciais estão diretamente 

relacionadas ao fato de que a cidade passou a abrigar de forma concentrada a força 

de trabalho e os meios necessários à produção em larga escala industrial (SINGER, 

2002; SPOSITO, 2014). Esse período foi, segundo Roncayolo (1997), o tempo da 

manufatura concentrada e da grande indústria, colocando as grandes cidades como 

centro da organização, das trocas da economia industrial e como vitrine de sua 

produção.  

Assim, o processo de industrialização desencadeado pela Revolução 

Industrial induziu, conforme Lefebvre (1991), a urbanização e toda a “problemática 

urbana”, determinando o crescimento e a planificação do espaço urbano, o 

desenvolvimento da realidade urbana e a importância dos lazeres e das questões 

relativas à cultura. Para o mesmo autor, a industrialização tem como sentido e 

finalidade a sociedade urbana. No entanto, por outro lado, é preciso considerar que 

o urbano é “[...] condição geral de realização do processo de reprodução do capital, 

e de outro [lado], o produto desse processo” (CARLOS, 2008, p. 14). 

Diante disso, o espaço urbano tem, enquanto condição geral para a 

realização do processo de reprodução do capital, imbricado em si o processo de 

industrialização que alterou o modo de produção e reprodução da sociedade, 

acentuando as diferenças espaciais regionais. A grande cidade do século XX  

 

[...] rejette à l’exterieur une part de la production directe; elle exprime 
à la fois de nouveaux principes de localisation industrielle et le 
déplacement global des emplois vers le tertiaire, qu’il s’agisse 
d’activités d’échange, de commandement, de service ou de 
production culturelle: mais dans cel encadrement [XIXe siècle] et cet 
essor urbain du XXe siècle, la gestion et l’incitation sont, de plus en 
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 Tradução livre: “A cidade do século XIX foi mais ou menos transformada profundamente pela 
produção direta de bens, pela usina, os transportes pesados e sua aglomeração”. 
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plus, de nature politique et non le simple reflet du marché 
(RONCAYOLO, 1997, p. 56-57).13 

 

Nesse sentido, a cidade se reafirma como “[...] o lugar da gestão, das 

decisões que orientam o desenvolvimento do próprio modo de produção [...]” 

(SPOSITO, 2014, p. 64), comandando ainda mais a Divisão Territorial do Trabalho 

(DTT), determinando o papel do campo neste processo e estimulando a constituição 

de uma rede urbana. Com isso, “[...] as relações que se estabelecem a partir das 

cidades, os símbolos e signos que nelas e através delas expressam o que é urbano 

estão além das cidades” (SPOSITO, 1999, p. 84). Ou seja, o modo de vida urbano e 

todas as atividades realizadas para a sua manutenção estão não apenas nas 

cidades, mas podem ser encontradas fora dela.  

Entretanto, quando se estuda o espaço urbano, trata-se de seu espaço 

interno, a cidade e as funções nela estabelecidas, enquanto que, ao se falar em rede 

urbana, trata-se do estudo do espaço regional (VILLAÇA, 2001). A principal 

diferença entre o espaço urbano e o espaço regional está, conforme Villaça (2001), 

no fato de que este é estruturado a partir do deslocamento de informações e 

mercadorias, enquanto naquele a estrutura é determinada pelo deslocamento de 

pessoas, sendo a localização um fator fundamental a ser analisado. No caso da 

pesquisa aqui apresentada, o recorte de análise é o espaço urbano. Assim mesmo, 

para compreender os motivos que levaram à instalação do Frigorífico Pioneiro S/A 

em Toledo, é preciso entender sua inserção em uma rede urbana, já que essa 

situação garantiu seu desenvolvimento econômico a partir das relações nela 

estabelecidas.  

A rede urbana surge justamente com o processo de industrialização, a partir 

do qual se formou uma estrutura industrial que se espalhou sobre o território, 

acentuando as diferenças espaciais por causa da especialização dos lugares, e 

criando assim novas redes urbanas (CORRÊA, 1989). Além do espaço urbano, é 

nas redes urbanas que as funções das cidades são realmente identificadas, pois a 

função de uma cidade, a sua razão de ser, reside nos serviços que ela presta para 
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 Tradução livre: “[...] repele ao exterior uma parte da produção direta; ela exprime por outro lado os 
novos princípios de localização industrial e o deslocamento global dos empregos na direção do setor 
terciário, que inclui as atividades de comércio, de comando, de serviço ou de produção cultural: mas 
naquele quadro [século XIX] e neste quadro urbano do século XX, a gestão e a incitação são, cada 
vez mais, de natureza política e não simplesmente reflexo do mercado”. 
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fora de seus limites (MANZAGOL, 1985) e estão relacionadas a funções econômicas 

(RONCAYOLO, 1997).  

As redes formam hierarquias urbanas que podem ser, conforme Manzagol 

(1985), de dois tipos: a rede conceituada pela Teoria dos Lugares Centrais14, 

baseada na organização e hierarquização dos serviços e equipamentos terciários e; 

a rede de cidades e centros industriais, ligada à lógica dos fluxos, de materiais e 

mão de obra. Nesse caso, surge o espaço industrial, que “[...] não se restringe à 

pequena fração territorial ocupada pelas fábricas” (MANZAGOL, 1985, p. 12), mas 

inclui também os lugares de administração e comando, espalhados sobre o território.  

O mesmo autor observa que a localização industrial obedece a uma 

combinação de fatores cada vez mais complexa, cujo objetivo principal é o melhor 

lucro possível, considerando a estrutura instalada. Para essa definição, são 

analisadas questões como as condições e infraestruturas de transporte, matérias-

primas, mercado, mão de obra, tamanho da mercadoria, tempo de escoamento da 

produção etc., nem sempre buscando o menor custo, mas sim os melhores 

rendimentos ao capital investido.  

Percebemos, com isso, que a organização do espaço industrial, considerando 

a rede urbana, envolve diversos fatores que estão aquém do espaço urbano. No 

entanto, a implantação de uma fábrica em uma cidade causa impactos espaciais, 

pois se busca uma localização adequada às necessidades de escoamento de 

produção e de expansão, em terrenos baratos e com fácil acesso à mão de obra 

(CORRÊA, 1999; VILLAÇA, 2001). 

Assim, a DTT que criou as redes urbanas, induzida pela industrialização, 

determinou também diferenças espaciais dentro da cidade. A partir dos processos 

de urbanização e industrialização, segundo Pereira (2006, p. 42), “[...] a cidade se 

reestrutura e a localização das diferentes atividades também se reorganiza, de 

acordo com o uso do solo, com o direcionamento da expansão urbana e com as 

infraestruturas urbanas”. Com as modificações de estrutura e funções do/no espaço 

urbano, a diferenciação espacial dentro da cidade é reflexo da organização da 

sociedade urbana.  

Conforme a mesma autora, o espaço urbano é “[...] produzido, reproduzido e 

apropriado de acordo com os ditames da lógica capitalista e se encontra cada vez 
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 Teoria desenvolvida por Walter Christaller. Para mais detalhes ver Corrêa, 1989. 
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mais segmentado socioespacialmente” (PEREIRA, 2006, p. 42). Essa segmentação 

é resultado do fato de a cidade abrigar todas as classes sociais envolvidas nas 

diferentes áreas e etapas do sistema produtivo, o que leva ao aumento das 

possibilidades, da diversidade e complexidade do modo de vida urbano.  Na cidade 

são produzidas, assim, diferentes formas espaciais para atender às diferentes 

necessidades urbanas. 

É nesse contexto, em que diferentes atividades acontecem no espaço urbano, 

que podemos defini-lo também como a organização espacial da cidade por meio de 

um conjunto complexo de usos da terra (CÔRREA, 1999). A diferenciação de usos, 

conforme Carlos (2008, p. 50), baseia-se “[...] no fato de que a cidade é, antes de 

mais nada, uma concentração de pessoas exercendo, em função da divisão social 

do trabalho, uma série de atividades concorrentes ou complementares, o que enreda 

uma disputa de usos”. Dessa forma, esse conjunto de usos, segundo Corrêa (1999), 

aparece de forma fragmentada, mas articulada através dos processos sociais, 

reafirmando a relação inerente entre forma e conteúdo do espaço, onde um não 

pode ser analisado sem o outro. 

Com isso, temos que o espaço urbano atual é produto do processo de 

industrialização e urbanização da sociedade. Para Harvey (2005, p. 169-170), a 

urbanização é “[...] um processo social espacialmente fundamentado, no qual um 

amplo leque de atores, com objetivos e compromissos diversos, interage por meio 

de uma configuração específica de práticas espaciais entrelaçadas”. É a diversidade 

de agentes e “[...] os diversos modos de apropriação do espaço que vão pressupor 

as diferenciações de uso do solo e a competição que será criada pelos usos, e no 

interior dos usos” (CARLOS, 2008, p. 52).  

A organização e estruturação da forma no espaço urbano dependem, pois, 

das diferentes funções e usos que os agentes fazem dele, mas acima de tudo, é a 

“[...] localização das atividades econômicas [que] governa a organização do espaço 

[...]” (MANZAGOL, 1985, p. 151). O espaço é produzido em um processo “[...] 

fundado nas relações de trabalho entre os homens e a natureza” (CARLOS, 2008, p. 

23), criando um modo de vida, de pensar e de sentir. 

Diante do exposto, para apreender o espaço urbano, é necessário analisar a 

cidade, sua morfologia, e os processos sociais que nela se realizam, suas funções, 

atividades e a população estabelecida. “La morfología urbana, el espacio construído, 
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refleja la organización económica, la organización social, las estructuras políticas, 

los objetivos de los grupos sociales dominantes” (CAPEL, 2002, p. 20)15.  

É preciso considerar também que a cidade é tanto produto como condição 

dos processos sociais de transformação (HARVEY, 2005). “Formas, estruturas, 

funções urbanas (na cidade, nas relações da cidade com o território influenciado ou 

gerido por ela; nas relações com a sociedade e o Estado) agiram umas sobre as 

outras e se modificaram [...]” (LEFEBVRE, 1991, p. 60). Segundo Harvey (2005), os 

artefatos produzidos no processo de urbanização canalizam fisicamente os 

processos sociais, existindo uma tensão permanente entre forma e processo. O 

espaço urbano é, assim, uma forma-conteúdo e sua compreensão depende da 

análise da estrutura social, econômica e política que determinaram sua 

configuração. 

A partir do resgate histórico e teórico apresentado, foi possível observar que a 

forma urbana foi constituída a partir de mudanças no modo de vida humano, sendo 

que o processo de industrialização acentuou essas mudanças e intensificou a 

urbanização da sociedade. As principais características estruturais das cidades 

atuais foram influenciadas, ao longo do tempo, por essas modificações. Com isso, o 

processo de industrialização é inerente ao espaço urbano, já que se trata do sistema 

produtivo que mantém a sociedade que nele vive. E esta sociedade, através de 

diferentes agentes, atua na produção do espaço para atender às suas 

necessidades, sendo que a existência das indústrias nas cidades é determinante na 

sua estruturação. 

Assim, definido o conceito de espaço urbano que norteia esta pesquisa, serão 

apresentados, a seguir, os aspectos que o fazem ser objeto de pesquisa e trabalho 

da Arquitetura e do Urbanismo e a articulação dessas disciplinas com a Geografia. 

 

1.2  O ESPAÇO URBANO COMO OBJETO DE PESQUISA E TRABALHO  

 

O espaço urbano é objeto de estudo e pesquisa de diversas disciplinas 

principalmente pelo fato de ser a cidade o principal espaço em que habita a 

sociedade contemporânea. No caso desta pesquisa, nos interessa esclarecer sua 

                                                           
15

 Tradução livre: “A morfologia urbana, o espaço construído, reflete a organização econômica, a 
organização social, as estruturas políticas, os objetivos dos grupos sociais dominantes”. 
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relação direta com o campo de atuação e pesquisa da Arquitetura e do Urbanismo e 

dessas disciplinas com a Geografia, sem esgotar o assunto. 

A Arquitetura pode ser considerada a arte de projetar o abrigo da vida, 

delimitando um espaço através de uma construção. Há quem defenda que a 

Arquitetura não é a materialidade da obra, mas o espaço que ela abriga e o que 

transmite aos seus usuários (ZEVI, 1996). De qualquer forma, a relação da 

Arquitetura com o espaço é explícita, já que ela organiza, através da obra, a vida 

humana.  

Na mesma direção, a Teoria da Sintaxe Espacial, que “[...] integra a reflexão 

crítica sobre o modernismo e a reafirmação da arquitetura como disciplina [...]” 

(HOLANDA, 2013, p. 174) traz como axioma central que “[...] o espaço socialmente 

organizado pelos humanos é função de formas de solidariedade social. 

Organizamos o espaço visando satisfazer e reproduzir sistemas de encontros 

interpessoais” (HOLANDA, 2013, p. 264, grifos do autor). A arquitetura é, assim, 

uma disciplina com a função de organizar o espaço que influencia diretamente as 

interações sociais. 

A Arquitetura passou a ser entendida como disciplina por meio da qual é 

possível planejar e organizar o espaço da vida humana a partir da percepção dos 

problemas ocasionados pela urbanização crescente provocada pela industrialização.  

Isso levou os arquitetos a se preocuparem e atuarem no desenvolvimento de 

projetos de cidades, buscando dar melhores condições de vida para a população 

(CAPEL, 2002). A sociedade urbana “[...] produz as metrópoles, conurbações, 

cidades industriais, grandes conjuntos habitacionais” (CHOAY, 1992, p. 1), todas 

elas formas espaciais novas que tem como função atender às necessidades das 

pessoas que vivenciam o modo de vida urbano, baseado em um novo sistema 

produtivo. No entanto, “[...] fracassa na ordenação desses locais” (CHOAY, 1992, p. 

1).  

Dessa forma, o tema urbano entra na pauta da Arquitetura, o que exigiu, 

conforme Capel (2002), a incorporação dos estudos de Urbanismo. Esta é uma 

disciplina de caráter reflexivo e crítico, que pretende “[...] resolver um problema (o 

planejamento da cidade maquinista) que foi colocado bem antes da sua criação, a 

partir das primeiras décadas do século XIX, quando a sociedade industrial começava 

a tomar consciência de si e a questionar suas realizações” (CHOAY, 1992, p. 2-3). 

Em decorrência disso, na passagem da década de 1960 para 1970, 
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[...] los arquitectos consideraban que la correcta proyectación 
urbanística exigía conocer las causas económicas, sociales y 
políticas del crecimiento urbano, tanto las estructurales 
(desequilibrios regionales y movimientos migratorios, 
industrialización) como las indirectas, es decir, el mercado del suelo, 
y las políticas de fomento y planificación, a la vez que debían prestar 
atención al crecimiento urbano, las relaciones entre los diversos usos 
del suelo, y la influencia de la accesibilidad (CAPEL, 2002, p. 48-
49)16. 

 

Dentro desse contexto, o profissional arquiteto e urbanista é, no Brasil, aquele 

com competência de projetar intervenções no espaço urbano, coordenar planos 

urbanísticos e Planos Diretores Municipais, enfim, é responsável por várias 

determinações referentes à estruturação das cidades, além de solucionar problemas 

e atender demandas existentes. Conforme a lei que criou o Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU) (BRASIL, 2010), o campo de atuação do profissional arquiteto e 

urbanista envolve atividades e competências relacionadas a diferentes setores que 

trabalham com o ambiente construído pelo homem. Esses setores são: Arquitetura e 

Urbanismo; Arquitetura de Interiores; Arquitetura Paisagística; Patrimônio Histórico 

Cultural e Artístico; Planejamento Urbano e Regional; Topografia; Tecnologia; 

Sistemas construtivos e estruturais; Instalações e equipamentos; Conforto 

Ambiental; Meio Ambiente. O espaço urbano está presente como objeto de 

propostas de intervenção ou de estudos em todos esses setores, mas 

especificamente um deles trata de sua organização, o setor do Planejamento 

Urbano e Regional, pois nesse âmbito estão presentes os interesses dos mais 

diferentes agentes que atuam na sua produção. Conforme a lei, a atuação dentro 

desse setor envolve atividades e competência para a elaboração de propostas de:  

 

[...] planejamento físicoterritorial, planos de intervenção no espaço 
urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de 
infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, 
sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão 
territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, 
desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento 
urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema 

                                                           
16

 Tradução livre: “[...] os arquitetos consideravam que a correta projetação urbanística exigia 
conhecer as causas econômicas, sociais e políticas do crescimento urbano, tanto as estruturais 
(desequilíbrios regionais e movimentos migratórios, industrialização) como as indiretas, isto é, o 
mercado do solo e as políticas de fomento e planejamento, ao mesmo tempo que deviam prestar 
atenção ao crescimento urbano, às relações entre os diversos usos do solo e à influência da 
acessibilidade”. 
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viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, 
assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais 
[...] (BRASIL, 2010, p. 1). 

 

Por isso, torna-se fundamental que a formação do arquiteto e urbanista seja 

complementada pelo conhecimento produzido por outras disciplinas e ciências. 

Capel (2002), que é geógrafo, procura em seu livro sobre morfologia conciliar 

conhecimentos da Geografia com a História, a Sociologia, a Economia e a 

Arquitetura, já que todas elas se debruçam sobre o espaço urbano. Mas em 

verdade, todo o conhecimento relacionado de alguma forma ao estudo ou à busca 

de soluções para melhorar a vida do homem, têm impactos sobre o espaço onde ela 

acontece, e a tendência deste século XXI é que a espécie humana se torne 

definitivamente urbana (SAUNDERS, 2013), o que demandará que os estudos e os 

esforços se voltem ainda mais para essa temática.  

Nesse contexto, é por meio do planejamento do espaço urbano ou da 

elaboração de um projeto de intervenção na estrutura da cidade que se propõem 

ações para solucionar problemas existentes. Conforme Munari (2002), projetar 

significa buscar uma solução para um problema e, independente do tamanho desse 

problema, há um método comum a todos os projetos que é o processo de conhecer 

o que precisa ser resolvido. Segundo o autor, é preciso definir claramente o 

problema, identificando seus componentes e analisando criteriosamente cada um, o 

que permite sua delimitação e a indicação de soluções possíveis de modo mais 

objetivo e eficiente. Assim, a compreensão da complexidade do espaço urbano em 

seus vários aspectos (econômicos, sociais, políticos, culturais e morfológicos) se 

justifica porque para a elaboração de um projeto eficiente, visando à produção de 

resultados positivos, é preciso realizar uma análise detalhada do problema existente.  

No que diz respeito ao significado da palavra projeto, o dicionário a define 

como desejo, intenção de fazer algo (A. FERREIRA, 2004). Com isso, a função do 

projeto de arquitetura é planejar o espaço antes da construção, para encontrar a 

solução mais adequada e orientar a execução da obra, diminuindo erros e 

aumentando o sucesso do projeto. Na mesma direção, os planos urbanos 

elaborados servem para organizar o espaço, no intuito de diminuir conflitos de usos 

e garantir a estruturação urbana, de acordo com as funções do espaço urbano. Para 

que o resultado de qualquer um desses projetos em diferentes escalas tenha 

sucesso, o arquiteto e urbanista precisa compreender seu objeto de trabalho.  
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Conforme Panerai (2014, p. 12), “Conhecer a forma das cidades e reconstituir 

sua história é também orientar uma maneira de projetar”. Nesse sentido, as 

pesquisas que apresentam como tema geral o espaço urbano e a compreensão do 

mesmo, possibilitam aos profissionais de planejamento uma melhor atuação em 

projetos, planos e proposições de ações que podem melhorar a qualidade de vida 

dos habitantes da cidade. 

Diante disso, diversos autores tratam da complexidade que envolve o tema 

sobre o planejamento do espaço urbano e a postura dos profissionais que atuam 

nessa área. Segundo M. Souza (2013), por exemplo, é por meio do planejamento e 

gestão urbanos que é possível alcançar o desenvolvimento urbano, assegurando 

mudanças positivas da e na cidade. Para o mesmo autor, faz-se planejamento para 

a gestão futura, pois planejar uma ação tem como principal finalidade a tentativa de 

eliminar erros, aperfeiçoar processos e avaliar as melhores alternativas para 

alcançar o resultado esperado. Outro autor que trata do planejamento é F. Ferreira 

(1992), para quem planejar é preciso quando existe um objetivo a ser atingido; 

quando diferentes agentes são envolvidos; ou quando há poucos meios para se 

chegar ao objetivo.  

A partir disso, considerando que diferentes agentes sociais atuam na 

produção da cidade, para alcançar a mudança positiva de forma equilibrada para 

todos existem meios limitados. Dessa forma, temos uma situação complexa que 

demanda planejamento. Como qualquer projeto complexo, o desenvolvimento 

urbano com mudanças positivas apenas existirá se ações forem planejadas.  

Nesse sentido, e diante da crescente magnitude dos problemas urbanos no 

Brasil decorrentes, principalmente, do modo capitalista de produção do espaço, M. 

Souza (2013) defende que a missão do planejador urbano, junto com o intelectual e 

o pesquisador, é contribuir para uma discussão crítica sobre o planejamento urbano 

e a produção das cidades, bem como chamar a atenção para os problemas reais, 

para as margens de manobra e para as contradições entre os objetivos propostos. 

Segundo esse autor, a crítica marxista da década de 1970 é unívoca: denuncia o 

planejamento como um instrumento a serviço da manutenção do status quo 

capitalista. Esse pensamento condiz com a interpretação da arquiteta e urbanista 

Maricato (2007, p. 135), para quem: 
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A história do planejamento urbano no Brasil mostra a existência de 
um pântano entre sua retórica e sua prática, já que estava imerso na 
base fundante marcada por contradições: direitos universais, 
normatividade cidadã – no texto e no discurso – versus cooptação, 
favor, discriminação e desigualdade – na prática da gestão urbana 
[grifo da autora].  

 

A autora chama a atenção, neste caso, para a distância entre teoria e prática. 

De modo geral, ao longo da história do planejamento dos municípios brasileiros, 

observa-se a gestão do dia-a-dia sem planejar previamente as ações, ou mesmo a 

dispensa do planejamento justificado pela necessidade da gestão urgente. No 

entanto, como bem observou M. Souza (2013), planejamento e gestão são 

complementares: planeja-se para a gestão futura.  

Nessa direção, desde a promulgação do Estatuto da Cidade e da criação do 

Ministério das Cidades, há uma política federal que passou a exigir dos municípios 

um maior planejamento do espaço urbano, dos variados sistemas que o fazem 

funcionar e impactam na estruturação das cidades. Assim, cada vez mais 

profissionais passam a atuar diretamente em projetos e planos urbanos, 

necessitando de uma formação e um conhecimento multidisciplinar.  

Dentro desse cenário, é preciso ainda considerar que, conforme defende 

Maricato (2007), o planejamento deve ser feito a partir da compreensão da evolução 

espacial e da práxis social. Isso quer dizer que é preciso planejar a partir do 

conhecimento sobre as mudanças espaciais ao longo do tempo e do entendimento 

do “[...] conjunto das atividades humanas tendentes a criar as condições 

indispensáveis à existência da sociedade e, particularmente, à atividade material, à 

produção” (FERREIRA, 2004, p. 1615). Esse ponto de vista sobre o planejamento 

urbano corrobora a definição de espaço urbano exposta anteriormente e a definição 

de projeto apresentada acima: o planejamento do espaço urbano deve ser feito a 

partir da compreensão do espaço urbano e dos problemas nele existentes, ou seja, 

da problemática relação entre forma espacial e funções urbanas, dentro de um 

contexto histórico específico e através de uma sociedade específica. A cidade é, 

conforme M. Souza (2013, p. 52), “[...] produto dos processos sócio-espaciais que 

refletem a interação entre várias escalas geográficas [...]”, além de variados agentes. 

Assim, para compreender a produção do espaço urbano em uma determinada 

localidade, é preciso considerar sua inserção histórica dentro de um contexto 

reprodutivo de uma sociedade, vinculada à escala mundial. Nessa linha, Sposito 
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(2014) destaca que é preciso entender que o espaço urbano atual está articulado ao 

desenvolvimento histórico do capitalismo monopolista, no que diz respeito aos 

processos de “deslocalização-desdobramento-internacionalização” do capital, com a 

multinacionalização das empresas e a articulação entre os lugares a nível 

transnacional. Isso acontece porque os avanços tecnológicos mudaram as relações 

de espaço e tempo, permitindo um grande fluxo de informações, de mercadorias e 

de pessoas entre os mais variados territórios do planeta (GUATARRI; ROLNIK, 

2008; VIRILIO, 1993), o que levou a especialização dos espaços, acentuando a 

Divisão Internacional do Trabalho (DIT), provocando diferenças no grau de 

desenvolvimento dos lugares e produzindo as diferenças espaciais (M. SANTOS, 

2005).  

Diante das mudanças ocorridas por causa do sistema de produção capitalista, 

que leva ao desenvolvimento desigual dos lugares, o planejamento urbano tem 

possibilitado o estudo e a definição de ações para melhorar a estruturação do 

espaço urbano, bem como resolver muitos problemas existentes nas cidades. A 

partir do estudo da história do planejamento urbano traçado por M. Souza (2013), 

nota-se a predominância do chamado planejamento estratégico das cidades, 

utilizando a linguagem do marketing e dos negócios e uma abordagem empresarial 

da cidade com forte viés econômico. Os focos publicitários principais desse 

planejamento estratégico são a promoção cultural e ambiental (ARANTES, 2007; 

SANCHEZ, 2003), uma tentativa de produção de subjetividade através da cultura de 

massa, moldando a sociedade de maneira tal que o capitalismo seja sustentado 

(GUATARRI; ROLNIK, 2008).  

No entanto, é nesse ponto que M. Souza (2013) chama a atenção para a 

missão do planejador, o qual deve contribuir com o debate crítico, dando atenção 

aos problemas reais e às contradições existentes de manutenção do status quo. O 

arquiteto e urbanista como profissional apto a desempenhar a função de planejador 

deve se atentar a essa missão, e para isso é preciso compreender a estruturação e 

reestruturação do espaço urbano a ser planejado. Ele deve considerar os processos 

que possibilitaram as distintas formas espaciais expressas na cidade, bem como a 

ação dos diferentes agentes, para encontrar meios de promover o desenvolvimento 

urbano a partir de mudanças positivas na cidade. 

A partir do exposto, foi descrito o espaço urbano como objeto de estudo e 

trabalho da Arquitetura e do Urbanismo, sendo que o assunto poderia ser ampliado. 
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Entendemos que a relação é intrínseca, pois é função dos profissionais Arquitetos e 

Urbanistas organizar o espaço urbano através de planos, projetos e desenhos, e o 

seu estudo e compreensão são fundamentais para a obtenção de melhores 

resultados. Esse trabalho não envolve apenas a construção da materialidade, a 

cidade, seus edifícios, ruas, praças e parques, mas trata sim de construir e organizar 

o espaço onde transcorre a vida da sociedade que o habita, devendo adequar as 

formas às necessidades reais, lembrando que as formas afetam as relações nelas 

estabelecidas. Conforme Holanda (2013, p. 265):  

 

O espaço produzido já nasce social; decisões arquitetônicas visam 
representar e constituir modos de vida; sujeitos em sociedade não 
são entes etéreos, mas concretos, que interagem fisicamente em 
sistemas de encontros mais ou menos concentrados no tempo e no 
espaço, mais ou menos programados, mais ou menos seculares, 
mais ou menos hierárquicos [grifos do autor]. 

 

Assim, a compreensão dos “sistemas de encontro dos sujeitos em 

sociedade”, que são caracterizados conforme determinado contexto global e 

características específicas, possibilita mais segurança na tomada das decisões 

arquitetônicas. E é nesse sentido que a Arquitetura se desenvolve como disciplina, 

aliada ao Urbanismo, e toma da Geografia o arcabouço teórico para desenvolver 

seus próprios estudos. 

A partir da definição do conceito de espaço urbano e da compreensão dos 

aspectos que o tornam objeto de pesquisa e ação da Arquitetura e do Urbanismo, 

aproximando-as da Geografia como disciplinas, será apresentado a seguir um breve 

resgate histórico sobre Toledo-PR, para situar as origens desse núcleo urbano e 

embasar historicamente esta pesquisa.  

 

1.3 O CONTEXTO DE FORMAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE TOLEDO 

 

A descrição do contexto de formação do núcleo urbano de Toledo é 

importante para entendermos o processo social de construção do espaço urbano 

estudado. Assim, serão relacionados a seguir os principais aspectos históricos do 

modo de produção capitalista, identificando alguns dos condicionantes que 

influenciaram o processo de produção do espaço local. Em seguida, será descrito de 

forma resumida como se deu o processo de colonização de Toledo, identificando os 
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agentes sociais envolvidos, chegando até o momento de criação do Frigorífico 

Pioneiro S/A.  

Em primeiro lugar, é preciso indicar que o Município de Toledo está localizado 

no Oeste do estado do Paraná, conforme a Figura 1. Seu núcleo urbano surgiu na 

década de 1940 a partir do projeto de colonização da empresa Industrial Madeireira 

Colonizadora Rio Paraná S/A, conhecida como MARIPÁ, uma sociedade formada 

principalmente por gaúchos de origem alemã e italiana (NIEDERAUER, 2004; 

GRONDIN, 2007).  

 

Mapa 1 - Localização do Município de Toledo, com identificação do Distrito-sede 

 
Fonte: IBGE (2014); IPARDES (2014). Organizado pela autora. 

Essa identificação espacial e temporal leva naturalmente a entender que seu 

processo de urbanização se deu no contexto do capitalismo, estabelecido como 

modo de produção na Europa e em suas colônias, a partir da decadência do sistema 

feudal, por volta do século XV (SPOSITO, 2014). Com isso, por ser uma cidade 

formada no século XX, a produção do espaço urbano de Toledo está submetida ao 

processo de industrialização e acumulação capitalista. Assim, a partir do contexto de 

produção em que se insere o espaço urbano estudado, faz-se necessário apresentar 

algumas definições sobre o capitalismo e seu desenvolvimento, pois, “[...] entender a 
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urbanização a partir do desenvolvimento industrial, é procurar entender o próprio 

desenvolvimento do capitalismo” (SPOSITO, 2014, p. 43).  

Conforme a história do desenvolvimento industrial, mesmo que as condições 

para a acumulação primitiva de capital tenham se dado com “[...] a revolução da 

manufatura, que se dá fora da cidade e contra a cidade [...]” (SINGER, 2002, p. 21, 

grifos do autor), foi apenas a cidade que reuniu a concentração de capital e de força 

de trabalho necessárias para a Revolução Industrial acontecer, dando à sua 

produção, conforme Sposito (2014), um caráter urbano.  

As revoluções industriais se caracterizaram principalmente pela inovação 

tecnológica dos meios de produção e pelo desenvolvimento de novas fontes de 

energia (SINGER, 2002; GUATARRI; ROLNIK, 2008; VIRILIO, 1993). Isso provocou, 

ao longo do tempo, o processo de industrialização da produção em geral e tornou a 

inovação o motor da acumulação capitalista (BERMAN, 2007). Uma frase resume 

essa característica: “Tudo o que é sólido desmancha-se no ar” (MARX; ENGELS, 

1998, p.14), o que quer dizer que as invenções, no capitalismo, sempre se tornam 

obsoletas, na medida em que se buscam inovações para criar novos produtos para 

serem vendidos e consumidos, podendo ser dito que o novo hoje, amanhã já se 

tornará velho (BERMAN, 2007).  

Assim, o modo de produção capitalista tem como essência a reprodução do 

capital a partir da inovação proporcionada pelo processo de industrialização, sendo 

que sua base territorial é a cidade (SPOSITO, 2014). No entanto, para estudar o 

espaço urbano a partir do desenvolvimento industrial, é preciso diferenciar o 

conceito de indústria do conceito de industrialização. A expressão “indústria” traduz 

simplesmente “[...] o conjunto de atividades humanas que têm por objeto a produção 

de mercadorias, através da transformação dos produtos da natureza” (SPOSITO, 

2014, p. 42). Já a industrialização é “[...] um processo mais amplo, que marca a 

Idade Contemporânea, e que se caracteriza pelo predomínio da atividade industrial 

sobre as outras atividades econômicas” (SPOSITO, 2014, p. 43), sendo, assim, o 

principal processo no desenvolvimento do capitalismo, renovando e inovando a 

produção e os produtos de consumo.  

Diante desse processo de industrialização foram modificadas as relações 

entre a cidade e o campo, já no início da Revolução Industrial, adequando a 

produção rural às exigências impostas pela acumulação de capital. Com a 

racionalização e especialização da produção, houve liberação de mão de obra, que 
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se deslocou para as cidades garantindo a oferta de força de trabalho e servindo de 

mercado consumidor necessário ao desenvolvimento industrial (SINGER, 2002).  

Vinculado a esse processo de industrialização, o Brasil era uma colônia 

portuguesa que servia às metrópoles européias como fonte de matéria-prima. 

Inicialmente, dele foram extraídas riquezas que serviam de moeda de troca para a 

classe dominante portuguesa realizar transações com os demais países (SINGER, 

2002). No entanto, com a dominação econômica inglesa sobre Portugal, os recursos 

extraídos serviram para patrocinar a industrialização e, a partir da independência, a 

inserção do Brasil na DIT se intensificou de forma desequilibrada, pois o que era 

produzido e extraído, em grandes quantidades, foi trocado por mercadorias 

industrializadas, em menor quantidade.  

A partir disso, segundo Singer (2002), as cidades brasileiras, e de toda 

América Latina, passaram da função de cidade da conquista para a de cidade 

comercial. Se no período da dominação portuguesa as cidades tinham a função de 

controlar a exploração colonial, a partir da independência, a produção dedicada ao 

setor do mercado externo e o crescimento do consumo de luxo por parte da classe 

dominante transformaram a função da cidade, de centro do poder, para centro de 

mercado.  

Por outro lado, entretanto, o processo de industrialização europeu e a 

consequente grande produção por ele proporcionada levou à saturação do mercado 

consumidor, o que exigiu sua expansão. Foi essa situação que levou a Inglaterra a 

apoiar os movimentos de independência das colônias, para garantir a ampliação do 

mercado para seus produtos industrializados. Além disso, o processo de 

industrialização provocou também a saturação populacional nas cidades européias 

(SINGER, 2002). Essa condição causou a migração da população das metrópoles 

para as colônias, o que contribuiu para as cidades latino-americanas crescerem e 

passarem, conforme Singer (2002), da cidade comercial para a cidade industrial. 

Segundo o mesmo autor, a cidade cresce de forma contraditória: 

 

Vêm ter a ela todos os que possuem rendas elevadas a gastar, 
inclusive agentes comerciais e financeiros do capitalismo europeu e 
norte-americano. Mas ela atrai também uma massa de migrantes do 
campo, inicialmente do campo europeu no qual a penetração do 
capitalismo dissolveu antigas relações de produção e libera força de 
trabalho (SINGER, 2002, p. 112). 
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Essa transição para a fase industrial nas cidades latino-americanas se iniciou 

na segunda metade do século XIX. Segundo Singer (2002), as primeiras 

manufaturas brasileiras teriam surgido no período pós-independência, devido ao 

tempo de ajustamento político e econômico e por causa da demanda existente por 

produtos manufaturados e que não podiam ser adquiridos do exterior. Essa indústria 

incipiente se manteve principalmente para atender à demanda dos imigrantes 

europeus, entre outros trabalhadores assalariados, por produtos mais baratos e de 

qualidade inferior. Conforme o mesmo autor, essa manufatura surgiu principalmente 

no campo, onde já existia a produção para o consumo dos trabalhadores locais. 

Com a passagem para o século XX, e o crescimento do mercado consumidor 

brasileiro, houve um aumento na demanda por produtos industrializados. Entretanto, 

foi apenas a partir da Primeira Guerra Mundial e das dificuldades impostas à 

importação que a indústria brasileira começou a se desenvolver com maior 

capacidade, a partir de uma nascente burguesia industrial (SINGER, 2002). Findo o 

conflito, a crise de 1929 acentuou a dificuldade de importação de produtos 

industrializados e exportação de produtos primários, aumentando a pressão para 

alterar a política econômica voltada apenas ao setor do mercado externo 

(FURTADO, 2009). No entanto, foi com a eclosão da Segunda Guerra Mundial que, 

no governo de Getúlio Vargas, o processo de industrialização brasileira passou a 

fazer parte da política econômica nacional. 

Inserido nesse contexto, o estado do Rio Grande do Sul recebeu muitos 

imigrantes europeus. Com uma economia em que predominava a pecuária extensiva 

e as charqueadas, que servia ao mercado interno e externo, foi preciso diversificar a 

produção e fomentar o processo de formação do mercado nacional e, para isso, o 

governo metropolitano promoveu a vinda de açorianos em 1748. No entanto, os 

resultados esperados apenas foram alcançados a partir do século XIX, com a vinda 

de colonizadores alemães e italianos. Essas colônias tiveram como foco a fixação do 

homem na terra a partir da prática agrícola (SAQUET, 2003).  

O processo de colonização do Rio Grande do Sul, com a presença do 

imigrante europeu, modificou a posição desse estado na DTT. Conforme 

Schallemberger (2009), a ocupação dos espaços agriculturáveis pelos imigrantes 

significou, sob o ponto de vista geopolítico, uma maior integração territorial, somada 

ao aumento da densidade demográfica e da produção de bens para o mercado 

interno. A colonização, no ponto de vista do autor, representou “[...] uma inserção de 
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estruturas e de processos produtivos subsidiários e modernizantes na economia 

decadente do latifúndio pecuarista” (SCHALLEMBERGER, 2009, p. 122).  

Assim, com base na prerrogativa da inovação para o sucesso da acumulação 

capitalista, a vinda dos imigrantes europeus possibilitou o desenvolvimento de novas 

relações de produção na região Sul do Brasil, que se tornou produtora de bens para 

o consumo interno. 

A partir dos acontecimentos das primeiras décadas do século XX que 

impulsionaram o desenvolvimento industrial brasileiro, foi necessário expandir a 

fronteira agrícola em que se situavam as colônias dos imigrantes. Além da demanda 

do mercado interno exigir o aumento da produção, o crescimento das famílias e das 

colônias fez com que os descendentes dos colonos, e imigrantes que continuavam a 

chegar, avançassem na ocupação do Sul do Brasil, primeiramente em direção ao 

Oeste catarinense e depois para o Oeste paranaense (SCHALLEMBERGER; 

COLOGNESE, 1993). Essa onda migratória iniciada no século XIX, a partir da 

Europa, atinge hoje os estados do Norte do país. 

Diante do exposto, é possível destacar que foi dentro dessa onda migratória 

com origem na Europa e de expansão da fronteira agrícola que se formou o núcleo 

urbano de Toledo. A empresa colonizadora MARIPÁ, formada por capital de sócios 

de origem alemã e italiana, visualizou uma oportunidade de negócio a partir das 

necessidades impostas pelo sistema de produção estabelecido: a colonização da 

região onde hoje se localiza Toledo.  

Como a base territorial do modo de produção capitalista é a cidade, o plano 

de colonização previa a construção de diversos núcleos urbanos, os quais serviriam 

de apoio para a exploração de madeira, e posteriormente, para as propriedades 

agrícolas. Não se tratou assim apenas da expansão da fronteira agrícola, se tratou 

também de uma expansão urbana que permitiu, ao longo do processo histórico, o 

desenvolvimento industrial e a ampliação do mercado consumidor capitalista.  

Com isso, a criação do núcleo urbano de Toledo é aqui considerada como 

uma oportunidade de negócio para um grupo de pessoas que possuía capital e 

desejava reproduzi-lo.  

Nas primeiras décadas do século XX, o território paranaense estava dividido 

em grandes latifúndios, os quais foram vendidos pelo Estado e pela União a 

empresas exploradoras de madeira, que tinham tanto origem nacional como 

estrangeira (NIEDERAUER, 2004). A área atual de Toledo pertencia à Fazenda 
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Britânia, propriedade da empresa inglesa Companhia de Maderas del Alto Paraná. 

Conforme Niederauer (2004), os ingleses não demonstravam interesse na 

colonização dessa região e pretendiam vender a fazenda. No entanto, Oberg (1960) 

indica que, com a Segunda Guerra Mundial em curso, o governo brasileiro limitou a 

atuação de empresas estrangeiras em área de fronteira17. Assim, com a 

disponibilidade de terras existentes na região, sua compra foi articulada por Alberto 

Dalcanale, de origem italiana, e seu irmão Luiz Dalcanale Filho, “[...] colonizadores 

sempre alertas para descobrir onde comprar ou vender terras para colonização, ou 

mata de pinhais” (NIEDERAUER, 2004 p. 47). Após verificar a legalidade das terras, 

Alberto Dalcanale fechou negócio e então procurou o capital necessário para pagar 

a compra.  

Dessa forma, a empresa MARIPÁ foi fundada especificamente para explorar e 

colonizar a Fazenda Britânia18. Conforme Niederauer (2004), a participação de Willy 

Barth, proprietário da empresa colonizadora de São Miguel do Oeste foi fundamental 

para que comerciantes de Porto Alegre tomassem conhecimento dos objetivos da 

MARIPÁ e se interessassem em fazer parte do negócio de exploração e colonização 

da Fazenda Britânia, sendo quase todos de origem alemã. Enquanto isso, Alfredo 

Ruaro, que acompanhou Alberto Dalcanale na primeira visita à região, procurou 

formar um grupo de sócios na região das colônias italianas.  

Em Santa Catarina, o mesmo trabalho era feito pelo outro irmão Dalcanale. 

Apesar de ter a empresa sido formada por diversos sócios, o capital inicial investido 

veio unicamente de Curt Bercht, cunhado de Willy Barth. Após a fundação da Maripá 

em abril de 1946, no final do mesmo ano o primeiro grupo de homens chegou ao 

local onde hoje é Toledo, para estabelecer a primeira vila (OBERG, 1960; 

NIEDERAUER, 2004). 

A análise dessa história, a partir do processo de produção do espaço urbano 

capitalista permite afirmar que o principal agente social que engendrou a 

colonização da região foi o grupo que formava a MARIPÁ. Nesse caso, é importante 

destacar que “A ação desses agentes [sociais] é complexa, derivando da dinâmica 

de acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações 

de produção, e dos conflitos de classe que dela emergem” (CORRÊA, 1999, p. 11).  

                                                           
17

 Para maiores informações, ver Gregory (2000); Oldoni (2016). 
18

 Para uma análise sobre a colonização como uma ação empresarial articulada aos interesses 
geopolíticos do Estado, ver Yokoo (2002). Para uma análise sobre o campo de poder estabelecido 
para orientar a colonização conforme o jogo capitalista, ver Schneider (2000). 
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Assim, os proprietários e funcionários da empresa colonizadora foram os 

primeiros atores da produção do espaço urbano de Toledo. O plano de negócio da 

empresa previa, conforme seu estatuto, a extração, produção, industrialização, 

beneficiamento e comércio em geral da madeira; a produção, industrialização e 

exportação da erva-mate; compra e venda das terras e colonização em geral; 

replantio em geral; agricultura e pecuária em geral; comércio em geral e; a 

participação em qualquer tipo de indústria e comércio.  Para isso, era preciso fundar 

núcleos urbanos e vilas, que foram devidamente planejadas por técnicos 

especializados (NIEDERAUER, 2004)19.   

A partir disso, a MARIPÁ pode ser identificada, de acordo com as definições 

de Corrêa (1999), como um grupo de agentes proprietários fundiários unidos aos 

promotores imobiliários. Os proprietários de terras, conforme o autor,  

 

[...] atuam no sentido de obterem a maior renda fundiária de suas 
propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso que seja 
o mais remunerador possível [...]. Estão particularmente interessados 
na conversão da terra rural em terra urbana, ou seja, têm interesse 
na expansão do espaço da cidade na medida em que a terra urbana 
é mais valorizada que a rural. Isto significa que estão 
fundamentalmente interessados no valor de troca da terra e não no 
seu valor de uso (CORRÊA, 1999, p. 16). 

 

No que diz respeito ao processo de colonização da região de Toledo, é 

possível verificar que houve a conversão da área de mata em terra rural e desta em 

terra urbana, com a criação do núcleo urbano, o que permitiu o aumento de capital 

dos sócios da colonizadora. Já em relação aos promotores imobiliários, Corrêa 

(1999) define que são eles que realizam a operação de incorporação; possibilitam o 

financiamento para a aquisição de imóveis ou edificação; desenvolvem o estudo 

técnico; promovem a construção ou produção física do imóvel e; fazem a 

comercialização. Todas essas ações eram realizadas pelo corpo de funcionários da 

empresa, uma  

 

[...] agência organizadora da colonização de terras que fêz os 
levantamentos, construiu as estradas, localizou as cidades e 
forneceu os recursos essenciais, tais como escolas, igrejas e lojas, 

                                                           
19

 Para maiores detalhes sobre as ações da MARIPÀ e o planejamento da colonização e de seus 
núcleos urbanos, ver Gregory (2002) e Yokoo (2002). Para uma análise desses aspectos a partir da 
Morfologia Urbana, ver Oldoni (2016). 
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dêsse modo propiciando um rápido desenvolvimento nos estágios 
iniciais da colonização (OBERG, 1960, p. 9).  

 

O processo rigoroso de demarcação das terras e garantia da infraestrutura 

básica para as colônias é descrito por Niederauer (2004), segundo quem elas 

deviam estar providas de “[...] um povoado com, no mínimo, casa comercial, igreja, 

escola, assistência médica [...]. A colonizadora tinha que fornecer também, uma 

assistência veterinária e orientação agrícola [...]” (NIEDERAUER, 2004, p. 190). 

Toda essa estrutura tinha como objetivo organizar a estrutura social, e: 

 

Observa-se que a partir de uma ação empreendedora, os dirigentes 
procuravam reger a população migrante em todos os seus aspectos 
e isso significava a criação e preservação de um espaço social 
centrado na ordem, em que o trabalho e a produção pudessem se 
desenvolver conjuntamente com as transformações. Mais importante, 
a definição dos papéis sociais dos agentes envolvidos neste 
programa (corretores de terras, contabilistas, médicos, agricultores, 
padres, etc.) representava a organização sócio-política do espaço, 
necessária aos colonizadores a fim de legitimarem suas práticas 
segundo pressupostos inquestionáveis (SCHNEIDER, 2000, p. 101). 

 

O mesmo autor ainda indica que se tratou de  

 

[...] um programa de colonização que, desde o seu princípio, foi 
planejado e direcionado pela atuação de agentes interessados na 
constituição de um campo de poder, onde pudessem agir tanto no 
espaço público quanto no privado, assistindo e orientando os colonos 
a um fim pré-determinado pelo jogo capitalista (SCHNEIDER, 2000, 
p. 108). 

 

Conforme as práticas econômicas do capitalismo, a garantia de expansão e 

reprodução do capital depende da abertura de novos mercados consumidores, 

assim como da ampliação da produção, objetivando redução de custos. Dessa 

forma, o espaço sob o domínio do capital se amplia, formando uma nova rede de 

lugares.  

Nesse sentido, é preciso entender que o sucesso do negócio da empresa 

colonizadora é resultado também da inserção dos núcleos urbanos criados em uma 

rede urbana maior, cuja conexão inicial foi com o Oeste catarinense, o Estado do 

Rio Grande do Sul, e com os centros receptores da madeira explorada, sendo 

possível o estabelecimento de laços econômico ou familiar, os quais contribuíram 
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para a sustentação dos períodos iniciais, relatados como tempos difíceis de 

adaptação a um novo lugar ainda por ser construído (GRODIN, 2007).  

Essas conexões iniciais são identificadas porque, conforme Niederauer (2004) 

e Grondin (2007), os sócios da empresa moravam, em parte, em cidades 

consolidadas como a capital gaúcha. Além disso, os principais compradores dos 

imóveis eram famílias do interior, que já não tinham espaço para trabalhar no campo 

gaúcho, saturado por causa do crescimento das famílias e pela falta de espaço para 

ampliar a produção. Do ponto de vista econômico, inicialmente a região se conectou 

a uma rede maior fornecendo matéria-prima. 

Nesse contexto, o núcleo urbano de Toledo se desenvolveu a partir da 

chegada dos colonos e da ocupação das terras por atividades agropecuárias, 

baseada na pequena propriedade. Segundo Oldoni (2016), a colonização 

propriamente dita se iniciou com a vinda de Willy Barth para assumir o 

empreendimento em 1949, e da elaboração de um Plano de Colonização, baseado 

principalmente nas experiências do Oeste de Santa Catarina20. Foi isso que permitiu 

o crescimento e desenvolvimento local e Toledo foi elevado a município em 14 de 

dezembro de 1951.  

Sob o ponto de vista econômico, o período inicial do desenvolvimento 

industrial de Toledo foi marcado pela exploração madeireira, extração de erva-mate, 

produção artesanal e agricultura de subsistência (CAMPOS, 2007), sendo que boa 

parte da indústria de manutenção foi financiada pela MARIPÁ, com a instalação de 

serrarias, moinhos, carpintarias, oficinas mecânicas e fundições, que quando 

obtinham o equilíbrio financeiro, eram administradas por parceiros (OBERG, 1960). 

Isso demonstra que a criação do núcleo urbano foi planejada de forma que 

garantisse as condições adequadas à reprodução do capital.  

Já no final da década de 1950, a região de Toledo era destaque na produção 

de milho e de suínos, tradição nas colonizações com o mesmo tipo de imigrantes 

nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (RIPPEL, 1995). No entanto, o 

abate era realizado principalmente em Ponta Grossa, o que ocasionava perdas 

durante o transporte, devido às péssimas condições das estradas (SILVA; 

BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988). Assim, com a necessidade de melhorar os 

                                                           
20

 Para uma análise do Plano de Colonização e sua organização regional e local, ver Oldoni (2016).  
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ganhos e resolver os problemas encontrados no transporte, foi identificada outra 

oportunidade de negócio: a criação de um frigorífico dedicado ao abate de suínos.  

Para isso, a empresa colonizadora desenvolveu estudos que demonstravam a 

viabilidade de um frigorífico no município, conforme os números da produção na 

região e as perdas que ocorriam com o transporte (OBERG, 1960). A partir disso, foi 

iniciada junto com o poder público local a mobilização dos produtores e a busca de 

investidores com capacidade e experiência para administrar o negócio (SILVA; 

BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988), sendo aberto em 1959 o Frigorífico Pioneiro S/A. 

Foi essa empresa, conforme Rippel (1995) e Campos (2007), o principal expoente 

do desenvolvimento industrial de Toledo, principalmente a partir de sua aquisição 

pelo Grupo Sadia em 1964 (SILVA; BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988).  

Assim, diante do resgate histórico realizado até aqui, ficou demonstrado que a 

formação do núcleo urbano de Toledo aconteceu de forma organizada por uma 

empresa colonizadora, que orientou inclusive a criação do principal expoente do 

desenvolvimento industrial local. A partir desses acontecimentos, a rede urbana a 

que pertencia Toledo se ampliou, já que o Grupo Sadia teve origem em Santa 

Catarina e já possuía empresas em São Paulo, como a Companhia de Frigoríficos 

do Brasil, a Frigobrás, criada em 1964 (LOBELLO, 1994).  

 

.   .   . 

 

Com este breve resgate histórico, pretendeu-se retratar o contexto em que o 

espaço urbano estudado surgiu, destacando algumas condições da formação social, 

econômica e espacial. Vale destacar que o município de Toledo teve ao longo desse 

tempo um processo rápido de crescimento e desenvolvimento, desde sua fundação 

como vila, em 1946. Atualmente, com mais de 130 mil habitantes (IBGE, 2016), a 

cidade tem se desenvolvido a partir do setor de serviços, pela ampliação dos ramos 

industriais e pela abertura de instituições de ensino superior, públicas e privadas.  

Assim, definidos os conceitos teóricos e o referencial histórico que embasam 

esta pesquisa, no próximo capítulo serão apresentadas as condições locais que 

garantiram a consolidação do Frigorífico Pioneiro S/A.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: AS CONDIÇÕES PARA A CONSOLIDAÇÃO DO 

FRIGORÍFICO PIONEIRO S/A 

 

 

 

  



56 
 

2 AS CONDIÇÕES PARA A CONSOLIDAÇÃO DO FRIGORÍFICO PIONEIRO 

S/A21 

 

A criação do Frigorífico Pioneiro S/A resultou, conforme indicado 

anteriormente, de uma iniciativa local, organizada a partir de um estudo de 

viabilidade elaborado pelos diretores da empresa colonizadora MARIPÁ (OBERG, 

1960; NIEDERAUER, 2004). A partir disso, reuniões foram realizadas para difundir a 

ideia entre os produtores de suínos, destacando a importância de existir um 

matadouro-frigorífico para aumentar os ganhos econômicos da criação de porcos 

local, eliminando as perdas nos transportes e beneficiando a produção.  

A difusão da ideia de criar um frigorífico teve início no discurso proferido por 

Ondy Niederauer, então gerente da Maripá, por meio do qual ele explicou aos 

colonos o estudo realizado, que indicava a importância do abate local de suínos, 

conclamando-os a participar (OBERG, 1960). Com isso, o Frigorífico Pioneiro S/A foi 

criado como uma sociedade anônima, administrado por um grupo de Maringá e 

também com o capital de produtores locais.  

Entretanto, sua situação a beira da falência levou-o a ser adquirido pelo 

Grupo Sadia, o que definitivamente gerou uma demanda sobre o espaço urbano e 

sobre a estrutura de serviços existente. Dessa forma, neste capítulo, organizado em 

quatro partes, serão apresentadas as condições que levaram à consolidação do 

Frigorífico Pioneiro S/A em Toledo.  

Na primeira parte, são apresentadas algumas das possíveis razões que 

levaram à localização do frigorífico em questão no espaço urbano e sua posterior 

aquisição pelo Grupo Sadia, baseado no levantamento bibliográfico realizado. Na 

sequência, são indicados os serviços e a infraestrutura que foram implantados no 

município para atender às demandas impostas pelos projetos a serem 

desenvolvidos pela empresa, conforme dados levantados também junto a agentes 

diretamente envolvidos no processo. Já na terceira parte, o tema mão de obra será 

abordado, observando como foram criadas as condições para o estabelecimento dos 

trabalhadores na cidade. E na última parte, será apresentado o desenvolvimento do 

campo industrial impulsionado pela presença da indústria em questão, o que em 

contrapartida fomentou seu próprio crescimento. 

                                                           
21

 Imagem p. 59: Vista parcial do Frigorífico Pioneiro S/A, década de 1960. Fonte: Museu Histórico 
Willy Barth (196-). 
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2.1 A LOCALIZAÇÃO  

 

A partir do referencial teórico estudado, entendemos que a implantação de 

uma indústria em uma cidade causa impactos espaciais, perceptíveis ainda mais 

quando se trata de uma cidade pequena (MANZAGOL, 1985). Também sabemos 

que a decisão para a localização de uma fábrica em determinada localidade está 

aquém dos limites do espaço urbano (MANZAGOL, 1985; VILLAÇA, 2001). Assim, 

para apresentar algumas das possíveis razões da escolha do local de instalação da 

indústria em questão, recorremos à pesquisa bibliográfica e documental, 

correlacionando-a com os dados levantados. 

Como já foi indicada, a criação do frigorífico foi uma necessidade identificada 

para aumentar os ganhos econômicos através do abate da crescente produção de 

suínos. Isso porque  

 

[...] a falta de uma indústria de processamento local determinava 
muitas vezes um grande desequilíbrio entre o comércio da cidade e 
de outros centros, pois os produtos adquiridos pela comunidade local 
eram proporcionalmente muito mais caros que os seus produtos, pois 
traziam embutidos diferenciais de custo derivados de tecnologia de 
produção e mesmo derivados da distância do mercado local do 
centro de produção (RIPPEL, 1995, p. 58). 

 

Além disso, como existiam grandes perdas no translado e na venda, as 

variações de oferta e procura do produto no mercado refletiam no aumento ou 

redução dos preços (RIPPEL, 1995). Logo, foi principalmente por esse desequilíbrio 

econômico que se tornou imprescindível a criação de um local para o abate dos 

animais.  

Assim, em 1959, o grupo proprietário de um frigorífico de Maringá, através da 

família Baudisch, apresentou a proposta de administrar o projeto, que envolvia 

diretamente os produtores. Com isso, o diretor da MARIPÁ, Willy Barth, e o prefeito, 

Egon Pudell, ofereceram algumas chácaras no alto da “Estrada da Usina”, para sua 

implantação (NIEDERAUER, 2004). 

Conforme documento de “Compromisso de Compra e Venda” existente na 

empresa colonizadora MARIPÁ, o imóvel vendido diretamente ao Frigorífico Pioneiro 

S/A foi a Chácara n.º 80, situada no Perímetro “B”, da cidade de Toledo, com área 

de 38.066 m2, em 27 de abril de 1959 (ver sua localização atual na Foto 1). A maior 
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parte do capital investido era dos Baudisch, o que lhes deu o controle acionário da 

indústria, mas ele também foi constituído por capital local, dos produtores de suínos 

(SILVA; BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988).  

 

Foto 1 - Localização da Chácara n.º 80, situada no Perímetro B da Fazenda Britânia, 
com destaque para a usina e o núcleo urbano da época 

 
Fonte: Google (2016). Organizado pela autora. 

Conforme Niederauer (2004), Egon Pudell, entrou com 10% do capital. A 

usina, referência para o nome da estrada, era a Usina Hidrelétrica Carlos Mathias 

Aloysio Becker, localizada no Rio São Francisco, situada a aproximadamente cinco 
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quilômetros da cidade (OBERG, 1960). O Frigorífico Pioneiro S/A estaria mais ou 

menos na metade do caminho, afastado do centro urbano. 

A identificação espacial da Chácara 80, foi feita a partir da Planta de 

Subdivisão em 82 chácaras da Parte Leste do Perímetro “B”, situadas na Fazenda 

Britânia, propriedade da Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná22, que pode 

ser observada na Planta 1. Já a demarcação do núcleo urbano em 1953 e em 1960 

foi feita a partir de imagens disponíveis no Museu Histórico Willy Barth. 

 

Planta 1 - Parte da Planta da Subdivisão em 82 Chácaras da Parte Leste do Perímetro 
“B”, situadas na Fazenda Britânia, Município de Toledo, Estado do Paraná 

 
Fonte: Escritório de Engenharia da MARIPÁ, [196?]. Organizado pela autora. 

Além disso, por meio da planta é possível identificar o número das demais 

chácaras adquiridas para ampliar a estrutura industrial, que, conforme registros no 

                                                           
22

 Planta localizada no Escritório de Engenharia MARIPÁ, que pertenceu ao Sr. Eugênio Dewes, ex-
funcionário da empresa colonizadora MARIPÁ, e hoje pertence a sua filha Cláudia Dewes, que 
permitiu o acesso ao material. 
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caderno de controle de venda e escritura dos imóveis, nos arquivos da MARIPÁ, já 

pertenciam a outros proprietários. Ao longo do tempo, esses imóveis foram 

adquiridos pelo Frigorífico Pioneiro S/A e aos poucos eram regularizados, com 

escritura em nome da empresa. Alguns deles inclusive foram desapropriados pela 

prefeitura municipal, e posteriormente foi feita a sua doação. Além disso, é possível 

observar na Planta 1 a existência de água próximo aos imóveis a Leste da estrada, 

água necessária para o funcionamento do abatedouro. 

As informações da Planta 1 são complementadas pela relação dos imóveis e 

seus proprietários apresentada no Quadro 1, compreendendo as chácaras de 

números 56 a 82.  

 

Quadro 1 - Relação das Chácaras da Parte Leste do Perímetro “B” situadas na 
Fazenda Britânia que integram o imóvel onde está implantada a planta industrial da 
BRF S/A 

NÚMERO DA 
CHÁCARA 

PRIMEIRO COMPRADOR DATA DA 
VENDA 

ESCRITURADA A DATA DE 
ESCRITURA 

56 Lindo Vendramini 31/05/1957 Frigobrás 02/09/1975 

57 Haximino Piazetta 11/10/1956 Frigobrás 02/09/1975 

58 Haximino Piazetta 11/10/1956 Frigobrás 02/09/1975 

59 Antônio Heiss 30/11/1955 Frigorífico Pioneiro S/A 18/11/1959 

60 Adão Petry 30/11/1955 Frigorífico Pioneiro S/A 18/11/1959 

61 Henrique Jorge Isernhagen 23/05/1959 Prefeitura Municipal 02/07/1976 

62 Dionisio Puloa 28/05/1956 Frigorífico Pioneiro S/A 19/11/1964 

63 José Munaretto 16/04/1956 José Munaretto 27/10/1966 

64 Reinaldo Arrossi 25/05/1959 Frigorífico Pioneiro S/A 08/11/1971 

65 Bernhard Jülg 22/07/1959 Alfredo Zibetti 22/04/1963 

66 Ingo Lünke 19/02/1959 Frigobrás 20/03/1980 

67 Ingo Lünke 19/02/1959 Frigobrás 20/03/1980 

68 Paulo Gbur 23/02/1960 Paulo Gbur 31/07/1961 

69 Paulo Gbur 23/02/1960 Paulo Gbur 31/07/1961 

70 Leodoro Lazzari 09/09/1959 Leodoro Lazzari 31/10/1974 

71 Leodoro Lazzari 09/09/1959 Leodoro Lazzari 31/10/1974 

72 Timóteo Trindade Goulart 15/09/1959 Fiorelo Pariz 21/10/1968 

73 Rui Zeni 18/09/1958 Marcelino Parize 02/10/1968 

74 Casemiro Pedro dos Santos 15/10/1958 Frigobrás 30/07/1976 

75 Emilio Rodrigues de Lima 21/08/1959 Atilio Pigozzo 07/10/1968 

76 Lindo Vendramini 31/08/1959 Frigobrás 02/09/1975 

77 Lindo Vendramini 31/08/1959 Frigobrás 02/09/1975 

78 Renno Carlos Steffens 15/09/1958 Frigobrás 02/09/1975 

79 Henrique Jorge Isernhagen 15/12/1960 Prefeitura Municipal 02/07/1976 

80 Frigorífico Pioneiro S/A 27/04/1959 Frigorífico Pioneiro S/A 18/11/1959 

81 Johann Paul Panievahs 23/09/1959 Egydio Jeronymo Munaretto 22/11/1975 

82 Alfredo Zibetti 25/11/1959 Alfredo Zibetti 22/04/1963 

Fonte: Escritório da MARIPÁ [19--]. Organizado pela autora. 

Em verdade, talvez possamos afirmar que quando Niederauer (2004) fala em 

“algumas chácaras no alto da Estrada da Usina”, provavelmente falava da Chácara 

n.º 80, mas também das chácaras n.º 59 e n.º 60, todas as três escrituradas em 

nome do Frigorífico Pioneiro S/A na mesma data, em 18 de novembro de 1959. As 

demais escrituras feitas diretamente em nome da empresa (Chácaras n.º 56, 57, 58, 
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62, 64, 66, 67, 74, 76, 77 e 78) datam do período em que o Grupo Sadia já tinha 

assumido o controle acionário.  

Um total de seis imóveis (Chácaras n.º 63, 68, 69, 70, 71 e 82) foi escriturado 

diretamente em nome do primeiro comprador, adquiridos entre 1959 e 1964. Outras 

quatro Chácaras (n.º 65, 72, 73 e 75) foram escrituradas em nome de um comprador 

posterior, até o ano de 1968, estando localizadas em sua maioria na margem direita 

da sanga que cortava a área. Essas foram adquiridas posteriormente pela 

empresa23. Em 1975, uma Chácara (n.º 81) teria sido escriturada em nome de 

Egydio Jeronymo Munaretto, que integrava o quadro funcional da indústria em 

questão, e corresponde a uma chácara a Oeste da estrada. Outras duas foram 

desapropriadas, escrituradas em nome da prefeitura municipal e posteriormente 

doadas para a empresa (Chácaras n.º 61 e 79). 

Além desses imóveis, integra a estrutura da indústria em questão parte do 

antigo Pouso n.º 5, de Teodoro M. Soldatti, desapropriado pelo Município de Toledo 

(TOLEDO, 1964) e posteriormente doado ao Frigorífico Pioneiro S/A (TOLEDO, 

1967). Na Planta 1, essa área está localizada ao Norte. Segundo Campagnolo 

(2015), ele teria adquirido esse imóvel com recursos pessoais, que posteriormente 

foram sendo ressarcidos pela prefeitura.  

É possível concluir, a partir do material exposto até aqui, que a escolha da 

localização para a implantação do Frigorífico Pioneiro S/A foi feita pela facilidade de 

acesso à energia elétrica, à água e por estar fora da cidade. Por se tratar de um 

imóvel rural, seu valor era mais barato e os resíduos gerados pelo abate de suínos 

não estariam próximos ao núcleo urbano. Ainda assim, mesmo fora da cidade, essa 

localização possibilitava um fácil acesso ao centro urbano de comércio e serviços. O 

acesso é fator fundamental para a instalação de indústrias no espaço urbano, 

conforme Villaça (2001), assim como para o deslocamento de seus funcionários. 

Nesse caso, ao tentar identificar os agentes sociais que atuaram nessa 

decisão, é possível observar que os proprietários fundiários e os promotores 

imobiliários, na figura de Willy Barth que representava a MARIPÁ, e o Estado, 

através do prefeito Egon Pudell, agiram ao ofertar o imóvel aos proprietários dos 

meios de produção, os representantes do Frigorífico Pioneiro S/A.  

                                                           
23

 Para confirmar essas informações seria preciso realizar um levantamento no cartório para verificar 
a transferência para a empresa. Não foi feito esse levantamento pela morosidade. Mas entendemos 
que isso não afeta o entendimento de que, aos poucos, a empresa foi adquirindo os imóveis em seu 
entorno. 
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Segundo o relato de Oberg (1960), sobre a reunião realizada com os 

produtores de suínos, foi uma iniciativa da MARIPÁ a criação de um abatedouro, 

com o objetivo de proporcionar maior desenvolvimento e ganhos econômicos ao 

município. No entanto, entendemos que também proporcionaria ganhos aos 

negócios da MARIPÁ. Dessa forma, era seu interesse influenciar a localização de tal 

indústria 

Ademais, verificamos que o Estado também atuou como agente social na 

criação do frigorífico, já que diversas viagens foram feitas pelo então prefeito Egon 

Pudell, conforme descreve em seu livro Niederauer (2004), em busca de alguém 

para administrá-lo. A criação dessa empresa traria mais emprego e desenvolvimento 

econômico ao município. Vale ressaltar, no entanto, que essa justificativa é 

controversa em parte, já que o prefeito também entrou como sócio na empresa 

criada, mas não entraremos nesses detalhes. 

Diante disso, fica identificado outro agente social, o grupo de proprietários do 

Frigorífico Pioneiro S/A, que também passa a atuar na produção do espaço urbano 

de Toledo, principalmente a partir da decisão de sua localização e a partir da 

aquisição de terrenos para serem incorporados. Segundo Corrêa (1999), eles são 

identificados como proprietários dos meios de produção e esses agentes “[...] 

necessitam de terrenos amplos e baratos que satisfaçam requisitos locacionais 

pertinentes às atividades de suas empresas [...]” (CORRÊA, 1999, p. 13).  

Conforme o primeiro mapa do plano urbano de Toledo, projetado pela 

MARIPÁ (Planta 2)24, a área ocupada pela indústria em questão não estava no plano 

de urbanização, e se localizava além do Rio Toledo, em área rural, o que permitiria 

sua expansão. 

Nessa planta é possível observar a demarcação da Rua São João, em 

amarelo, interrompida por uma sequência de quadras. Com a instalação do 

frigorífico, essa rua foi estendida, sendo nomeada posteriormente, a partir da Rua 

Piratini, de Avenida Senador Attilio Fontana. Nessa mesma planta é possível 

identificar parte do Pouso n.º 5, junto ao Rio Toledo. O imóvel denominado “pouso” 

continuava na outra margem, possibilitando a conexão com as áreas representadas 

na Planta 1. 

                                                           
24

 Estamos considerando este como o primeiro mapa do plano urbano de Toledo conforme informado 
no Escritório da MARIPÁ, e também porque Oldoni (2016) assim o considerou em sua pesquisa sobre 
os planos urbanos da colonização dessa empresa. 
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Planta 2 - Planta da zona urbana e suburbana da cidade de Toledo (o tracejado 
vermelho demarca o limite da forma urbana e o azul a estrada regional) 

 

Fonte: Oldoni (2016, p.75). Editado pela autora. 

No entanto, como já foi dito, por ingerências e má administração, o Frigorífico 

Pioneiro S/A não conseguiu se desenvolver como esperado e estava à beira da 

falência quando teve a maior parte de suas ações adquiridas pelo Grupo Sadia em 

1964 (SILVA; BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988). Foi a partir de então que essa 

indústria se consolidou no município. 

O Grupo Sadia, em 1964, já era uma empresa estabelecida no setor da 

indústria alimentícia brasileira. Fundada em 1944 na cidade de Concórdia, Oeste de 

Santa Catarina, o conglomerado instalou em São Paulo, também no ano de 1964, a 

Frigobrás (SILVA; BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988), que industrializava os produtos 

em uma localização mais próxima do seu principal mercado consumidor (LOBELLO, 

1994). Essa ação tratava da reestruturação necessária para garantir o crescimento 

da empresa em um período de crise e depressão, no início da década de 1960, que 
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atingiu a população de menor renda, principal público consumidor de sua produção. 

Assim, foi preciso inovar a produção para atingir um consumidor de maior renda 

(LOBELLO, 1994).  

Concomitante a isso, iniciou-se a busca por uma região com uma grande 

produção de suínos, para fornecer matéria-prima para a nova planta industrial e a 

região Oeste do Paraná, de colonização mais recente, apresentava características 

similares a de Concórdia, onde o “[...] adensamento populacional das áreas coloniais 

do oeste catarinense apoiava-se cada vez mais no binômio milho-porco” 

(LOBELLO,1994). O fator localização junto à matéria-prima, nesse caso, permitia a 

redução dos custos de produção (RIPPEL, 1995).  

Em seu livro, o fundador da empresa, Attílio Fontana, conta que fez uma 

excursão de avião na região, com seu sócio Ruben Berta, em busca de um local 

adequado e, assim, eles encontraram Toledo, onde havia 

 

[...] em franca decadência um pequeno frigorífico – Frigorífico 
Pioneiro, uma sociedade por cotas – muito mal instalado, e para não 
precipitar o seu fechamento com a instalação do nosso, acabamos 
comprando-o. Fizemos uma construção nova, ampla, espaçosa, 
nada restando da organização primitiva. E assim a Frigobrás passou 
a ter no frigorífico de Toledo uma filial muito bem montada, moderna 
e eficiente, com o abate ao redor de 2.000 a 2.500 suínos por dia 
para fornecimento de matéria-prima à matriz de São Paulo 
(FONTANA, 1980, p. 235). 

 

Sobre a decisão de se instalar em Toledo, o Sr. Pedrinho Antônio Furlan25, 

que foi diretor administrativo e financeiro da empresa de 1966 a 1988, diz que 

Ruben Berta, por ser de origem alemã, queria instalar o frigorífico em Marechal 

Cândido Rondon. Por outro lado, o “Seu” Attilio queria que a instalação ocorresse 

em Toledo, onde havia maior presença de colonos italianos (P. FURLAN, 2016), e, 

conforme Fontana (1980), a existência do Frigorífico Pioneiro S/A foi decisiva.  

No entanto, é preciso observar que a localização de indústrias no espaço é 

feita a partir da análise de diversos fatores, dentre os quais os meios para 

estabelecer os fluxos entre as cidades. Assim, a “[...] estruturação do espaço 

regional é dominada pelo deslocamento das informações, da energia, do capital 

constante e das mercadorias em geral [...]” (VILLAÇA, 2001, p. 20), sendo que a 

                                                           
25

 Vale explicar que o nome do entrevistado registrado em cartório é mesmo Pedrinho, pois houve 

uma confusão de comunicação entre seu pai e o escrivão. 
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localização é influenciada pelo melhor acesso a esse conjunto de sistemas de 

circulação.  

Nesse sentido, P. Furlan (2016), observou que outros fatores também foram 

fundamentais na escolha por Toledo. Ali existia um número de criadores e 

produtores de milho considerável, assim como a previsão das obras de asfaltamento 

das rodovias de acesso a São Paulo (BR-277 e atual BR-467). Além disso, Marechal 

Cândido Rondon era um município recém-emancipado, que ainda precisava se 

organizar politicamente, o que poderia ser um empecilho aos projetos previstos para 

a nova unidade. 

É preciso considerar ainda, conforme Fischer (2008), que as empresas 

diferenciam o espaço através do nível dos conteúdos e qualidades do ambiente, 

considerando a diversidade dos equipamentos técnicos e econômicos, a diversidade 

dos equipamentos sociais e a qualidade do quadro de vida, que “[...] constituem 

fatores cada vez mais seletivos com respeito ao espaço geográfico” (FISCHER, 

2008, p. 37).  

Com isso, a escolha do núcleo urbano onde será implantada uma 

determinada indústria dependerá da melhor combinação entre o acesso à circulação 

de produtos, serviços e mão de obra, que permitam os melhores rendimentos ao 

capital, incluindo dentre eles as melhores condições de reprodução da vida dos 

trabalhadores, o que torna a decisão sobre a localização resultado da análise de um 

complexo conjunto de fatores (MANZAGOL, 1985). 

Em uma análise sobre as razões da decisão do Grupo Sadia em adquirir o 

Frigorífico Pioneiro S/A, é possível considerar que Toledo já possuía, na época, uma 

organização de produtores de suínos que seguiam um padrão de criação similar ao 

praticado pelos fornecedores em Concórdia, diferentemente de Cascavel que teria 

uma produção inadequada do ponto de vista sanitário (NIEDERAUER, 2004). Vale 

ressaltar que 

 

O predomínio da produção de suínos regional remontava à época de 
colonização do local e à tradição das famílias colonizadoras, que em 
seus locais de origem dominavam a prática por herança cultural. Aí 
desenvolvia-se uma produção bastante organizada de suínos, que 
gerava uma matéria-prima de boa qualidade, contando então com 
uma unidade de abate instalada e em funcionamento. Esse fato, 
combinado com o aumento da produtividade da atividade, via 
melhoria das novas tecnologias de produção e obtenção de 
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vantagens de custo e escala de produção, foi fundamental para a 
escolha da cidade (RIPPEL, 1995, p. 58). 

 

A existência de uma estrutura já instalada, mesmo precária, poderia indicar 

presença de mão de obra que conhecia o trabalho. Além disso, essa estrutura era 

localizada em uma área fora da cidade, o que possibilitaria sua expansão, mas ao 

mesmo tempo próxima, com fácil acesso para o deslocamento dos trabalhadores. 

Também havia energia elétrica disponível, diante da proximidade da usina, e havia a 

disponibilidade de parceria com o poder público local, já que o prefeito Egon Pudell, 

em 1957, havia contatado o Attilio Fontana, falando das características da produção 

de suínos na região (NIEDERAUER, 2004). Assim, Toledo, do ponto de vista 

regional, apresentava alguns dos requisitos para a instalação de indústrias. 

Dessa forma, a decisão do Grupo Sadia foi adquirir o frigorífico existente em 

Toledo. Através da Frigobrás ele “[...] adquiriu o controle acionário do Frigorífico 

Pioneiro S/A e, em Assembléia Geral, realizada em 5 de julho de 1964, assumiu 

efetivamente a posse da indústria [...]” (SILVA; BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988). 

Quanto à escala urbana, o referencial teórico estudado nos permitiu 

compreender que, a partir da definição da cidade onde será implantada a indústria, a 

localização é determinada pelas forças internas estabelecidas (VILLAÇA, 2001). Em 

“[...] qualquer ponto do espaço intra-urbano ou intrametropolitano, os custos da 

energia e das comunicações são iguais [...], tornando esses espaços uniformes ou 

homogêneos do ponto de vista da disponibilidade de energia das comunicações” 

(VILLAÇA, 2001, p. 21). Assim, “[...] a segregação espacial das camadas de mais 

alta renda surge como o elemento interno mais poderoso no jogo de forças que 

determina a estruturação do espaço intra-urbano [...]” (VILLAÇA, 2001, p. 13-14), o 

que leva à lógica baseada nos preços da terra, onde quem pode paga pela melhor 

localização.  

Nesse caso, conforme o modelo de distribuição espacial proposto por Côrrea 

(1999) para as cidades latino-americanas, as indústrias se localizam em posição 

oposta à classe dominante, pois, como já foi dito, os agentes proprietários dos meios 

de produção, ou os industriais, buscam terrenos amplos e baratos para satisfazer os 

requisitos de localização adequados à sua produção.  

Quando o Grupo Sadia adquiriu o Frigorífico Pioneiro S/A, sua localização já 

estava definida. Nesse caso, ela seguia, de certa forma, as características 
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locacionais indicadas pelo referencial teórico. Sua posição era oposta ao centro 

urbano existente, se consideramos o Rio Toledo como linha divisória. Além disso, o 

frigorífico estava implantado fora da cidade, ao Sul, na periferia de Toledo, segundo 

a descrição encontrada no livro sobre a história da Sadia (LOBELLO, 1994). A planta 

de ocupação prevista pela colonizadora indicava que a cidade, com lotes urbanos, 

se desenvolveria para a porção Norte da urbe. Do ponto de vista de infraestrutura, 

ele estava localizado junto a uma estrada, próximo do fornecimento de energia, com 

existência de fonte de água e rio para o escoamento dos dejetos. Além disso, existia 

a possibilidade de expansão de sua planta, com a aquisição dos imóveis no entorno.  

Diante do exposto, entendemos que a localização de uma indústria é 

primeiramente determinada por fatores de escala regional, como o acesso a 

transporte, informações, capital constante e presença de mão de obra, sempre em 

uma combinação que garanta a maior reprodução do capital.  

A partir dessa definição, é feita a escolha na escala do espaço urbano, que é 

determinada pelo preço da terra e a existência de grandes áreas para expansão, o 

que leva a modificações de infraestrutura e de usos no seu entorno. No caso da 

indústria em questão, essas foram algumas das razões identificadas para a sua 

localização, tanto no que diz respeito à sua instalação na cidade de Toledo, quanto 

sua posterior aquisição pelo Grupo Sadia. A seguir, serão apresentados quais os 

serviços foram implantados em Toledo como uma demanda direta desse 

empreendimento.  

 

2.2 OS SERVIÇOS E A INFRAESTRUTURA 

 

Conforme o referencial teórico estudado, a presença de indústrias na cidade 

gera a demanda de uma estrutura de serviços e outras empresas, que tem 

basicamente a função de dar suporte à produção ali desenvolvida. Assim, o mesmo 

aconteceu em Toledo, onde foram identificados diferentes tipos de serviços 

implantados para garantir o desenvolvimento dos projetos do Grupo Sadia para sua 

nova planta industrial. Os dados aqui relacionados foram levantados a partir de 

pesquisa bibliográfica, documental, assim como através de entrevistas com pessoas 

que vivenciaram esses acontecimentos, com destaque para o relato do Sr. Pedrinho 

Antônio Furlan, diretor administrativo da empresa em questão, entre os anos 1966 e 

1988.  
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Também foi importante o relato do ex-prefeito Avelino Campagnolo, que 

administrava o município no início das atividades do Grupo Sadia na cidade, e que 

publicou recentemente um livro com suas memórias (CAMPAGNOLO, 2015).  

Segundo o relato de P. Furlan (2016), uma das primeiras coisas que 

precisava ser feita era a regularização financeira do Frigorífico Pioneiro S/A. 

 

Então eu acabei vindo pra cá em 1966. E, começamos a inclusive 
verificar os débitos que tinham com a CODEPAR, criado pelo Nei 
Braga, a Companhia de Desenvolvimento [do Paraná], em que ele 
tirava do antigo IVC, hoje, é o ICMS [...] para fornecer para quem 
queria [...] implantar indústrias de transformação, com juro 
privilegiado. E depois transformou-se [sic] em BADEP – Banco de 
Desenvolvimento do Estado do Paraná. [...] a empresa tinha 
financiamentos a juros privilegiados do BADEP [...] [e a gente] pagou 
as dívidas na antecessora do BADEP (P. FURLAN, 2016). 

 

A partir do pagamento das dívidas, foi então possível iniciar o trabalho de 

ampliação da produção, através de diversos projetos também financiados por 

incentivos públicos. 

 

E os projetos começaram a ser transformados do papel numa 
realidade. Então a primeira coisa era ampliar a fábrica para 500 
suínos/dia, depois para 800, depois para mil. E hoje já está em 
6.500. E a unidade que tinha 80 funcionários, hoje está com sete mil 
e qualquer coisa [...] (P. FURLAN, 2016). 

 

No entanto, a realização desses projetos dependia também de outros fatores, 

como a adequação de toda a documentação dos imóveis onde a fábrica estava 

instalada, entre outros documentos exigidos para o funcionamento de uma empresa 

do porte dela. O Grupo Sadia, era formado por “[...] quatro empresas de capital 

aberto, e necessariamente você tinha que ter toda documentação que uma empresa 

de capital aberto, que tem as ações na bolsa, precisa. Toledo, naquela época, [...] 

não tinha nem nota fiscal” (P. FURLAN, 2016). As necessidades de regularização de 

documentação e financiamento para a realização dos projetos 

 

[...] obrigou a ter em Toledo o que não tinha antes. Só tinha o Banco 
do Estado do Paraná, aí veio o Banco do Brasil, veio a Caixa 
Econômica, veio o Bamerindus, na época, [...] veio o [...] Bradesco. 
Enfim [...], e com isso as verbas que foram alocadas com a agência 
de fomento [...], primeiro era para o pequeno industrial, agricultor. Até 
dizia, era verba pra [...] indústria do agricultor, por quê? Pra poder 
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quem fazia queijo, ter [...] um equipamento [...]. E, quando nós 
chegamos aqui, em 1966, [...] existia só um cartório, mas não existia 
cartório de registro de imóveis. [...] Então, toda documentação era 
fornecida pela MARIPÁ, porque era o contrato de compromisso de 
compra e venda do lote número tal [...]. Aí, em razão exatamente das 
providências necessárias pra toda a legalização de todos os 
trabalhos, de compra e venda, matéria-prima, transporte, essa coisa 
toda, obrigava a que também o [...] poder público federal e estadual 
implantasse aqui em Toledo as suas representações. [...] nós 
precisávamos do poder público municipal, o poder público estadual e 
o poder público federal [...]. Tanto é que veio [...] o primeiro coletor 
federal [...], o Oscar Silva (P. FURLAN, 2016). 

 

O relato de P. Furlan (2016) deixa claro que, para que a fábrica se 

desenvolvesse, era necessário que o Estado, em todos os seus níveis, estivesse 

presente em Toledo, oferecendo os serviços necessários para garantir o 

funcionamento da estrutura que envolve esse tipo de empreendimento. Vimos até 

aqui que, para desenvolver os projetos planejados pelo Grupo Sadia para a unidade 

de Toledo, era preciso existir crédito para os produtores integrados à empresa, o 

que gerou a demanda por bancos, cartórios, entre outros serviços públicos de 

regulamentação, fiscalização e arrecadação.  

Além dessa estrutura de serviços, para garantir o pleno desenvolvimento da 

indústria em questão, era também necessário melhorar a infraestrutura local. Para 

que o abate de suínos e a produção aumentassem, era preciso mais equipamentos, 

o que demandava mais energia elétrica. Ademais, para uma comunicação eficiente 

com as outras empresas do Grupo Sadia, era preciso melhorar a rede de telefonia, 

com a comunicação interurbana. Conforme o relato de P. Furlan (2016), para 

realizar os projetos previstos, esses eram dois pontos fundamentais a serem 

solucionados, mas demandou uma longa negociação com o poder público municipal.  

Conforme I. Souza (2010), a negociação para melhoramento da rede de 

telefonia, com a vinda da Telecomunicações do Paraná S/A (ou Companhia de 

Telecomunicações do Paraná – TELEPAR), e do fornecimento de energia elétrica, 

com a vinda da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), foi marcada por 

polêmicas envolvendo uma disputa intraclasse burguesa. De um lado, o prefeito 

municipal Dr. Avelino Campagnolo, que difundia através de seu programa de rádio 

sua opinião, criticando o Grupo Sadia, que teria vindo para Toledo para explorar os 

produtores. Do outro lado, a Associação Comercial e Industrial de Toledo (ACIT), da 
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qual o frigorífico fazia parte, difundia através do jornal “A Voz do Oeste” suas ideias, 

questionando as atitudes do prefeito, que poderiam barrar o progresso da cidade.  

De acordo com I. Souza (2010), essas foram as principais polêmicas na 

disputa entre esses dois grupos26. No entanto, conforme os dados por ele 

levantados, baseados nas publicações do periódico “A Voz do Oeste” e também nas 

leis e documentos existentes na Câmara de Vereadores, a questão da telefonia teria 

sido solucionada de forma mais rápida, sendo noticiada em 21 de janeiro de 1968 (I. 

SOUZA, 2010). Segundo nota do jornal citada pelo autor, houve o entendimento 

entre o prefeito municipal e a ACIT.  

Conforme o relato de P. Furlan (2016), quando ele chegou a Toledo o sistema 

telefônico era bastante precário, com cerca de 150 linhas, sem condições de realizar 

as comunicações interurbanas que a empresa precisava. Ele então atuou 

diretamente nas negociações, pois tinha total apoio do órgão estadual, pela 

influência do já senador Attilio Fontana, dependendo apenas do prefeito a tomada de 

decisão. 

Quanto ao problema da energia elétrica, I. Souza (2010) aponta que a mesma 

edição do jornal que noticiou o contrato para a vinda da TELEPAR, de 10 de 

fevereiro de 1968, levantava a seguinte questão:  

 

Segundo o jornal, a falta de energia elétrica era marcante, 
principalmente nos dias de estiagem, pois a usina do Rio São 
Francisco não dava conta nem mesmo de atender as necessidades 
diárias até o horário mínimo das 22 horas. Somente quando chovia é 
que o volume de água do rio São Francisco subia, e assim as usinas 
locais davam conta do fornecimento de energia local porque, além da 
usina no Rio São Francisco, ainda havia mais duas usinas 
construídas ou em construção pela Prefeitura Municipal: uma em 
Novo Sarandi e outra em Novo Sobradinho. Mas como estas 
unidades de produção de energia elétrica, segundo as ponderações 
do jornal, não atendiam a demanda do município, esse grupo 
burguês de oposição junto com a ACIT voltava a se organizar para 
conduzir o poder municipal a atender as suas necessidades, 
questionando o poder municipal e o pressionando para que o 
problema de produção de energia fosse de responsabilidade da 
COPEL, pois esta já atendia os municípios vizinhos (I. SOUZA, 2010, 
p. 83). 

 

O sistema de abastecimento de energia elétrica municipal, baseado em 

pequenas usinas, é também descrito por Oberg (1960), que também cita a 
                                                           
26

 Para mais informações sobre as disputas da burguesia local e a utilização dos meios de 
comunicação para difusão de sua ideologia, ver I. Souza (2010). 
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construção das novas unidades. A principal era a usina do Rio São Francisco, a 

mesma que denominava a “Estrada da Usina”, em que foi localizado o frigorífico 

(NIEDERAUER, 2004). No entanto, se quando esta foi inaugurada, em 1956, ela 

supria a demanda (NIEDERAUER, 2004), quando o Grupo Sadia adquiriu o 

Frigorífico Pioneiro S/A a situação já era outra, por causa do aumento da população 

(I. SOUZA, 2010). Isso fica claro no relato do Sr. Darvi Bombonatto, que chegou a 

Toledo em 1965 e desde 1967 transporta produtos para a empresa:  

 

Toledo tinha uma pequena usina, [...] que dava iluminação pra 
cidade, durante o dia eu acho que dava um pouquinho de energia 
para o frigorífico, e à noite a energia sumia, não tinha energia. E [...] 
na época, antes de ir pra estrada, [...] a gente estava no Colégio La 
Salle, e vou assim te dizer, não vou nem exagerar, mas umas duas 
ou três vezes por mês, acontecia que oito horas da noite, oito e meia, 
acabava a energia aí dentro do Colégio La Salle e a gente tinha que 
ir pra casa, porque aquela noite tinha acabado e não tinha energia 
elétrica (BOMBONATTO, 2016).  
 
 

A falta de energia também é citada como um problema para a vida dos 

moradores quando o P. Furlan (2016) nos descreve como foi a sua impressão ao 

chegar a Toledo:  

 

[...] a impressão que eu tive foi a pior possível. Porque não tinha 
energia elétrica, não o suficiente para atender a demanda. Para lavar 
roupa, não tinha o sol depois da meia-noite, e a Moema ficava [até 
tarde], porque não tinha as fraldas descartáveis e eu tinha quatro 
filhos. Então eu ajudava ela [quando voltava do trabalho] (P. 
FURLAN, 2016). 

 

Conforme I. Souza (2010), o jornal “A Voz do Oeste” passou a destacar que 

também as donas de casa sofriam com a falta de energia elétrica, procurando assim 

cativar a opinião pública. Ele também observa que o movimento pela vinda da 

COPEL precisou ser ampliado para além da ação da ACIT, com a participação de 

outras entidades, como o Lions Clube e o Rotary Clube, as quais eram compostas 

principalmente por pessoas ligadas ao grupo de comerciantes e industriais, com o 

apoio dos vereadores, que em maioria eram da oposição. Eles também tentaram 

mobilizar a comunidade com a desconstrução da popularidade de que gozava o 

prefeito. Os comentários difundidos entre a população são relatados pelo Sr. Darvi: 
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[...] falava-se também que o poder público não estava colaborando 
para a vinda da energia da Copel, que seria uma energia cara. [...] e 
parece que ele não queria porque ele dizia que seria muito cara, e 
que a nossa energia era barata, era produzida aqui. Mas a Sadia 
precisava de muita energia elétrica para a fábrica crescer. Inclusive 
teve uma ocasião, nessa ocasião eu não estava em Toledo, foi uma 
notícia que ficou muito tempo, que num protesto, a comunidade uma 
noite fez uma dita “Passeata das Velas” em torno da Praça Willy 
Barth, para protestar contra a falta de energia elétrica. E essa 
passeata foi encabeçada pelos diretores da Sadia, descontentes com 
o quadro atual, eles fizeram um protesto, que a cidade, por ser 
pequena, repercutiu demais [...] (BOMBONATTO, 2016).   

 

Esse mesmo episódio é mencionado por I. Souza (2010), que resultou 

também na pichação do prédio da prefeitura, registrada por fotos pelo jornal “A Voz 

do Oeste”. As pichações pediam luz da COPEL e atacavam diretamente o prefeito. 

Conforme o Dr. Avelino Campagnolo, cerca de 500 pessoas participaram do ato, 

“[...] saídas do centro, munidas de velas, que eram colocadas acesas em pequenos 

espaços, entre as Ruas Barão do Rio Branco e Guarani, até a frente da minha casa” 

(CAMPAGNOLO, 2015, p. 332). Segundo o mesmo, o problema da produção de 

energia estava relacionado a uma estiagem que se estendia por mais de dois anos, 

e que prejudicou as usinas locais (CAMPAGNOLO, 2015). No entanto, I. Souza 

(2010) observou que o grupo opositor o questionava, porque sabendo do problema, 

era dever do prefeito encontrar outra solução, e essa solução era a COPEL.  

O mesmo autor, baseado nos documentos por ele levantados, verificou que o 

prefeito, diante de todos esses fatos, declarou estado de calamidade pública, o que 

lhe concedeu poder de execução de atos sem aprovação da Câmara de Vereadores. 

Assim, por decreto ele determinou que a energia elétrica fornecida pela 

municipalidade ao Frigorífico Pioneiro S/A deveria ser revertida para resolver o 

estado de calamidade pública.  

 

Naquele momento o Frigorífico Pioneiro S.A., apesar de ter um 
contrato paralelo de fornecimento de energia diretamente pela 
COPEL, também tinha um montante de energia proveniente das 
usinas municipais, que estavam sob responsabilidade da prefeitura, e 
como na diretoria da ACIT, no grupo que encabeçara a luta contra as 
decisões do prefeito, estavam os diretores do frigorífico, nada mais 
coerente a Campagnolo, atrapalhar o sistema de produção daquele 
matadouro, uma produção fabril organizada dentro de um minucioso 
processo, que depende de homens e máquinas e com o corte 
energético feito pela Prefeitura Municipal, é bem possível que o 
matadouro passasse por dificuldade em sua organização, 
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representando inclusive prejuízos financeiros (I. SOUZA, 2010, p. 
101). 

 

Nesse caso é preciso observar que, conforme Corrêa (1999), o Estado atua 

de acordo com os interesses dos proprietários do meio de produção, que integram a 

elite da sociedade, ou a chamada burguesia. No entanto, foi observado nesse 

episódio, como bem colocou I. Souza (2010), um conflito intraclasse, uma disputa 

entre dois grupos políticos de uma mesma burguesia, onde um lado foi pressionado 

pelo outro, através da formação da opinião pública, para atender seus interesses.  

Esse embate político se deu inicialmente através dos meios de comunicação, 

com seu auge em manifestações, como a “Passeata das Velas”, mas também em 

um ato em frente ao frigorífico por causa do baixo preço pago pelos suínos, 

conforme relata Campagnolo (2015). A partir dos atos do prefeito, por causa do 

estado de calamidade pública, essa disputa culminou em um processo judicial, da 

empresa contra a pessoa do prefeito, que teve como motivo, as declarações que o 

prefeito fazia em seu programa de rádio (P. FURLAN, 2016).  

Conforme P. Furlan (2016), essa questão apenas foi resolvida com a vinda do 

“Seu” Attilio, que conversou com o pai do então prefeito, Santo Campagnolo, que 

tinha vindo de Concórdia, onde foi até cabo eleitoral do Attilio Fontana. É 

interessante notar que Campagnolo (2015) diz que a Sadia teria vindo a Toledo 

justamente por causa dessa amizade, o que deixa uma lacuna na explicação dessa 

disputa intraclasse burguesa, mas que não é nosso objetivo esclarecer.  

O que fica claro através de todos esses fatos citados é que sem a demanda 

da indústria em questão, e a organização de seu grupo na defesa desse interesse, 

pressionando a prefeitura, a COPEL teria demorado mais tempo para se instalar em 

Toledo, o que poderia retardar seu desenvolvimento pela baixa qualidade do 

fornecimento de energia. A colaboração do prefeito foi, por fim, fundamental na 

manutenção dessa empresa, pois seus dirigentes ameaçavam deslocá-la para 

Cascavel, já que eles tinham recebido uma proposta, com oferta de terreno e a 

disponibilidade da infraestrutura necessária (P. Furlan, 2016). Conforme o relato do 

Sr. Darvi: 

 

[...] existia um comentário dentro lá [...], que a gente falava não com 
os diretores, mas da “funcionariada” lá. A gente escutava essas 
conversas dentro lá. [...] o grande problema de Toledo é que não 
tinha energia elétrica. E aí é que está o ponto, em que se falava que 
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ela iria para Cascavel, porque não havia energia elétrica em Toledo 
(BOMBONATTO, 2016). 

 

Foi então, a partir da solução desses problemas, que as coisas melhoraram e 

então os projetos puderam ser desenvolvidos (P. FURLAN, 2016). Podemos dizer 

até aqui que houve sim um processo que, aos poucos, transformou o espaço 

urbano, adequando-o às necessidades de funcionamento do frigorífico em questão, 

o que envolveu um grande grupo de agentes. A seguir será tratado outro tema 

fundamental que permite a consolidação de uma indústria em uma cidade: a 

existência de mão de obra. 

 

2.3 A MÃO DE OBRA 

 

A existência de mão de obra disponível nas cidades é um dos principais 

fatores que permitiu, conforme o referencial teórico estudado, que a Revolução 

Industrial acontecesse. Além disso, em algumas situações é um dos fatores que 

influenciam na localização das indústrias no espaço e nos preços dos produtos. No 

caso específico do Frigorífico Pioneiro S/A, vimos que a sua fundação se deu com o 

objetivo de beneficiar a produção local e que sua aquisição pelo Grupo Sadia 

ocorreu por causa das características da produção de suínos da região e pela 

grande presença de colonos italianos, característica similar à encontrada em 

Concórdia, cidade onde a empresa foi fundada. Com as mudanças na gestão e os 

novos projetos, a existência do frigorífico passou a atrair mão de obra para a cidade 

de Toledo. 

Conforme P. Furlan (2016), eles trouxeram alguns técnicos de Concórdia para 

os quais foram construídas doze casas em frente ao frigorífico. Na Foto 2 é possível 

observá-las. Essas casas posteriormente foram demolidas para a construção do 

refeitório e aqueles que ali moravam se deslocaram para outra área residencial.  

A mesma imagem também permite observar como o entorno da fábrica era 

vazio, conforme descrição feita pelo Sr. Darvi: 

 

E o Frigorífico Pioneiro me chamou a atenção porque quando nós 
chegamos, ele abatia já uns 200 suínos por dia. E ele estava lá no 
meio do mato, literalmente no meio do mato, que se chovesse a 
gente não ia lá, por causa da baixada. Então, eu via aquele imenso 
frigorífico, na minha ideia, um grande frigorífico, e era o que se 
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propalava na região inteira, que abatia 200 suínos por dia. Eu 
enxergava ele desse jeito, e enxergava o entorno dele mata, mata 
fechada, era o que tinha lá naquela região (BOMBONATTO, 2016). 

 

Foto 2  - Vista parcial do prédio do Frigorífico Pioneiro S/A, década 1960. 

 
Fonte: Museu Histórico Willy Barth [196-]. 

O mesmo descreveu o Sr. Alceo Guarez Almeida, que chegou a Toledo por 

volta de 1975, dez anos depois do Sr. Darvi, e que trabalhou por 20 anos na 

indústria em questão. Segundo Almeida (2016), não existia cidade no entorno da 

fábrica, sendo o núcleo habitacional mais próximo o construído na Vila Pioneiro. Os 

bairros na porção Sul da cidade, o Panorama, o São Francisco, eram ocupados por 

agricultura, e a rodovia que hoje separa esses bairros da indústria não existia.  

Ao longo do tempo, com a ampliação da fábrica e o crescimento do número 

de funcionários, a empresa consolidou uma parceria com o poder público municipal 

para a construção de conjuntos habitacionais. Em seu livro, Fontana (1980) relata a 

doação de uma área para a construção da “Vila Operária”, onde inclusive foi 

construída uma escola que recebeu o nome de seu filho, Walter Fontana. Conforme 

pesquisa realizada anteriormente (CAMPOS; DIAS, 2015), esse conjunto 

corresponderia ao Conjunto Residencial Pioneiro, financiado pelo Banco Nacional de 

Habitação (BNH), onde hoje está localizada a Escola Estadual Attilio Fontana27. 

                                                           
27

 A Escola Municipal Walter Fontana foi deslocada para outro imóvel próximo e continua atendendo a 
região. 
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Conforme P. Furlan (2016), 

 

[...] começou a ampliação da fábrica e tinha problemas de moradia. 
Difícil. Então, nós procuramos o banco habitacional. E aí foi criado 
então, lá em cima, na [Vila] Pioneiro, o primeiro núcleo de casas para 
funcionários. Específicas para funcionários. E a prestação era 
pequena, dava para pagar, tinha a casa, era pequenininha, mas o 
terreno era maior para ampliar. Foi o primeiro núcleo habitacional, 
depois foi criado o segundo. Depois foi criado aqui, onde tem o 
Canção28, tem aquele prédio de apartamentos29, já para o pessoal 

que tinha um vencimento um pouco maior. Bom, inicialmente nós 
iniciamos esse trabalho, eu fui para Curitiba, fui falar com o diretor, e 
conseguimos que [...], em realidade, o banco precisava de uma 
garantia que ia receber as prestações. Aí a gente fez, de acordo com 
a legislação, que o funcionário que fosse morar na casa, ele 
autorizava a que nós descontássemos do salário dele pra entregar 
diretamente para o banco.  

 

Através dessas informações, fica demonstrada a relação direta da existência 

do Frigorífico Pioneiro S/A com a implantação de conjuntos habitacionais 

promovidos pelo Estado, que beneficiaram a população de um modo geral. Também 

conforme pesquisa anterior (CAMPOS; DIAS, 2015), foi possível verificar que os 

programas iniciados com financiamento do BNH seguiram acontecendo no município 

ao longo dos anos, com financiamentos através da Caixa Econômica Federal até 

chegar ao programa “Minha Casa, Minha Vida”. A espacialização dos conjuntos 

habitacionais será apresentada no próximo capítulo. 

Além da questão habitacional, P. Furlan (2016) destaca que era preciso mão 

de obra qualificada.  

 

Então voltando à Frigobrás, os projetos que eu te falei de 
implantação até chegar no que é hoje, a Sadia tinha problema de 
mão de obra. Tanto é que eu tive que trazer um engenheiro 
mecânico, um engenheiro eletricista e um engenheiro civil de fora (P. 
FURLAN, 2016). 

 

No entanto, com a construção da hidrelétrica de Itaipu, alguns de seus 

técnicos foram absorvidos, assim como parte de sua mão de obra no geral: 

 

Porque eu perdi 90% da minha mão de obra de manutenção, elétrica, 
[...], porque eles pagavam o dobro. Tanto é que eu tive que fazer o 

                                                           
28

 Referência ao supermercado localizado na esquina da Rua Dom Pedro com a Avenida Maripá. 
29

 Referência ao Conjunto Residencial Dom Pedro. 
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seguinte: [dispor de] um ônibus diário com vinte e cinco meninos, 
filhos de funcionários, quando começou o SENAI em Cascavel, 
inclusive o Ademir Fiametti, que hoje é o nosso diretor. Porque eles 
tinham, esses meninos, um contrato conosco [...] (P. FURLAN, 
2016). 

 

Esse ônibus levava diariamente os estudantes a Cascavel. Com isso, 

segundo P. Furlan (2016), foram criados cursos específicos para a demanda da 

indústria pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), entidade à qual 

a empresa já era associada. Esses cursos foram abertos primeiro em Cascavel, e 

depois em Toledo. Como ressalta P. Furlan (2016): 

 

[...] não tinha, por exemplo, engenheiro específico de refrigeração 
industrial, só tinha um pós-médio em Pelotas, no Rio Grande do Sul. 
Nós criamos aqui um pós-médio, todos eles formados, já estavam 
sendo, por antecipação, já estavam sendo pagos pelas cooperativas, 
e todos eles com emprego já lá para cima. E com isso então nós 
resolvemos esse probleminha de substituição dos "meia-colher', que 
nós tínhamos lá para Itaipu [...].  

 

Segundo P. Furlan (2016), ele inclusive foi o paraninfo da primeira turma. O 

contrato era feito com os pais, já que os filhos eram menores, e eles tinham que 

trabalhar no mínimo dois anos na empresa depois de formados. 

Esse interesse dos diretores do Grupo Sadia com a promoção da educação 

se mostra na história da empresa desde Concórdia. O. Furlan (2009) cita em suas 

memórias a construção de uma escola primária próxima à fábrica da Sadia para 

atender os filhos dos funcionários. Já Fontana (1980) conta em suas memórias que 

no conjunto habitacional construído em Toledo, nas terras por ele doadas, também 

foi construída uma escola. E P. Furlan (2016) conta que participou como professor 

de escola em Concórdia, e em Toledo na Fundação Educacional de Toledo 

(FUNET). Assim, percebemos a atuação da empresa e a ação direta de seus 

diretores, na promoção da qualificação da mão de obra, em parceria com outras 

entidades e na educação dos filhos de seus funcionários.  

É notória a preocupação dos dirigentes em garantir o bom desenvolvimento 

da empresa através da qualificação de seus funcionários. Além disso, P. Furlan 

(2016) destaca que foi implantado em Toledo um braço da Fundação Attilio 

Francisco Xavier Fontana (FAF), que era assistencial e previdenciária.  
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Assistencial porque aqui em Toledo, e em todas as filiais da Sadia, 
tinha serviço médico, dentário e hospitalar. Aqui em Toledo eu tinha 
três consultórios e eu tinha, eu acho que eram seis dentistas para 
atender todos os funcionários e familiares. E tinha, em São Paulo, 
todas as especialidades, inclusive tinha com os dois [hospitais], 
Clínica Dall’ Oglio e Bom Jesus, convênio, porque cada funcionário 
podia escolher qual era o médico. E as especialidades que não tinha 
na época, eu trouxe de fora. Valdomiro Vendramini, que era 
fundamental, e mais três. O Dr. Patinho, que era o meu gerente da 
área de saúde. E outra coisa, se precisava, pegava o avião, que a 
Sadia tinha a Sadia Transportes Aéreos, e levava para São Paulo, 
para a especialidade (P. FURLAN, 2016). 

 

Vale indicar que a FAF foi fundada em 1976, seguindo a “[...] tradição da 

Sadia de valorização e respeito ao ser humano, no seu papel social e produtivo [...]” 

(LOBELLO, 1994, p. 130). Seu objetivo era integrar os funcionários “[...] de maneira 

que se sentissem mais responsáveis e, ao mesmo tempo, recompensados pelo 

trabalho que realizavam” (O. FURLAN, p.141). Assim, a FAF cuidava da saúde do 

funcionário e de sua família e fornecia a suplementação da aposentadoria. 

Essa tradição teria começado com a Sociedade Esportiva e Recreativa Sadia 

(SER Sadia) iniciada em 1946 em Concórdia (LOBELLO, 1994), com “[...] a 

construção de um campo de futebol com arquibancadas e vestiários para os atletas 

[...]” (O. FURLAN, 2009, p.99). A SER Sadia surgiu, a partir da iniciativa de Osório 

Furlan. 

 

Convencido de que a criação de um local adequado para os 
funcionários após a jornada de trabalho vinha, portanto, ao encontro 
da intenção de lhes proporcionar lazer sadio e, de quebra, exercer 
certo controle social sobre a comunidade de trabalhadores, ele 
propôs à diretoria a construção de um clube recreativo, ideia 
imediatamente apoiada por Attilio Fontana (O. FURLAN, 2009). 

 

A SER Sadia também foi implantada em Toledo. Ela possui uma estrutura 

organizada, com ginásios que sempre foram utilizados para a realização das 

atividades esportivas da cidade, muito além das atividades dos funcionários. Hoje, a 

SER Sadia dá suporte ao programa de Ginástica Rítmica de Toledo (GR Toledo), 

que recebe, conforme P. Furlan (2016), atletas de outros países como Bolívia e 

Indonésia, visando a formação de professores.  

Toda essa estrutura criada pela Sadia, de apoio aos funcionários, tinha um 

objetivo claro: melhorar a produtividade e garantir melhores resultados para a 

empresa. E caracteriza uma gestão paternalista e assistencialista, conforme analisa 
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Espíndola (1996) sobre a empresa e suas ações através da FAF, da SER Sadia, na 

área de educação e no auxílio para a aquisição de moradia. Segundo esse autor 

“Tais medidas paternalistas eram executadas de forma direta ou indireta, para 

impulsionar o processo de acumulação de capital” (ESPÍNDOLA, 1996).  

Diante do exposto, fica claro que para garantir a existência de mão de obra, 

sua manutenção com a qualificação adequada, a empresa atuou diretamente, 

sempre em parceria com outros agentes. Na produção de habitação, formou 

parceria principalmente com o poder público; na oferta de educação e qualificação, 

criou parcerias com outras entidades; na garantia do lazer e da saúde, tinha na SER 

Sadia e na Fundação Attilio Fontana os meios de garanti-los. Vale destacar que 

esses espaços estão presentes até hoje junto a BRF S/A.  

A seguir, será apresentado um resumo de como se deu o desenvolvimento do 

campo industrial em Toledo, objeto de estudo de diversos pesquisadores, e que 

também serviu para a consolidação da indústria em questão. 

 

2.4 O DESENVOLVIMENTO DO CAMPO INDUSTRIAL  

 

A implantação de indústrias no espaço urbano gera uma nova dinâmica, pois, 

a fábrica é um fenômeno urbano que: 

 

[...] exige, em sua proximidade, a presença de um grande número de 
trabalhadores. O seu grande volume de produção requer serviços de 
infra-estrutura (transportes, armazenamento, energia, etc.), que 
constituem o cerne da moderna economia urbana. Quando a fábrica 
não surge já na cidade, é a cidade que se forma em volta dela 
(SINGER, 2002, p. 23). 

 

E de modo inverso, a existência dessa dinâmica que a fábrica promove, atrai 

novos tipo de empreendimentos, em uma ampliação e intensificação desse 

processo. O mesmo pode ser observado no resgate histórico de Toledo, quando 

tomamos como objeto de análise sua economia de produção. 

Conforme já indicado, a primeira atividade industrial instalada em Toledo foi, 

segundo Campos (2007), a extrativista de madeira e erva-mate, que abriu os 

campos para as atuais culturas de milho, soja e trigo, destaques no mercado 

mundial. Segundo a mesma autora, o período embrionário da economia local, de 

1946 a 1960, foi marcado pela produção artesanal e agricultura de subsistência, 
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sendo que o desenvolvimento industrial de manutenção foi financiado pela empresa 

colonizadora, com a instalação de serrarias, moinhos, carpintarias, oficinas 

mecânicas e fundições (OBERG, 1960).  

Já a partir da década de 1960, Campos (2007) indica que os incentivos 

institucionais estimularam a inovação nas formas de produção e o Oeste 

paranaense alcançou o primeiro lugar na produção de milho e na criação de suínos 

do Estado. Com isso, as culturas se diversificaram e as taxas de crescimento 

demográfico das áreas rurais aumentaram, surgindo inúmeros núcleos urbanos de 

apoio à agricultura em expansão. Data desta época ainda, o encontro de várias 

frentes agrícolas, vindas de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e a aceleração do 

processo de urbanização, ao longo do eixo rodoviário Cascavel-Foz do Iguaçu. 

Esses acontecimentos desencadearam, para essa autora, um processo de 

crescimento acelerado do município.  

Inerente ao processo de desenvolvimento estabelecido, a produção 

agropecuária passou a ser beneficiada por indústrias implantadas na cidade, o que 

dinamizou sua economia e impulsionou o crescimento populacional. De acordo com 

Campos (2007) e Rippel; Lima; Borges (2007), o principal expoente foi a 

implantação do Frigorífico Pioneiro S/A em 1959, adquirido em 1964 pelo Grupo 

Sadia (SILVA; BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988). Campos (2007) observa ainda 

que, na passagem da década de 1960 para 1970, a industrialização foi uma 

resposta às demandas da mecanização do campo e aos desequilíbrios gerados pela 

concentração fundiária e pela crescente liberação de mão de obra agrícola. Com 

isso, a intensificação da urbanização de Toledo pode ser associada ao 

deslocamento da população rural em busca de trabalho e renda, considerando a 

instalação do referido frigorífico.  

Ao longo dos anos, a planta industrial do Frigorífico Pioneiro S/A foi ampliada 

e teve sua administração e razão social alterada. A primeira instalação servia para o 

abate de suínos, com capacidade para 80 animais/dia (NIEDERAUER, 2004). 

Quando o Grupo Sadia assumiu o controle acionário, as condições financeiras 

encontradas não permitiam esse número, sendo que o primeiro projeto implantado 

foi o de ampliar a capacidade de abate para 200 suínos por dia (P. FURLAN, 2016), 

para fornecer matéria-prima à Companhia Brasileira de Frigoríficos - Frigobrás, 

criada como parte das organizações da Sadia, com sede em São Paulo. Em 

seguida, começou a produzir banha e salgados (como orelha, rabo e pé), entregues 



81 
 

direto nos mercados consumidores, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte 

(BOMBONATTO, 2016)30.  

A partir da incorporação definitiva à Frigobrás em 1971, “[...] o parque 

agroindustrial fabril da Frigobrás de Toledo iniciou um processo de crescimento e 

expansão contínua, diversificando suas atividades com vistas à obtenção de ganhos 

de produtividade e de escala [...]” (RIPPEL, 1995, p. 59), passando a também atuar 

no abate de bovinos.  

Conforme Lobello (1994), de acordo com a tendência de desenvolvimento da 

indústria da carne, no final da década de 1970, a Frigobrás implementou o frigorífico 

de abate de aves. Este se consolidou em 1978, “[...] com o estímulo e a 

implementação na região da criação de frangos para o abate, principalmente via 

sistema integrado [...]” (RIPPEL, 1995, p. 59). Para complementar essa atividade, a 

unidade de Toledo ingressou também no ramo de soja e milho, beneficiando-os para 

a produção de óleo, farelo e rações. Também foi construída uma fábrica de 

embutidos primários a partir da carne suína ali abatida (RIPPEL, 1995). Esse 

processo possibilitou que a filial de Toledo se tornasse uma das matrizes do Grupo 

Sadia, em 1988, considerando principalmente, segundo Rippel (1995), os benefícios 

fiscais, dada sua posição na economia estadual.  

Mesmo assim, na passagem da década de 1970 para 1980, o Município de 

Toledo apresentou retração populacional, o que levou a criação de indústrias 

comunitárias, impulsionadas pela então Associação Comercial e Industrial de Toledo 

(ACIT) e pelo poder público municipal. Essas indústrias tiveram importância singular 

para o crescimento socioeconômico do município, sobretudo pela geração de 

trabalho e renda e pelo incremento ao comércio e ao setor financeiro (CAMPOS, 

2007).  

Conforme Rippel (1995), a maioria das indústrias comunitárias surgiu e se 

desenvolveu porque formavam com a Frigobrás um sistema de encadeamento 

produtivo, quando ocorreu a consolidação de seu parque industrial. Algumas delas 

produziam a partir de subprodutos da Frigobrás, como o couro, e outras fabricavam 
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 Segundo Bombonatto (2016), que passou a entregar com seu caminhão esses produtos, em Belo 
Horizonte o mercado comprava apenas banha. 
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produtos que eram fornecidos a ela, como lâminas de facas, calçados de segurança 

e embalagens plásticas31.  

As indústrias comunitárias resultaram, assim, de um processo de incentivos 

locais e estaduais, que alçaram Toledo como polo de desenvolvimento, com 

destaque no Estado do Paraná e no Brasil (RIPPEL 1995). Isso porque a 

consolidação da planta industrial do Grupo Sadia e o desenvolvimento da 

agricultura, com o plantio de soja, milho e trigo, permitiu a formação de um 

Complexo Agroindustrial, com a presença no espaço urbano de empresas a 

montante do setor agrícola, a indústria que produz para a agricultura, e de empresas 

a jusante do setor agrícola, as agroindústrias processadoras (GRAZIANO DA SILVA, 

1996; MARAFON, 1998). 

Desde então, esse complexo que se implantou em seu território fez com que 

o primeiro núcleo urbano se multiplicasse e crescesse, criando as condições 

necessárias para atrair novas indústrias, provocando a diversificação econômica e a 

formação de novas plantas industriais. Surgiram indústrias nos ramos de: produtos 

têxteis, artigos do vestuário e acessórios, bebidas, calçados, produtos 

farmoquímicos e farmacêuticos, plásticos, móveis, máquinas e implementos 

agrícolas, entre outros. Essas indústrias se desenvolveram e o parque industrial 

praticamente duplicou na passagem da década de 1980 para 1990 (RIPPEL, 1995), 

e depois mais que duplicou, da década de 1990 para 2000 (CAMPOS, 2007).  

Nesse ponto, vale ressaltar que por volta dos anos 2000 foi realizada uma 

política de demissão voluntária na indústria em questão, o que levou à criação de 

diversas empresas. Os funcionários que saíram começaram a prestar à Sadia os 

serviços que realizavam lá dentro, o que lhes permitiu também abrir novos 

mercados. Para a empresa, a vantagem era a redução de custos pela dispensa de 

funcionários de alto conhecimento, mas também de alto custo. Um desses casos é o 

Sr. Alceo, técnico em piscicultura e eletromecânica pelo SENAI, que trabalhou na 

empresa de 1979 a 2000.  

 

Eu trabalhava na parte da oficina de apoio. É o seguinte, é a oficina 
que trabalha, fabrica algumas máquinas e equipamentos conforme a 
necessidade que a empresa tinha. A gente fazia isso lá dentro. 
Durante um bom tempo a gente fazia isso. É diferente das mecânicas 
que tem hoje lá dentro, que hoje tem mais manutenção. Nós 
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 Para informações específicas sobre essas empresas e análise do encadeamento produtivo, ver 
Rippel (1995). 
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fazíamos apoio, que era a oficina de apoio, então nós fabricávamos 
muitas coisinhas, necessidades que a empresa precisava, 
adaptações e aperfeiçoamentos, até. E desenvolvia algumas coisas 
conforme as necessidades da Indústria. E sempre foi fazendo, foi 
levando, foi tocando (ALMEIDA, 2016).   

 

Desde então Alceo é industrial, proprietário de uma empresa que produz 

máquinas e equipamentos para frigoríficos. O principal produto é na linha de aço 

inox, atendendo à demanda dos frigoríficos da região (ALMEIDA, 2016). Além dele, 

diversos outros funcionários abriram empresas próprias, na área de sistemas de 

informação, assistência técnica etc. Se antes a empresa tinha um sistema de 

produção vertical, onde produzia tudo o que precisava, com o tempo e conforme o 

contexto geral e as prerrogativas impostas pela condição de empresa de capital 

aberto, sua produção foi horizontalizada, com a eliminação de etapas que podiam 

ser realizadas por terceiros. 

Atualmente, conforme relatório anual publicado pela BRF S/A em 2015, a 

unidade de Toledo produz processados e abate aves e suínos. A meta para o ano 

de 2016 é o aumento de 18% na produção de carne suína, atingindo 7,5 mil porcos 

abatidos/dia (BRF, 2015). O abate de frangos representa a maior parte de sua 

produção, com setores dedicados para exportação ao Oriente Médio e Ásia, e a 

produção específica para o Mc Donald’s, de nuggets e chicken burguer (P. FURLAN, 

2016). 

Conforme os últimos dados do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL-

MTE, 2016), existem em Toledo 1.014 estabelecimentos do setor da indústria de 

transformação, com um total de 17.328 empregos formais. Esse número 

corresponde a 13,12% da população estimada do município (IBGE, 2016) e a mais 

de 25,87% da população ativa (IBGE, 2010). A indústria alimentícia, de bebidas e 

álcool etílico representa 215 estabelecimentos, com um total de 8.808 empregos 

formais (BRASIL-MTE, 2016), sendo que, conforme dados de 2012, a BRF S/A 

empregava mais de 7.500 pessoas diretamente (BRF Brasil Foods..., 2012).  

Em relação ao PIB do município, a indústria toledana no ano de 2013 

contribuiu com 27,93% (IPARDES, 2016). Já em relação à arrecadação de ICMS, 

conforme a Secretaria Estadual da Fazenda (PARANÁ-SEFA, 2016), o valor 

adicionado pela indústria de Toledo no ano base de 2014 corresponde a 40,41% do 

valor total adicionado pelo município. Isso demonstra que a indústria é um 
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importante ramo para a economia desse município, além de empregar considerável 

parte da população, é também consumidora de produtos e serviços.  

No entanto, se até certo momento a economia industrial do município 

gravitava no entorno da indústria em questão, a passagem do século XX para o 

século XXI foi marcada pela diversificação. O principal destaque é a indústria 

farmacêutica Prati-Donaduzzi, com mais de quatro mil trabalhadores (PRATI-

DONADUZZI, 2014). Essa empresa possui hoje projetos de ampliação da produção, 

com a construção de novas plantas industriais e a criação de um parque dedicado à 

pesquisa (SANT’ANA, 2016), o que a torna uma nova referência econômica, em cujo 

entorno poderá surgir outro sistema de encadeamentos produtivos.  

Além disso, já existem percepções de que há certa disputa por funcionários 

entre a BRF S/A e a Prati-Donaduzzi.  Isso se confirma por meio do discurso de um 

dos fundadores da indústria farmacêutica, o qual destaca seu interesse em 

diferenciar a mão de obra das duas, dizendo que sua empresa emprega 

trabalhadores que são consumidores com maior poder de compra (informação 

verbal)32. Esse é um tema interessante a ser estudado e que certamente no futuro 

renderá novas análises sobre a produção do espaço urbano de Toledo. Porém, para 

os objetivos desta pesquisa, basta considerar os dados e fatos até aqui 

relacionados. 

 

 

.   .   . 

 

 

Como foi visto neste capítulo, as condições necessárias para a consolidação 

do Frigorífico Pioneiro S/A em Toledo envolveu diversos agentes, em um conjunto 

de ações. Desde as razões para sua aquisição pelo Grupo Sadia, passando pela 

implantação da estrutura necessária e pela garantia de mão de obra qualificada, os 

diretores dessa indústria atuaram junto a outros agentes para garantir o atendimento 

de suas necessidades.  

                                                           
32

 Informação fornecida por Luiz Donaduzzi durante uma apresentação sobre a instalação do parque 
tecnológico proposto por ele, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Toledo 
(COMDET), em Toledo-PR, na ACIT, em junho de 2016. 
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Além disso, o desenvolvimento do campo industrial por ela impulsionado 

garantiu sua sustentação, fornecendo produtos e serviços necessários a sua 

produção. Esse conjunto de ações e o estabelecimento de relações com outros 

agentes foram fundamentais, e demonstram claramente a criação de um espaço 

como produto social.  

A seguir, no próximo capítulo, será apresentada a morfologia urbana atual a 

partir da análise do tecido urbano, relacionando-a com a existência da indústria em 

questão. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: O TECIDO URBANO DE TOLEDO:  

ASPECTOS DA MORFOLOGIA URBANA 
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3  O TECIDO URBANO DE TOLEDO: ASPECTOS DA MORFOLOGIA URBANA33 

 

No presente capítulo será apresentada a situação atual do espaço urbano de 

Toledo, a partir da descrição de algumas características do seu tecido urbano. 

Nesse caso, é importante relembrar o que entendemos por tecido urbano.  

Conforme Capel (2002), o plano urbano é composto por quatro complexos 

distintos: as ruas, associadas em um sistema viário; as quadras, delimitadas pelas 

ruas e formadas pelos lotes; os lotes, ou parcelas individuais e; os edifícios, cujas 

plantas influenciam o plano. Segundo esse autor, em seu conjunto, esses elementos 

constituem o tecido urbano, “[...] formado por la trama de las calles y la urdimbre del 

parcelario y de las manzanas con sus edifícios y usos” (CAPEL, 2002, p. 71)34. 

No mesmo sentido, Panerai (2014) considera que a rede de vias, os 

parcelamentos fundiários e as edificações são os elementos básicos que constituem 

o tecido urbano. No entanto, esse autor destaca que sua análise deve ser feita não 

apenas pela identificação de cada um deles, mas também pelo estudo de sua lógica 

e de suas relações. O tecido urbano “[...] pressupõe uma atenção tanto ao banal 

quanto ao excepcional, tanto às ruas comuns e às edificações corriqueiras quanto às 

regulamentações e aos monumentos” (PANERAI, 2014, p. 77).  

Além disso, é preciso considerar que 

 

La notion de morphologie conviendrait mieux, si l’on posait qu’elle 
ne se réduit pas à la description raisonée des objets urbains et de 
leur arrangement (à tous les niveaux, agglomerátion, quartier, rue, 
îlot, maison), mais s’étend aussi à la repartition dans la ville des 
groupes sociaux e des fonctions (RONCAYOLO, 1997, p.90, grifo do 
autor)35. 

 

Assim, procurando abarcar as características do tecido urbano quanto aos 

usos ou funções, ao plano urbano e às regulamentações que o determinaram, 

sempre considerando a implantação do Frigorífico Pioneiro S/A, este capítulo foi 

organizado em três partes. A primeira delas retrata como esse espaço se organiza 

                                                           
33

 Imagem p. 89: Vista panorâmica da planta industrial e seu entorno desde o Centro. Acervo Pessoal 
(2016). 
34

 Tradução livre: “[...] formado pela trama das ruas e a urdidura do parcelamento e das quadras com 
seus edifícios e usos”. 
35

 Tradução livre: “A noção de morfologia convém melhor, se nós colocarmos que ela não se reduz à 
descrição racional dos objetos urbanos e sua organização (a todos os níveis, aglomeração, bairro, 
rua, ilha, edificação), mas se relaciona também à separação na cidade dos grupos sociais e das 
funções”. 
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hoje, através da distribuição das diferentes atividades na cidade, observando sua 

relação com a distribuição dos diferentes grupos sociais. Na segunda parte é feita 

uma análise das características físicas do plano urbano, através de mapas e fotos. 

Já na última parte é apresentada a análise da legislação, com destaque para as 

determinações da mesma em relação à constituição do tecido urbano. 

 

3.1 A ORGANIZAÇÃO DOS DIFERENTES USOS 

 

Historicamente, conforme o referencial teórico, a cidade abrigava as funções 

de poder, culto e comércio. Ela formava, assim, um centro de comando sobre o 

território em seu entorno, fornecendo, a partir da Revolução Industrial, produtos 

manufaturados a partir do que era produzido no campo. No caso de Toledo, o núcleo 

urbano inicial tinha a função de abrigar o comércio, a igreja e a sede da empresa 

colonizadora, servindo de base para a ocupação do seu entorno. Na verdade, como 

indicou Niederauer (2004) e verificou Oldoni (2016), os núcleos urbanos criados pela 

MARIPÁ na colonização da região eram o ponto de apoio da comunidade baseada 

na pequena propriedade. Aos poucos, foram estabelecidas algumas manufaturas, 

até chegar ao campo industrial existente hoje. 

As funções urbanas iniciais foram localizadas, em sua maioria, dentro do 

primeiro plano urbano da cidade de Toledo (Planta 2), demarcado no Mapa 2.  

Esse mapa retrata o conjunto de vias e quadras existente hoje, com destaque 

para o plano urbano inicial, que está localizado na área do Bairro Centro, conforme 

demarcação em vermelho indicada no mapa. Vale destacar que também está 

indicada a localização da planta industrial da BRF S/A, na margem esquerda do Rio 

Toledo, enquanto que o plano urbano previsto pela MARIPÁ está localizado na 

margem direita. O Mapa 2 serviu de base para a elaboração dos demais, os quais 

servem para a análise da localização das principais atividades da cidade, e serão 

apresentados a seguir. 

Através do levantamento de campo, verificamos que dentro da área do 

primeiro plano urbano, encontram-se as principais agências bancárias da cidade, 

assim como o comércio e os prestadores de serviços mais tradicionais. Essa área 

pode ser considerada como o centro histórico de Toledo, pois foi projetado desde o 

início de sua colonização, e apresenta praticamente as mesmas características de 

parcelamento do solo da época. A exceção foi a abertura da Rua São João, que 
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seria interrompida conforme o plano projetado pela MARIPÁ. Isso permitiu o acesso 

ao Frigorífico Pioneiro S/A, através da antiga “Estrada da Usina”.  

 

Mapa 2 - Demarcação do Primeiro Plano Urbano 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2015). Organizado pela autora.  

Por outro lado, ao considerarmos a área do bairro Centro, encontramos nela 

os principais serviços públicos disponibilizados na cidade, e a expansão da área de 

comércio e serviços através de eixos viários. Com isso, no Mapa 3 estão 

demarcadas as quadras onde se localizam as principais agências bancárias, o Paço 

Municipal, que abriga a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a Promotoria Pública e 

o Fórum, e as principais áreas de comércio e serviços da cidade, demarcadas em 

área de quadras e eixos viários. 
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Nesse caso, observamos que as principais agências bancárias estão 

localizadas no plano inicial, sendo que aquelas localizadas fora dele são de 

instalação mais recente. Ainda assim, a maioria delas está na área central da 

cidade, nos principais eixos viários, sendo que as agências localizadas nos bairros 

periféricos, de forma isolada, são agências de cooperativas. Junto à indústria em 

questão, há uma agência do Itaú, instituição parceira da empresa.  

 

Mapa 3 - Indicação do Centro e Vias de Comércio/Serviço 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2015). Organizado pela autora.  

A partir do mapeamento das principais áreas de comércio e serviços, é 

possível afirmar que a localização do Paço Municipal também induziu a expansão 

desse setor, especialmente em seu entorno.  
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Notamos também que, conforme a cidade foi crescendo, as principais ruas de 

acesso ao centro urbano foram se tornando corredores de serviço e comércio. Além 

disso, observamos que algumas ruas com esse caráter surgiram nos bairros mais 

distantes do centro principal, caracterizando centros secundários. As imagens 

panorâmicas a seguir, Foto 3 e Foto 4, permitem observar com destaque algumas 

dessas vias, conforme os diferentes padrões de iluminação. 

 

Foto 3 - Vista geral da parte Oeste da cidade de Toledo 

 
Fonte: Acervo pessoal (2016).  

A diferenciação física dessas vias foi feita justamente para caracterizar um 

uso diferenciado daquele existente no entorno. Na Foto 3 é possível observar o 

centro urbano no canto superior esquerdo, o Parque Ecológico Diva Paim Barth ao 

centro da imagem, no alto. As ruas com iluminação diferenciada são, na direção 

Leste-Oeste, a Avenida Parigot de Souza, a Rua Borges de Medeiros e a Rua 

Carlos Barbosa. Na direção Norte-Sul, vemos a Rua Saturno. A avenida tem uma 

função de corredor de acesso e contorno à cidade, enquanto que as três ruas 

apresentam uma conotação comercial e de serviços de bairro.  

Já na Foto 4, observamos a Avenida Parigot de Souza sob outro ângulo, 

cruzando com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, projetada para ser uma via de 

comércio e serviços, conectando aquela avenida com a Avenida José João Muraro. 

No canto superior direito está o centro urbano e na parte oposta se encontra a Vila 

Pioneiro, sendo possível observar a BRF S/A ao centro da imagem, no alto. Na Vila 
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Pioneiro, se destaca pela iluminação diferenciada a Rua Primeiro de Maio, centro 

secundário criado neste bairro, o primeiro a surgir na cidade considerando a data de 

ocupação dessa área. 

 

Foto 4 - Vista da Parte Sul da cidade de Toledo 

 
Fonte: Acervo pessoal (2016).  

É importante observar que algumas dessas vias de comércio e serviços 

também conectam as indústrias existentes na cidade com o centro urbano principal. 

Nesse sentido, no Mapa 4 é possível observar a localização das principais indústrias 

em relação ao centro e ao plano inicial da cidade, com destaque para a localização 

da BRF S/A, antigo Frigorífico Pioneiro S/A.  

Algumas dessas plantas industriais se originaram na década de 1980, período 

de criação das chamadas indústrias comunitárias, como a Bompel (indústria de 

calçados de segurança) e aquela ocupada pela Fiasul (indústria têxtil no ramo de 

fiação), que está no lugar da antiga Cooperativa Agropecuária Mista Oeste 

(Coopagro). Também foram destacadas as plantas industriais da Colônia (cervejaria) 

e da Prati-Donaduzzi (farmacêutica). As demais áreas são agrupamentos de 

indústrias, quase todas planejadas pela prefeitura municipal. 

Por fim, ainda é possível observar no Mapa 4 que a planta industrial da BRF 

S/A está bem próxima ao centro urbano, se comparada com a localização das 

demais plantas industriais. Se quando de sua instalação ela estava na periferia da 

cidade (LOBELLO, 1994), hoje a cidade cresceu em seu entorno. De um modo 
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geral, as demais indústrias foram implantadas afastadas do centro urbano, a 

exceção da sede da Bompel, que está localizada no Bairro Centro. No entanto, a 

implantação das outras áreas industriais ocorreu em imóveis junto às vias de acesso 

ao centro. 

 

Mapa 4 - A distribuição das principais áreas industriais 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2015). Organizado pela autora.  

Nos mapas até agora apresentados, observamos a localização de bancos, as 

principais concentrações de comércio e serviços e a localização das indústrias. 

Todas essas atividades geram uma dinâmica urbana específica em seu entorno e 

formam uma rede de produção que se complementa. Essa rede induz a uma 

conexão entre as diferentes áreas em que essas atividades se instalam na cidade. 
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Vale destacar que há uma grande rede de estabelecimentos de comércio e serviços 

que complementam a produção agropecuária do município, aquela não beneficiada 

por indústrias locais, mas que por não ser nosso objeto de estudo, não foram 

especificadas.  

Além da rede direta de produção, a presença das Instituições de Ensino 

Superior (IES) induz em seu entorno uma dinâmica urbana específica, assim como a 

distribuição das áreas de lazer, como praças e parques. Ambos são fatores 

importantes, pois influenciam na organização do espaço. Assim, no Mapa 5, 

apresentamos um mapa síntese com todos esses usos indicados. 

 

Mapa 5 - Mapa Síntese dos Usos Urbanos 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2015). Organizado pela autora.  
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Vale ressaltar que as áreas em branco do plano urbano são ocupadas por 

bairros residenciais, onde predomina a habitação, com a existência de comércio e 

serviços vicinais e de bairro. 

A partir do mapa síntese, considerando a distribuição das diferentes 

atividades no espaço urbano estudado, podemos observar que há uma 

concentração de comércio e serviços na sua área central. No entanto, a existência 

das indústrias e IES induzem a ocupação das vias, que as conectam com o centro, 

por atividades do setor terciário, expandindo a centralidade de forma linear. Além 

disso, a criação de centros secundários nos bairros residenciais mais afastados 

promove certa descentralização das funções urbanas. Em relação às áreas de lazer, 

observamos a criação de diversos parques na cidade, o que também acontece com 

as praças. De modo geral, também verificamos que a área na margem esquerda do 

Rio Toledo apresenta uma diversificação de usos menor. 

Essa característica de descentralização reflete a criação de um centro 

múltiplo, “[...] formado pela soma dos centros correspondentes dos diferentes grupos 

sociais ou aos diferentes usos (que variam conforme a época) de um mesmo grupo” 

(PANERAI, 2014, p.145). Nesse caso, a distribuição dos diferentes grupos sociais no 

espaço urbano torna-se um fator a ser analisado. 

Conforme foi visto no capítulo anterior, o entorno do Frigorífico Pioneiro S/A 

era composto por mata e plantações. Ao longo do tempo, essa região da cidade foi 

sendo ocupada principalmente por loteamentos residenciais, para atender a 

demanda da mão de obra. Diversos conjuntos habitacionais foram construídos com 

financiamento público, a partir de programas promovidos pelo Estado. A 

diferenciação dessas áreas residenciais está principalmente nas características 

socioeconômicas da sua população, que determinam o seu poder de compra e 

consequentemente a espacialização de sua moradia na cidade. Assim, no Mapa 6 é 

possível observar a distribuição da população a partir da renda média por domicílio. 

O Mapa 6 retrata que na região central da cidade se localiza a população de 

mais alta renda, o que corresponde também à ocupação quase total do plano urbano 

inicial de Toledo. Já a população de menor renda se localiza na parte periférica da 

cidade, sendo que há uma faixa de transição correspondente ao eixo Sudoeste-

Nordeste. Destaca-se como linha divisória espacial entre essas áreas residenciais 

com rendas diferentes o Rio Toledo, cuja margem esquerda apenas foi ocupada a 

partir da implantação do Frigorífico Pioneiro S/A.  
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Mapa 6 - Renda Média Mensal nos domicílios conforme Censo 2010 do IBGE 

 
Fonte: Campos; Dias (2015). Editado pela autora. 

Se observarmos em conjunto os Mapas 5 e 6, podemos verificar que a 

população de menor renda está localizada mais próxima às indústrias. Isso indica a 

relação entre a presença da indústria e a localização das diferentes classes 

socioeconômicas na cidade. Conforme Villaça (2001), as indústrias se localizam em 

posição oposta à classe de alta renda, por causa do preço da terra e da existência 

de terrenos amplos para a expansão. 

Essa diferenciação espacial quanto à localização das diferentes classes 

socioeconômicas também tem relação com o preço da terra. Diante da necessidade 
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de propiciar o acesso à moradia para a população de menor renda, que no geral 

compõe o maior número dos trabalhadores das indústrias, são criados alguns 

mecanismos, tais como a definição de preços mais baixos para os terrenos mais 

distantes das melhores localizações e dos equipamentos urbanos e infraestruturas.  

Nesse contexto, o Estado passa a atuar na realização de programas para a 

construção de conjuntos habitacionais. No caso de Toledo, houve também a 

parceria do Estado com algumas empresas, como a indústria em questão, o que foi 

relatado no capítulo anterior. 

Essa demanda por locais para a produção de moradia mais barata surgiu pelo 

fato de a presença do frigorífico atrair força de trabalho, o que fez com que a cidade 

crescesse. Quando o Frigorífico Pioneiro S/A foi implantado, por exemplo, a MARIPÁ 

abriu o loteamento da Vila Operária, que por muito tempo foi chamado Vila Brasil 

(POLETTO, 2016), com lotes de setecentos metros quadrados, conforme planta 

existente nos arquivos da colonizadora, menores do que os existentes no primeiro 

plano urbano, que tinham mil metros quadrados, o que implicaria em preços mais 

baixos. Também foram previstos imóveis para a igreja e a escola, existentes até 

hoje.  

Segundo Poletto (2016), que vive em uma chácara na margem esquerda do 

Rio Toledo, desde que chegou a Toledo em 1966, dentro do Bairro Vila Operária, 

desse lado do rio (margem esquerda) viviam basicamente funcionários. Conforme a 

documentação da MARIPÁ, o primeiro imóvel desse loteamento foi vendido em 

1962, o que indica que a ocupação dessa área com loteamentos urbanos apenas 

começou com a instalação do frigorífico.  

Dessa forma, o Mapa 7 foi elaborado para representar a localização do 

primeiro loteamento criado na margem esquerda do Rio Toledo, assim como a 

distribuição dos conjuntos habitacionais promovidos pelo Estado.  

Nesse mapa estão identificados tanto os conjuntos construídos com 

financiamento mais barato, alguns destinados para a mão de obra da indústria, 

assim como os loteamentos fruto da regularização de uma área ocupada 

irregularmente. Parte do levantamento dos dados foi realizado em trabalho anterior 

(CAMPOS; DIAS, 2015), sendo que o mapa foi atualizado no que diz respeito aos 

loteamentos e informações pertinentes a esta pesquisa36.  

                                                           
36

 Vale ressaltar que a data de estabelecimento do loteamento considerada para a coleta e análise 
dos dados é aquela referente ao de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para 
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Mapa 7 - Espacialização dos Programas de Habitação Popular 

 
Fonte: Campos; Dias (2015). Editado pela autora.  

A primeira observação a ser feita é que a maior parte dos programas de 

habitação implantados a partir do Estado está localizada na área de influência do 

frigorífico, à margem esquerda do Rio Toledo. E se considerarmos o que está 

representado no Mapa 6, essa área corresponde à localização da população de 

menor renda. 

Alguns desses conjuntos habitacionais foram citados por P. Furlan (2016), 

assim como por jornais e revistas pesquisados, como resultado da presença do 

                                                                                                                                                                                     
aqueles realizados antes de 2008, conforme Perin (2014). Para os demais, foi considerada a data da 
lei de aprovação do loteamento. 
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frigorífico ou para serem destinados para os seus funcionários. Um primeiro caso a 

ser observado é o chamado “Pouso Frio37”, que foi ocupado irregularmente e teve 

sua regularização efetivada na década de 1980.  

Com a aquisição do frigorífico pelo Grupo Sadia, a oferta de emprego atraiu 

muitos trabalhadores que, não encontrando local barato de moradia, se instalaram 

em duas chácaras vazias – e sem dono – próximas ao frigorífico (Revolução..., 

1982): era o antigo Pouso Toledo. No Mapa 7, o “Pouso Frio” está demarcado em 

marrom, integrando parte dos bairros Vila Operária e Vila Pioneiro. Nesse caso, 

podemos dizer que foram os grupos sociais excluídos que atuaram na produção do 

espaço urbano, caracterizados por adotar uma estratégia de sobrevivência e 

resistência ao ocupar terrenos vagos, sem infraestrutura adequada, por serem 

excluídos do mercado formal de terras (CORRÊA, 1999).  

Em 1975, o poder público municipal tomou a iniciativa de regularizar a 

situação, declarando de utilidade pública metade da área do lote n.º 5 (TOLEDO, 

Vara Civil da Comarca de Toledo, 1980). A regularização da ocupação do “Pouso 

Frio” iniciou-se através do Projeto CURA (Comunidade Urbana de Recuperação 

Acelerada), que angariou recursos para a urbanização da área (Revolução..., 1982), 

com a execução da infraestrutura necessária (POLETTO, 2016). A regularização da 

documentação foi feita em quatro etapas, e configurou quatro loteamentos: Boa 

Esperança I, II, III e IV, totalizando 2.281 lotes e atendendo mais de 30 mil pessoas 

que viviam em um ambiente sem condições urbanísticas adequadas (PMT, 1986). 

Foi um projeto referência na região que visava, conforme o jornal Paraná Oeste, 

sediado em Cascavel, “[...] resgatar uma dívida com as comunidades residentes nas 

periferias da cidade” (Regularização..., 1987). 

No mesmo período, em meados da década de 1970, foram realizados os 

primeiros programas financiados através do Banco Nacional de Habitação (BNH), 

destacados em verde no Mapa 7. Em 1975, foi entregue o Conjunto Residencial 

Rossoni, localizado no Bairro Centro, próximo à região central e que foi destinado, 

conforme P. Furlan (2016), a vários funcionários de maiores salários do frigorífico, 

além de professores, pequenos empresários e servidores públicos. Em seguida, foi 

                                                           
37

 Segundo Poletto (2016), essa área era assim chamada por ter temperatura mais baixa, história 
sempre explicada pelo ex-prefeito Arnoldo Bonehn, o que coincidiu com o fato de se tratar de uma 
ocupação irregular. Essa área denominada “Pouso” pertencia à empresa Nuñes e Gibaja, e tratava-se 
de um pedaço de terras que integrava o percurso que ela fazia dentro da Fazenda Britânia, utilizado 
para levar erva-mate até o Rio Paraná (GRONDIN, 20017). Dentre os pousos existentes, o Pouso n.º 
5, que também era chamado de “Pouso Toledo”, era o mais frio. 
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implantado o Conjunto Residencial Jardim Paraná (1977), localizado na Vila 

Industrial, também abrigando segmentos da classe média.  

Já o Conjunto Residencial Pioneiro, citado por Fontana (1980) e por P. Furlan 

(2016), data de 1978, localizado na Vila Pioneiro, junto ao chamado Pouso Frio, 

servindo especificamente a funcionários do frigorífico, mas àqueles com menor 

rendimento (P. FURLAN, 2016). Também está demarcada no Mapa 7 a localização 

do conjunto de edifícios citados por P. Furlan (2016), o Condomínio Dom Pedro, 

datado de 1976, com localização central na cidade, e que também teria servido a 

funcionários da empresa. 

A ação do Estado na produção de habitação é uma das ações que o 

caracterizam como um agente social na produção do espaço urbano. Conforme 

Corrêa (1999, p. 24), o Estado atua: “[...] diretamente como grande industrial, 

consumidor de espaço e de localizações específicas, proprietário fundiário e 

promotor imobiliário, sem deixar de ser também um agente de regulação do solo e o 

alvo dos chamados movimentos sociais urbanos”. O mesmo autor ainda observa 

que:  

 

A atuação do Estado se faz, fundamentalmente e em última análise, 
visando criar condições de realização e reprodução da sociedade 
capitalista, isto é, condições que viabilizem o processo de 
acumulação e reprodução das classes sociais e suas frações 
(CORRÊA, 1999, p. 26). 

 

Nesse caso, a produção de habitação popular é voltada para atender às 

necessidades de reprodução da mão de obra da indústria.  

Além dos três conjuntos habitacionais citados diretamente pelo ex-diretor do 

Grupo Sadia, outros cinco conjuntos habitacionais também foram financiados pelo 

BNH, entregues na década de 1980, também destacados em verde no Mapa 7. O 

primeiro deles foi o Conjunto Residencial COHAPAR, de 1980, uma parceria da 

prefeitura com a Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), também 

localizado na Vila Pioneiro, bastante próximo ao frigorífico. No bairro Jardim Gisela, 

três conjuntos foram construídos, o Conjunto Residencial Barão do Rio Branco I, em 

1982 e o Conjunto Residencial Barão do Rio Branco II, em 1986, próximos à divisa 

da Vila Industrial, sendo que o Conjunto I se localiza mais ao Norte. No mesmo 

bairro foi construído o Conjunto Residencial Alta Floresta, em 1989. Todos esses 

três conjuntos foram construídos com o objetivo de atender segmentos de classe 
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média. Antes deste último, foi entregue em 1988 o Conjunto Residencial Tocantins, 

localizado no bairro Tocantins (PERIN, 2014), próximo à área industrial que se 

consolidava naquela parte da cidade, também destinado a uma classe média.  

Ainda na década de 1980, foram organizados programas habitacionais do tipo 

mutirão, demarcados no Mapa 7 em amarelo. Através do Banco de Promoção 

Humana (BPH), que foi criado por uma iniciativa do município para proporcionar 

assistência à população carente, foi realizado em 1986 o primeiro mutirão 

habitacional no bairro Jardim Europa, com 50 unidades construídas, no loteamento 

identificado em amarelo, no Mapa 7, mais a Oeste. Foram também realizados 

mutirões no Jardim Coopagro, em parceria com a COHAPAR (50 casas), além do 

mutirão dos funcionários públicos, o Conjunto Parque Verde, localizado no Jardim 

Concórdia. Em 1988, o principal projeto de habitação popular foi a construção de 

324 casas através do mutirão no Jardim América, em parceria com a COHAPAR, 

localizado no Jardim Europa, próximo à rodovia BR-467 (PMT, 1988).  

Já na década de 1990 foram implantados loteamentos de casas populares 

organizados pela iniciativa privada e financiados pela Caixa Econômica Federal 

(CEF), demarcados no Mapa 7 em cor de laranja (PERIN, 2014). No bairro Vila 

Panorama foram construídos o Conjunto Habitacional Belo Horizonte I, em 1991, e o 

Conjunto Habitacional Belo Horizonte II, em 1997. Já no bairro São Francisco, foram 

construídos os loteamentos São Francisco I e São Francisco II, ambos em 1991, e o 

São Francisco III, em 1997. Esses dois bairros, Vila Panorama e São Francisco, 

estão localizados ao Sul do frigorífico em questão.  

Em 1996, foram entregues as casas no loteamento São Francisco IV, por 

meio de um sistema de mutirão coordenado pela COHAPAR, localizado no bairro 

São Francisco em sua porção Norte, em cor no Mapa 7. Em 1997, aconteceu a 

entrega das habitações do Conjunto Habitacional Jacutinga, marcado na mesma cor, 

no bairro Jardim Coopagro, onde foram construídos blocos de apartamentos pela 

COHAPAR.  

A COHAPAR ainda entregou no ano de 2000 o conjunto Moradias Novo 

Panorama, na Vila Panorama, resultado do Programa Casa Feliz (PERIN, 2014), 

demarcados na cor de laranja, localizado mais ao Sul no Mapa 7.  

Entre os anos de 2005 e 2008, foram construídas 758 unidades habitacionais, 

em parceria com a COHAPAR e financiamento da CEF, localizadas em diversos 

loteamentos da cidade, demarcados no Mapa 7 em azul. Essas unidades foram 
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distribuídas entre os bairros Jardim Coopagro, Jardim Europa, Vila Panorama, São 

Francisco, Pinheirinho e Jardim Bressan, estando eles, menos o Jardim Coopagro, 

na área de influência do frigorífico. Nesses projetos foram firmadas parcerias com 

empresas privadas, indústrias que demandam mão de obra: o frigorífico do Grupo 

Sadia; a farmacêutica Prati-Donaduzzi; a cervejaria Colônia e; a têxtil Fiasul 

(Secretaria..., 2010). Pela dimensão dos loteamentos, nota-se certo equilíbrio de 

distribuição entre as indústrias que nesse momento polarizam o espaço urbano38.  

A partir de 2008, foram executados projetos habitacionais através do 

programa municipal Casa da Gente, uma parceria com a CEF, totalizando 384 

unidades em diversos loteamentos, sendo cinco conjuntos construídos desde a 

infraestrutura básica (Secretaria..., 2010), demarcados em vermelho no Mapa 7. São 

eles: o loteamento Fiasul de 2008, no Jardim Coopagro; o Pôr do Sol de 2008, 

localizado na Vila Industrial, este destinado para servidores públicos municipais; o 

Soster de 2007, situado no Jardim Europa; e dois no Bairro São Francisco, o 15 de 

Agosto (ao Norte) e o Schio (ao Sul), ambos de 2007.  

No que diz respeito aos programas habitacionais financiados pelo Programa 

“Minha Casa, Minha Vida” (MCMV), eles foram iniciados em 2009 por meio de uma 

parceria entre município, CEF e Ministério das Cidades, e estão demarcados em 

roxo no Mapa 7. Foram entregues oito conjuntos, totalizando 1.123 unidades 

habitacionais (Secretaria..., 2010; População..., 2011; Parceria..., 2012; Casa..., 

2014).  

É importante destacar que a maior concentração de loteamentos vinculados a 

esse programa está no bairro Pinheirinho, onde foram realizados quatro conjuntos: 

os loteamentos Lucyck, Domio, e o Residencial das Acácias, todos aprovados em 

2009 e agrupados no Mapa 7, e o Residencial Imperial, aprovado em 2011, 

localizado separados daqueles, mais ao Norte. Nas proximidades está o Residencial 

Barcelona, aprovado em 2011 localizado no Jardim Europa, e o Jardim da Mata, 

aprovado em 2012. No Jardim Panorama está o loteamento Alto Panorama, 

aprovado em 2009, e no Jardim Coopagro está o Residencial das Orquídeas, 

aprovado em 2010. 

                                                           
38

 Ainda é preciso observar que no Mapa 7, foram indicados os loteamentos nos quais foram 
desenvolvidos os programas. Na maioria dos programas promovidos pelo BPH e aqueles 
desenvolvidos entre 2005 e 2008, as unidades habitacionais não foram construídas na totalidade dos 
lotes. Mesmo que não tenha sido possível obter ou construir um banco de dados a partir dos lotes, 
consideramos que a identificação dos loteamentos em que foram construídas as unidades 
habitacionais seja suficiente para a relação da sua localização com a organização geral da cidade. 
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A partir desses dados, é possível caracterizar a localização dos conjuntos 

habitacionais demarcados no Mapa 7, principalmente em relação ao centro de 

comércio e serviços e aos limites urbanos. A área de regularização fundiária está 

localizada em bairro mais periférico, considerando a data do início de sua ocupação, 

por volta de 1960. Os conjuntos habitacionais construídos com financiamento do 

BNH, que de forma geral atenderam a classe média, estão localizados em bairros 

mais centrais, enquanto que aqueles construídos na mesma época através de 

mutirão, promovidos pelo BPH, estão espacializados na periferia pobre (à exceção 

do mutirão para funcionários públicos). Com relação aos demais programas de 

habitação popular, a partir da década de 1990 eles foram implantados em bairros 

periféricos, sendo possível observar sua proximidade com setores industriais e a 

distância em relação aos principais parques urbanos da cidade. 

Diante do exposto, ficou demonstrado como se espacializaram os diferentes 

usos na cidade de Toledo: os bancos e os locais de concentração de serviço e 

comércio; os principais parques urbanos; as IES; as indústrias; e as áreas 

residenciais conforme a distribuição socioeconômica da população, com destaque 

para os conjuntos de habitações populares promovidos a partir de programas 

públicos. É possível afirmar que a cidade de Toledo apresenta uma organização de 

atividades urbanas orientada pela lógica geral de produção do espaço urbano 

contemporâneo. 

 

Ao centro estabelecido, onde as diversas funções se organizam 
sobre uma rede de espaços públicos que dão testemunho da cidade 
como totalidade, agregou-se uma soma de polaridades mal 
conectadas que revelam os hiatos e as rupturas de escala da 
aglomeração atual (PANERAI, 2014, p.149).  

 

Como a concentração de comércio e serviços é na área central, assim como 

os principais parques urbanos e IES, há o deslocamento das pessoas dos bairros 

mais distantes até essa porção da cidade.  

Observamos, diante do exposto, que o entorno do frigorífico abriga uma 

população de menor renda e verificamos que muitos desses loteamentos surgiram 

para abrigar seus funcionários. O mesmo acontece no entorno do outro pólo 

industrial da cidade, localizado entre os bairros Tocantins e Coopagro, que se 

fortaleceu principalmente no início do século XXI.  
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A distribuição dessa população não se dá de forma concêntrica ou radial, mas 

sim em setores, conforme a presença das indústrias que polarizam esse espaço 

urbano. Elas ocupam áreas mais afastadas dos lugares de moradia dos segmentos 

de maior renda e distantes do centro urbano principal. Nas áreas ocupadas por essa 

população foram constituídas dinâmicas urbanas, possibilitando ao longo do tempo a 

instalação de estabelecimentos comerciais e de serviços, bem como o 

estabelecimento das vias de acesso que as conectam ao centro principal. Além 

disso, nas áreas residenciais que surgiram no entorno das indústrias surgiram 

centros secundários, diminuindo as necessidades de deslocamento para consumir 

nos estabelecimentos comerciais e de serviços localizados no centro principal. 

Nesse caso,  

 

A unidade da cidade fica evidente na hierarquia dos espaços 
públicos e em particular das vias. Algumas delas organizam o 
território por grandes distâncias, não somente porque permitem 
percorrê-lo, mas porque estruturam suas partes. O tecido dos 
diferentes bairros orienta-se a partir delas, os equipamentos e as 
atividades estão vinculados a elas (PANERAI, 2014, p. 164). 

 

Assim, a partir da organização das diferentes atividades na cidade, é preciso 

observar como se organiza o traçado urbano que serve de suporte a elas. Então, a 

seguir, serão apresentados os aspectos físicos do plano urbano da cidade estudada. 

 

3.2 AS CARACTERÍSTICAS DO PLANO URBANO 

 

A análise da morfologia urbana inclui, como foi visto, as características físicas 

da forma, os usos que fazemos dela e também os processos que geram as formas 

espaciais. No capítulo anterior, tratamos dos processos sociais estabelecidos desde 

a instalação do Frigorífico Pioneiro S/A; já na primeira parte deste capítulo, foi 

apresentado como se organizam os diferentes usos no espaço urbano estudado. 

Assim, nesta parte trataremos da caracterização das formas construídas, a partir da 

análise do plano urbano. 

 

La observación del plano urbano y, especialmente, de los planos 
parcelarios, el examen de la fotografía aérea y la observación atenta 
en un recorrido por las calles de una ciudad permite distinguir las 
etapas históricas de la evolución y la condición social de los 
habitantes que en ellas residen (CAPEL, 2002, p. 439) 
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Nesse sentido a análise do plano urbano será feita a partir de três tipos de 

imagens: mapas com a representação do conjunto do sistema viário e do 

parcelamento fundiário; imagens panorâmicas aéreas, para verificar as diferenças 

entre os conjuntos edificados das distintas áreas da cidade e; imagens do padrão 

das edificações em diferentes locais.  

 

3.2.1 O conjunto do sistema viário e o parcelamento fundiário 

 

O traçado urbano, composto pelas vias e quadras, se constitui no elemento 

que permanece por mais tempo com suas características intactas, servindo de fonte 

histórica para compreendermos o modo de organização de uma cidade (CAPEL, 

2002). Assim, para analisar o traçado urbano de Toledo, foi elaborado o Mapa 8, que 

representa uma aproximação do plano urbano, através do qual é possível observar o 

sistema viário e as quadras desenhadas pelas ruas, sem os limites urbanos. 

A partir do Mapa 8, percebemos como o primeiro plano urbano de Toledo 

possui um projeto regular. Essa regularidade se expandiu principalmente em direção 

aos bairros Jardim La Salle, Vila Industrial, Jardim Gisela e Jardim Porto Alegre.  

No mesmo mapa ainda é possível observar a diferença da estrutura fundiária 

entre as duas margens do Rio Toledo. Junto à margem direita da área central, o 

padrão regular predomina, sendo que na margem esquerda observamos uma 

diminuição das quadras. Visualmente se destaca entre a planta industrial em 

questão e o Rio Toledo, o traçado irregular que corresponde à ocupação irregular do 

chamado “Pouso Frio”, e que foi respeitada em seu processo de regularização.  

Além disso, conforme os loteamentos se localizam mais distante do plano 

urbano inicial, o desenho das vias e quadras se modifica. Também acontece o 

estreitamento das ruas e a diminuição de uma das laterais das quadras, 

consequência do projeto de lotes menores.  

Ainda é possível perceber que alguns loteamentos foram adequados 

conforme o traçado viário dos diferentes acessos à cidade, com mudança na sua 

orientação (em relação ao plano inicial), assim como por causa do terreno e fundos 

de vale. Marcadamente, os caminhos de acesso, como bem notam Capel (2002) e 

Panerai (2014) sobre o traçado urbano das cidades ao longo da história, também 

determinaram a configuração do plano urbano de Toledo. 
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Mapa 8 - Estrutura do plano da cidade, com desenho das vias e quadras 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2015). Organizado pela autora. 

 

Como foi possível perceber, ao longo do tempo o traçado urbano se 

modificou, seja por adequações ao terreno ou aos caminhos, assim como pela 

diminuição das quadras. Nesse caso, o dimensionamento menor está relacionado ao 
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tamanho dos lotes projetados. Assim, para analisar a diferença do plano urbano em 

relação às parcelas individuais, foram elaborados quatro mapas (Mapas 9, 10, 11 e 

12), tendo como referência o centro urbano. No Mapa 9, está representado o 

quadrante Nordeste. 

 

Mapa 9 - Parcelas individuais no Plano Urbano – Quadrante Nordeste 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2015). Organizado pela autora. 

Nesse quadrante Nordeste (Mapa 9) podemos observar que, conforme se 

aproximam dos limites da cidade, os loteamentos apresentam parcelas individuais 

menores. O mesmo acontece no Mapa 10, que apresenta o quadrante Sudeste da 

cidade. Essa é a principal área de influência da indústria em questão, onde se 

localizou incialmente a população que compôs sua mão de obra. 
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Mapa 10 - Parcelas individuais no Plano Urbano – Quadrante Sudeste 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2015). Organizado pela autora. 

É perceptível no Mapa 10 a diferença entre os loteamentos da margem direita 

e da margem esquerda do Rio Toledo. Nos loteamentos construídos depois da 

implantação do Frigorífico Pioneiro S/A, desde 1962, os terrenos são menores e, ao 

longo do tempo, à medida que eles se aproximam dos limites urbanos, seu tamanho 

diminui. A seguir, no Mapa 11, está representado o quadrante Sudoeste. 
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Mapa 11 - Parcelas individuais no Plano Urbano – Quadrante Sudoeste 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2015). Organizado pela autora. 

Essa área específica, representada no Mapa 11, completa a observação dos 

lotes à margem esquerda do Rio Toledo. Ela apresenta alguns vazios urbanos que 

já estão sendo objeto de propostas parcelamento. Os loteamentos privados são 

projetados em seu limite mínimo, com lotes de 250 m2, já aqueles promovidos pelo 

Estado correspondem aos programas habitacionais.  
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Por fim, no Mapa 12, podemos observar as parcelas individuais do quadrante 

Noroeste. Esta área sofreu expansão a partir dos anos 2000, principalmente pela 

presença de indústrias nessa porção da cidade, com destaque para a farmacêutica 

Prati-Donaduzzi. 

 

Mapa 12 - Parcelas individuais no Plano Urbano – Quadrante Noroeste 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2015). Organizado pela autora. 

A diferença entre as parcelas individuais desta porção Noroeste da cidade em 

relação ao plano urbano inicial é bastante perceptível, sendo similar ao 

parcelamento encontrado no entorno da planta industrial da BRF S/A. Isso indica um 

padrão de ocupação residencial semelhante entre áreas residenciais no entorno dos 

principais pólos industriais. Além disso, há um amplo vazio urbano, separando uma 

área de população de menor renda do restante da cidade e servindo à especulação 

imobiliária. 
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A partir desses quatro mapas (Mapas 9, 10, 11 e 12) representando as 

parcelas individuais do plano urbano da cidade de Toledo, percebemos 

principalmente a diferenciação do centro urbano em relação às porções Sudeste e 

Noroeste. O eixo Sudoeste-Nordeste apresenta um padrão de parcelamento 

intermediário, o que indica uma ocupação residencial diferenciada. De modo geral, 

coincide com a distribuição da população conforme a renda e a relação do seu poder 

de compra para a definição da localização de sua moradia na cidade. 

Assim, foram apresentados os dois conjuntos que compõem o tecido urbano, 

a rede de vias e os parcelamentos fundiários. A seguir serão apresentadas imagens 

que demonstram como é o conjunto edificado dessas diferentes áreas urbanas. 

 

3.2.2 O conjunto edificado nas diferentes áreas da cidade 

 

Para analisar o conjunto edificado nas diferentes porções da cidade, foi 

realizado um levantamento fotográfico, com imagens panorâmicas aéreas. Esse 

levantamento permitiu verificar a existência de diferentes padrões de configuração e 

de edificações nessas áreas. Essas imagens foram capturadas com a utilização de 

um drone, a partir de locais de onde fosse possível verificar principalmente o 

contraste entre as duas margens do Rio Toledo. 

Assim, no Mapa 13, estão identificados os pontos da cidade de onde foram 

registradas as imagens panorâmicas. Além de verificar os diferentes padrões de 

ocupação do plano urbano, o levantamento fotográfico realizado permitiu observar 

como o espaço se configura verticalmente, criando os lugares do cotidiano da 

sociedade.  

Os pontos escolhidos39 para realizar o levantamento fotográfico estão 

localizados no entorno do centro urbano e dentro dele, fornecendo uma panorâmica 

dos diferentes quadrantes analisados anteriormente. Através dessas imagens é 

possível observar principalmente a relação do centro urbano, à direita da margem do 

Rio Toledo, com a margem esquerda, onde se localiza a planta industrial em 

questão.  

 

                                                           
39

 Vale indicar que as Fotos 3 e 4 apresentadas anteriormente foram obtidas a partir do Ponto 2, no 
Mapa 13, localizado no Jardim Porto Alegre. 



112 
 

Mapa 13 - Localização dos pontos de obtenção das fotos panorâmicas 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2015). Organizado pela autora. 

Assim, a seguir, na Foto 5 é possível visualizar uma imagem panorâmica 

tirada a partir do Ponto 5 (Mapa 13), que garante a observação desde a praça 

central da cidade, a Praça Willy Barth, em primeiro plano, até a planta industrial da 

BRF S/A, ao fundo na esquerda. À direita é possível observar a área em expansão a 

Sudoeste, com vazios urbanos presentes. Essa imagem ainda permite observar a 

lagoa de tratamento junto ao frigorífico, assim como uma área de reflorestamento de 

eucaliptos pertencente à empresa. 
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Foto 5 - Vista ao Sul da Praça Willy Barth 

 
Fonte: Acervo pessoal (2016).  

No primeiro plano da Foto 5, vemos parte do plano inicial da cidade, com 

destaque para a Avenida Tiradentes e o conjunto de edifícios construídos, em sua 

maioria, entre as décadas de 1960-1970. Também é possível perceber como se 

comporta o relevo, pois há o vale do Rio Toledo entre o centro e o frigorífico. Esta 

característica fica mais destacada na Foto 6. 

 

Foto 6 - Vista panorâmica à Leste do centro urbano 

  
Fonte: Acervo pessoal (2016).  
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A imagem panorâmica da Foto 6, tirada a partir do Ponto 4 (Mapa 13), mostra 

a relação entre a região central e a localização do frigorífico. Em primeiro plano 

novamente o centro da cidade, com a Praça Willy Barth à esquerda. Junto dela 

vemos o edifício da ACIT, um prédio cinza e branco. Em segundo plano, à direita, 

vemos a lagoa de tratamento do frigorífico e parte de sua planta industrial, com 

maior destaque para o reflorestamento de eucaliptos. Junto a essa área está a Vila 

Pioneira e a Vila Operária, bairros que abrigam a maior parte dos conjuntos 

habitacionais promovidos pelo Estado, alguns deles em parceria com a indústria. No 

terceiro plano, ao fundo, estão os bairros Jardim Europa e Pinheirinho. 

Fica destacada nessa imagem a verticalização da área central, onde se 

localiza uma população com poder aquisitivo maior do que nas outras porções da 

cidade. Os bairros observados em segundo e terceiro plano apresentam um padrão 

de construção caracterizado pelo predomínio de casas, bastante perceptível na 

imagem. Vale destacar que em segundo plano, à esquerda, é possível observar uma 

área de preservação que corresponde às margens do Rio Toledo, que inicia seu 

curso dentro da área urbana no lado Leste da cidade, junto ao Jardim Europa. As 

Fotos 7 e 8 também retratam a verticalização do centro urbano.  

 

Foto 7 - Vista do centro urbano a partir do Norte 

 
Fonte: Acervo pessoal (2016).  

A panorâmica tirada do Ponto 2 (Mapa 13), Foto 7, mostra com destaque a 

verticalização que acontece na região central da cidade. À direita é possível 
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observar o Parque Ecológico Diva Paim Barth, hoje o principal espaço público de 

encontro da população. Ao fundo, no centro, identificamos o local da planta industrial 

com destaque para a área de reflorestamento de eucaliptos. De modo geral, os 

edifícios em construção são de alto padrão.  

Já a panorâmica da Foto 8 foi tirada do Ponto 7 (Mapa 13), localizado no 

quadrante Sudoeste da cidade, o qual apresenta diversos vazios urbanos e está em 

expansão. 

 

Foto 8 - Panorâmica da cidade a partir do Sudoeste 

  
Fonte: Acervo pessoal (2016).  

O destaque na Foto 8 é novamente a relação entre o centro urbano em 

verticalização e o bairro no entorno do frigorífico, identificado pelo reflorestamento 

de eucaliptos. 

Também é possível observar os vazios urbanos ainda existentes nessa área, 

onde reside uma população com renda média, por domicílio, de 2,5 a 5 salários 

mínimos. Nesse caso, podemos observar um padrão construtivo diferenciado em 

relação ao encontrado nos bairros localizados do outro lado do Rio Toledo. A Foto 9 

a seguir, tirada do mesmo Ponto 7 (Mapa 13), mostra toda a planta industrial da BRF 

S/A, em segundo plano. 
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Foto 9 - Vista da planta industrial da BRF S/A a partir do Oeste 

 
Fonte: Acervo pessoal (2016).  

As casas do Jardim Pancera observadas em primeiro plano apresentam um 

alto padrão construtivo, com a predominância de sobrados. Já se observarmos a 

Foto 10, tirada do Ponto 8 (Mapa 13), vemos um padrão mais baixo de construção, 

com predominância de casas térreas.  

Em primeiro plano, vemos o bairro Jardim Europa, com destaque para a 

Avenida Maripá, que é uma das entradas da cidade, cortando o plano urbano de 

Leste a Oeste. A Sanga Pinheirinho divide esse bairro da Vila Pioneiro, em segundo 

plano. Mais à esquerda está a planta industrial da BRF S/A e, mais à direita, a área 

de preservação às margens do Rio Toledo. Em terceiro plano, está o centro urbano 

verticalizado.  

Também se destacam na Foto 10 o vazio urbano entre os bairros Vila 

Pioneiro e Jardim Europa, que aos poucos vem sendo ocupados. Além disso, é 

possível observar a diferenciação entre o padrão construtivo das casas feitas a partir 

do MCMV, em relação aos anteriores. Na imagem, o Residencial Barcelona está no 

centro à esquerda, junto ao fundo de vale da Sanga Pinheirinho. Esse residencial se 

caracteriza pelos lotes menores, o que resulta em casas menores do tipo 

geminadas. 
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Foto 10 - Panorâmica a partir do lado Leste da cidade 

 
Fonte: Acervo pessoal (2016).  

De modo geral, as imagens panorâmicas mostram a diferença do centro 

urbano que apresenta certa verticalização e uma periferia que se expande 

horizontalmente. A presença de vias estruturantes é visível, o que confirma a sua 

importância na configuração do tecido urbano. Assim, para verificar melhor como se 

dá a diferença nos padrões das edificações em diferentes áreas da cidade, serão 

apresentadas a seguir imagens mais aproximadas das edificações. 

 

3.2.3 O padrão das edificações 

 

O padrão construtivo das habitações é uma característica que permite 

verificar a diferenciação espacial das áreas residenciais, pois está relacionado à 

disponibilidade de renda das famílias. Dessa forma, no Mapa 14 estão indicados os 

locais onde foram tiradas as fotos a serem analisadas. Ele foi elaborado sobre o 

Mapa 6, que apresenta a renda média por domicílio nos setores censitários do IBGE. 

Foram escolhidos locais com diferentes rendas, considerando também aqueles 

loteamentos de conjuntos habitacionais organizados pelo Estado, mais antigos e 

mais recentes. 
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Mapa 14 - Localização dos pontos de obtenção das fotos dos diferentes padrões 
construtivos 

 
Fonte: Campos; Dias (2015). Organizado pela autora. 

A Foto 11 apresenta o perfil de uma rua no Jardim La Salle, o bairro onde 

predomina uma população de alta renda. As casas apresentam um alto padrão 

construtivo, com predomínio de sobrados, em terrenos com mais de 500 m2.  

Esse perfil construtivo é o mesmo encontrado nas áreas do Centro onde 

ainda são encontradas residências, cujos terrenos são de 1.000 m2. O perfil de uma 

rua no Centro é apresentado na Foto 12. 
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Foto 11 - Perfil de rua no Jardim La Salle 

 
Fonte: Google (2016).  

Essas áreas da cidade também apresentam ruas largas, facilitando a 

circulação de pessoas.  

 

Foto 12  - Perfil de rua no Centro 

 
Fonte: Google (2016).  

Nos bairros onde a renda da população é intermediária, destacado em 

amarelo no Mapa 14, o padrão construtivo é variado, com presença de sobrados de 

alto padrão e de casas térreas mais simples.  

Na Foto 13, é apresentado o perfil de uma rua no Jardim Pancera e na Foto 

14, o perfil de uma rua no Jardim Porto Alegre. Podemos verificar a similaridade dos 

padrões construtivos. 

 



120 
 

Foto 13 - Perfil de rua no Jardim Pancera 

 
Fonte: Google (2016).  

A Foto 13 mostra que a caixa de rua no Jardim Pancera é menor que no 

Centro ou Jardim La Salle.  

 

Foto 14 - Perfil de rua no Jardim Porto Alegre 

 
Fonte: Google (2016).  

Já no Jardim Porto Alegre, de ocupação mais antiga, a caixa de rua é similar 

ao Centro e ao Jardim La Salle. 

Na Foto 15 está apresentado o perfil de uma rua na Vila Industrial, bairro que 

também apresenta uma renda média por domicílio entre 2,5 e 5 salários mínimos. 

Nesse caso, se trata de um conjunto habitacional financiado pelo BNH, o Jardim 

Paraná. 
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Foto 15 - Perfil de rua no Jardim Paraná 

 
Fonte: Google (2016).  

Nessa imagem (Foto 15) percebemos uma caixa de rua menor, com calçadas 

estreitas, e um tipo residencial oriundo do BNH, que sofreu alterações com o tempo 

e consequentemente o padrão construtivo foi melhorado. Ao compararmos esse 

exemplo com o BNH implementado na Vila Pioneiro no mesmo período, na Foto 16, 

vemos que as alterações no padrão construtivo foram diferentes. 

 

Foto 16 - Perfil de rua no BNH Vila Pioneiro 

 
Fonte: Google (2016).  

Este conjunto habitacional, implantado por meio do BNH, foi o primeiro 

construído no entorno do Frigorífico Pioneiro S/A. A diferença no padrão construtivo 
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pode ser explicada pelas condições financeiras dos moradores, pois ambos os 

conjuntos (Jardim Paraná e BNH Vila Pioneiro) tiveram as casas modificadas ao 

longo dos anos. Mas vale destacar que a renda média por domicílio é similar.  

Próximo ao BNH Vila Pioneiro está o antigo “Pouso Frio”, e na Foto 17 

podemos observar o perfil de uma de suas ruas, localizado no mesmo bairro.  

 

Foto 17 - Perfil de rua no Boa Esperança 

 
Fonte: Google (2016).  

Nesse caso, vemos uma área de calçadas precárias, ou mesmo ausência, e 

um padrão construtivo baixo nas edificações. Similar às características dessa área é 

o perfil de rua registrado no Jardim Europa, no loteamento Jardim América (Foto 18). 

  

Foto 18 - Perfil de rua no Jardim América 

 
Fonte: Google (2016).  

A diferença entre essas duas porções da cidade (Boa Esperança e Jardim 

América) está no traçado das vias. No antigo “Pouso Frio” seu desenho é irregular, 
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já no caso do conjunto no Jardim América, ele é regular, projetado para a realização 

do mutirão. Vale destacar ainda que todas essas áreas estão localizadas na margem 

esquerda do Rio Toledo. 

Ainda na área próxima ao frigorífico em questão, é importante destacar as 

características encontradas mais ao Sul, compreendendo o Jardim Panorama e o 

São Francisco. Na Foto 19 temos o perfil de uma rua no Jardim Panorama, que se 

repete no restante dessa porção da cidade.  

 

Foto 19 - Perfil de rua no Jardim Panorama 

 
Fonte: Google (2016).  

No Jardim Panorama o padrão das construções é como o do BNH da Vila 

Pioneiro, sendo que a caixa das ruas é maior. O mesmo padrão é encontrado no 

lado oposto da cidade, no Jardim Coopagro (Foto 20).  

 

Foto 20 - Perfil de rua no Jardim Coopagro 

 
Fonte: Google (2016).  
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Esses três pontos (Fotos 16, 19 e 20), apresentam a mesma a renda média 

de 1,5 a 2,5 salários mínimos por domicílio. 

Ao percorrer os bairros mais periféricos e encontrar alguns conjuntos 

habitacionais promovidos pelo Estado nos anos 2000, verificamos que o tamanho 

das edificações é cada vez menor. Na Foto 21 temos o perfil de uma rua em um 

conjunto habitacional localizado no bairro Pinheirinho. 

 

Foto 21 - Perfil de rua no Pinheirinho 

 
Fonte: Google (2016).  

O mesmo padrão é observado nos loteamentos do Programa Casa da Gente, 

como este localizado no bairro São Francisco, retratado na Foto 22. 

 

Foto 22 - Perfil de rua no Programa Habitacional Casa da Gente 

 
Fonte: Google (2016).  
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Por meio da observação dessas duas fotos (21 e 22) é possível ver que as 

casas apresentam um padrão similar e estão geminadas. O mesmo ocorre no caso 

dos loteamentos do MCMV, como mostra a Foto 23.  

Esse conjunto de imagens dos loteamentos habitacionais promovidos pelo 

Estado retrata que, ao longo do tempo, houve a diminuição das edificações, para 

reduzir custos e aumentar o número de unidades entregues.  

 

Foto 23 - Perfil de rua no Residencial da Mata 

 
Fonte: Casas... (2014).  

Diante do exposto através das imagens dos perfis das ruas, ficou 

demonstrada a diferenciação no padrão das edificações nas distintas áreas da 

cidade. Ela está relacionada à distribuição dos diferentes grupos sociais dentro do 

espaço urbano e é resultado da capacidade de compra. 

Com isso, é possível afirmar que, as características do plano urbano 

apresentadas confirmaram uma diferenciação do tecido urbano entre as diversas 

porções da cidade, com destaque para a diferença entre as duas margens do Rio 

Toledo, principal área de influência da planta industrial em questão. O bairro Jardim 

Coopagro, localizado no lado oposto da cidade, é de ocupação posterior e apresenta 

as mesmas características, estando no entorno de plantas industriais.  
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Para concluir este capítulo, será apresentada, a seguir, a análise da 

legislação urbana e suas determinações sobre o tecido urbano, considerando a 

existência da indústria em questão. 

 

3.3 A REGULAMENTAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

O tecido urbano também é determinado pela regulamentação sobre o uso, a 

ocupação e o crescimento do espaço urbano. Assim, será analisada aqui a 

legislação que determina a estruturação do espaço urbano de Toledo. 

A análise do espaço urbano, como já foi descrito no primeiro capítulo, é 

motivada pela necessidade de compreensão do objeto de trabalho do arquiteto e 

urbanista, quando este pratica o planejamento urbano. Nesse sentido, para finalizar 

a pesquisa sobre a produção do espaço urbano de Toledo, a partir da presença do 

Frigorífico Pioneiro S/A, é interessante verificar como o planejamento urbano do 

município estabeleceu, ou não, diretrizes e projetos no sentido de organizar as 

relações que, direta e indiretamente, foram estabelecidas nesse espaço a partir da 

presença dessa indústria.  

Para isso foram identificados e analisados os principais marcos do 

planejamento territorial de Toledo, com o objetivo de verificar se a legislação 

existente determinou - ou não - sua configuração. No entanto, antes foi preciso 

definir quais são as características desses documentos, para fazer uma seleção 

adequada dos diplomas legais a serem analisados. 

Para identificar a legislação municipal pertinente, a primeira característica a 

ser considerada se refere à data de vigência das leis. O Frigorífico Pioneiro S/A foi 

instalado em Toledo no ano de 1959 e as leis vigentes nessa época sobre o 

planejamento territorial municipal, e suas posteriores alterações, foram verificadas, 

porque é preciso compreender o que determinava a legislação sobre o espaço 

urbano antes da implantação dessa empresa, para depois averiguar as modificações 

realizadas. Convém ressaltar, que o estudo realizado por meio dessa pesquisa 

abarca a situação do espaço urbano atual, a partir dos dados levantados até 

meados do ano de 2016, incluindo a legislação em vigor até esse período. 

Depois de definido o período de vigência das leis, é necessário identificar a 

natureza das mesmas. Para isso, foi considerado o que a legislação federal e a 

legislação estadual determinam como instrumentos legais de planejamento urbano. 
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No período analisado nesta pesquisa, o Brasil foi regido por três Constituições 

Federais: a de 1946, a de 1967 e a de 1988, esta vigente até hoje. Foi apenas nesta 

última que surgiu um capítulo específico sobre política urbana, onde ficou definido 

que a política de desenvolvimento urbano é executada pelo Poder Público municipal 

e que o Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana (BRASIL, 1988). O capítulo sobre política urbana é composto 

pelos artigos 182 e 183 e foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal n.º 

10.257, de 10 de Julho de 2001 (BRASIL, 2001).  

A partir da definição dada pela legislação federal, foram levantadas as leis 

que tratam do Plano Diretor, além de outros instrumentos previstos no Estatuto da 

Cidade, que interferem diretamente na morfologia urbana. Conforme o Guia para 

implementação, pelos municípios e cidadãos, do Estatuto da Cidade: 

 

As normas urbanísticas definidoras das exigências para o adequado 
aproveitamento da propriedade urbana, devem ser instituídas por 
uma lei municipal específica (artigo 182, parágrafo 4º), não se 
confunde com o Plano Diretor, que contém as linhas mestras e os 
critérios para a propriedade urbana atender a sua função social 

(BRASIL, 2001, p. 55). 
 

Assim, no ano de 2006, o Estado do Paraná normatizou a política de 

planejamento e desenvolvimento urbano (PARANÁ, 2006). Além do Plano Diretor 

Municipal, ele determina a elaboração de leis sobre perímetro urbano, parcelamento 

do solo para fins urbanos, uso e ocupação do solo urbano e rural, código de obras, 

código de posturas, sistema viário e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade 

úteis ao município. Dessa forma, foram também selecionados para análise os 

diplomas legais previstos nessa legislação estadual. Todas as leis identificadas com 

essas características estão relacionadas a seguir, no Quadro 2. 

A relação das leis no Quadro 2 representa um panorama inicial da história do 

planejamento municipal de Toledo. Elevado a município em 1951, a primeira lei 

relacionada à organização do espaço urbano data de 1953 e foi alterada por lei 

quase duas décadas após, em 1972. Com isso, pelo fato do Frigorífico Pioneiro S/A 

ter sido implantado em 1959, toda a legislação relacionada nesse quadro deveria ser 

considerada para a análise pretendida.  
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Quadro 2 - Relação das Leis de Planejamento Territorial do Município de Toledo 
Número Data Súmula 

Lei Municipal n.º 9 3 de junho de 1953 Cria e delimita as zonas urbanas da cidade de Toledo. 

Lei Municipal n.º 21 25 de setembro de 1953 Provê sobre o loteamento e urbanização de áreas de terras a serem 
incorporadas à zona urbana ou suburbana da cidade ou vilas e povoados. 

Lei Municipal n.º 62 de 1954 Institui o Código de Posturas Municipais. 

Lei n.º 520 20 de outubro de 1969 Dispõe sobre loteamentos e dá outras providências. 

Lei n.º 687 30 de dezembro de 1972 Aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento de Toledo, fixando, seus objetivos 
e diretrizes básicas. 

Lei n.º 778 2 de setembro de 1974 Regulamenta o crescimento urbano de Toledo através do Zoneamento, 
Loteamento e Normas de Edificação, e dá outras providências, e alterações. 

Lei n.º 780 2 de setembro de 1974 Institui o código de posturas de Toledo – Paraná, e dá outras providências, e 
alterações. 

Lei n.º 1.003 7 de outubro de 1980 Dá nova delimitação à área de expansão urbana da cidade de Toledo. 

Lei n.º 1.185 2 de julho de 1984 Fixa critérios para a declaração de áreas como pertencentes à zona urbana da 
cidade de Toledo e dá outras providências. 

Lei n.º 1.358 2 de julho de 1987 Dá nova delimitação à área de expansão urbana da cidade de Toledo. 

Lei n.º 1.430 30 de junho de 1988 Dá nova delimitação à área de expansão urbana da cidade de Toledo. 

Lei n.º 1.483 27 de março de 1989 Estabelece metas para o processo de expansão industrial no Município de 
Toledo e dá outras providências. 

Lei n.º 1.561 21 de dezembro de 1989 Dá nova delimitação ao perímetro urbano da cidade de Toledo. 

Lei n.º 1.635 17 de abril de 1991 Dá nova delimitação à área de expansão urbana da cidade de Toledo. 

Lei n.º 1.714 16 de dezembro de 1991 Dá nova delimitação à área de expansão urbana da cidade de Toledo. 

Lei Complementar n.º 
3 

23 de dezembro de 1993 Dispõe sobre o Plano Diretor de Toledo. 

Lei n.º 1.759 28 de dezembro de 1993 Dispõe sobre o perímetro urbano da cidade de Toledo. 

Lei n.º 1.777 30 de junho de 1995 Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Município de Toledo, e 
alterações. 

Lei n.º 1.778 30 de junho de 1995 Dispõe sobre o zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano no 
Município de Toledo, e alterações. 

Lei n.º 1.815 29 de maio de 1998 Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Toledo, e 
alterações. 

Lei n.º 1.841 14 de novembro de 2001 Dispõe sobre o perímetro urbano da cidade de Toledo. 

Lei n.º 1.865 27 de agosto de 2003 Dispõe sobre o perímetro urbano da cidade de Toledo. 

Lei n.º 1.867 17 de novembro de 2003 Dispõe sobre o zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano no 
Município de Toledo, e alterações. 

Lei n.º 1.868 17 de novembro de 2003 Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Município de Toledo, e 
alterações. 

Lei n.º 1.869 20 de novembro de 2003 Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Toledo, e 
alterações. 

Lei n.º 1.932 17 de julho de 2006 Dispõe sobre o perímetro urbano da cidade de Toledo. 

Lei Complementar n.º 
9 

5 de outubro de 2006 Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Toledo, estabelece diretrizes e 
proposições para o planejamento, desenvolvimento e gestão do território do 
Município, e alterações. 

Lei n.º 1.941 27 de dezembro de 2006 Define os perímetros das zonas urbanas do Município de Toledo, e alterações. 

Lei n.º 1.942 27 de dezembro de 2006 Dispõe sobre o sistema viário básico do Município de Toledo, e alterações. 

Lei n.º 1.943 27 de dezembro de 2006 Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Toledo, e 
alterações. 

Lei n.º 1.944 27 de dezembro de 2006 Dispõe sobre o zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano no 
Município de Toledo, e alterações. 

Lei n.º 1.945 27 de dezembro de 2006 Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Município de Toledo, e 
alterações. 

Lei n.º 1.946 27 de dezembro de 2006 Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Toledo, e alterações. 

Fonte: Sistema... (2016). Organizado pela autora. 

A leitura desses diplomas legais permitiu verificar que os Códigos de Obras e 

de Posturas e as leis de Parcelamento do Solo não apresentam determinações 

específicas de estruturação e organização do espaço urbano, pois tratam de 

orientações técnicas para construção e funcionamento das atividades urbanas, sem 

relação direta com a produção do espaço urbano a partir da presença do frigorífico 
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em questão. As leis que tratam da organização e estruturação do espaço urbano, 

definindo o caráter dos usos e que orientam o crescimento da cidade são mais 

pertinentes. São elas as leis de Plano Diretor, Sistema Viário, Uso e Ocupação do 

Solo e Perímetro Urbano. 

Além disso, a relação de leis apresentadas no Quadro 2 permite identificar 

quatro intervalos de planejamento a serem analisados: o primeiro, que se inicia em 

1953 e termina em 1972; o segundo, de 1972 a 1993; o terceiro, de 1993 a 2006 e, 

por fim; o quarto de 2006 até 2016 (ano final da coleta dos dados, o qual marca 

também a aprovação de nova legislação). Esses intervalos correspondem à 

publicação da legislação especificamente denominada Plano Diretor, considerado 

oficialmente, desde a Constituição de 1988, o instrumento básico de planejamento e 

desenvolvimento municipal.  

Durante os quatro períodos identificados, as leis sofreram alterações, que 

também foram verificadas. Assim, organizamos a análise conforme esses quatro 

períodos, agrupando as leis a partir do Plano Diretor. 

Quando o Frigorífico Pioneiro S/A foi implantado, a legislação em vigor era 

aquela aprovada logo após a criação do município, não existindo uma lei 

especificamente denominada Plano Diretor. Nesse momento, as leis que orientavam 

diretrizes para a construção e ocupação da cidade limitavam-se à delimitação da 

zona urbana (1953); orientação para o loteamento e a urbanização de áreas a serem 

incorporadas à zona urbana (1953) e; código de posturas (1954).  

Dentre essas leis, é importante destacar que aquela que tratava da 

delimitação da zona urbana também delimitava uma zona suburbana, de chácaras, e 

que a partir do seu limite estava a zona rural. Nesse período em que não existia uma 

lei específica de Plano Diretor, de 1953 a 1972, não foram identificadas leis de 

ordenamento do território específicas sobre a localização de indústrias. O que se 

observa é que o frigorífico em questão foi instalado fora das zonas urbana e 

suburbana previstas, na área rural, afastado do centro urbano existente e da área 

com previsão de crescimento da cidade. Essa situação pode ser observada no Mapa 

15 a seguir.  

Nesse período ainda foram editadas leis de doação de terras ao frigorífico e 

isenção de impostos (CAMPAGNOLO, 2015). Não foram identificadas leis que 

tratassem do zoneamento do uso do solo. Quanto à ocupação, havia uma 
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diferenciação nas dimensões dos imóveis nas diferentes zonas, que estão indicadas 

no Mapa 15. 

 

Mapa 15 - Perímetro Urbano em 1953 

 
Fonte: Toledo (2016). Organizado pela autora. 

Como podemos observar, a área para ocupação urbana e suburbana 

terminava junto à margem direita do Rio Toledo. A partir de seu limite iniciava a 

Zona Rural, e conforme a lei, nela não podiam ser localizadas atividades urbanas. 

Com o processo de planejamento que culminou na aprovação das leis 

687/1972 e 778/1974, e que marcam o segundo período de planejamento 

identificado, houve a incorporação do imóvel, no qual se localizava o frigorífico, ao 
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perímetro urbano (Mapa 16). Essa incorporação trata da regularização de uma 

situação existente, já que o frigorífico foi implantado em 1959, entrando em 

consonância com a Lei 520/1969, por meio da qual se expressa que a área urbana é 

destinada para habitação, indústria e comércio.  

 

Mapa 16 - Perímetro Urbano de 1953 a 1974 

 
Fonte: Toledo (2016). Organizado pela autora. 

Data desse período a ampliação ao Norte, para a Vila Industrial e o Jardim 

Porto Alegre, com um traçado urbano similar ao do centro urbano. 

No que tange ao corpo do texto da lei do Plano Diretor de 1974, não foram 

observadas diretrizes que tratassem especificamente do frigorífico, apenas algumas 
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diretrizes gerais, que destacam a importância de se oferecer condições básicas para 

o desenvolvimento econômico e isenção fiscal para a implantação de novas 

unidades manufatureiras.  

Quanto à lei de zoneamento, não há determinação de tipo de zona urbana 

onde está o frigorífico, tendo sido criada uma zona industrial próxima de sua 

localização, para a qual foram lançadas restrições, no que diz respeito ao uso de 

estacionamento nas vias públicas. No entanto, essa área foi posteriormente utilizada 

para loteamentos residenciais, não se efetivando o plano previsto.  

Destaca-se nessa legislação o plano de vias de 1974, com a projeção de um 

contorno viário de Sul a Oeste, que passaria no limite Sul do imóvel do frigorífico, 

correspondendo hoje à Avenida Egydio Munaretto, que serviria para desviar o 

tráfego de caminhões do centro da cidade. Esse contorno apenas se efetivou em 

meados da década de 1980 (POLETTO, 2016). Além disso, foi proposto um “Acesso 

Industrial”, com dimensão de 30 metros, que consideramos ser o acesso do 

frigorífico em questão à Avenida Maripá, através da Rua dos Pioneiros e Rua 

Primeiro de Maio, pois comparando os mapas existentes na lei, apenas no mapa do 

sistema viário ela está desenhada por completo.  

Já em 1975, foi editada uma lei que orientava a revisão dessa legislação de 

planejamento, no intuito de propiciar maior possibilidade de desenvolvimento 

econômico ao município. Assim, em 1976, essa legislação sofreu algumas 

alterações, com destaque para a ampliação do perímetro urbano e sua adequação 

aos imóveis existentes. No Mapa 17 podemos observar a evolução do perímetro 

urbano em seis anos, de 1974 a 1980. 

No perímetro urbano de 1976 foram incluídas áreas no entorno do frigorífico 

em questão, como o bairro Jardim Bressan, o Jardim Panorama, e grande parte da 

Vila Pioneiro.  

Já na ampliação ocorrida em 1980, destaca-se a inclusão do Jardim Pancera, 

de áreas ao Norte da cidade nos bairros Tocantins, Vila Industrial e Jardim Gisela, 

do Jardim América e do Bairro São Francisco. É possível ver também que em alguns 

pontos houve a exclusão de algumas áreas do perímetro urbano, ou seja, o limite 

urbano foi recuado novamente. 

Essas modificações em curto período de tempo podem representar certa 

necessidade de ampliação de áreas residenciais, o que pode estar relacionada com 
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a ampliação da planta industrial da Frigobrás, que implantou nesse período o 

frigorífico de aves. 

 

Mapa 17 - Evolução do Perímetro Urbano de 1974 a 1980 

 
Fonte: Toledo (2016). Organizado pela autora. 

Antes da elaboração do Plano Diretor de 1993, o perímetro urbano foi 

ampliado mais cinco vezes por leis específicas (1987, 1988, 1989 e duas vezes em 

1991). Isso pode ser observado no Quadro 2. Essas modificações constantes foram 

para incluir pequenas áreas no perímetro urbano, sendo que a diferença entre 1987 

e 1988 é mínima, assim como a variação de 1988 para 1989, ou desta para 1991.  
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Assim no Mapa 18 a seguir, apresentamos a evolução do perímetro de 1980 a 

1988, e daí até a segunda lei de ampliação de 1991, por serem mais perceptíveis e 

significativas para a análise, chegando à ampliação instituída com o Plano Diretor de 

1993. 

 

Mapa 18 - Evolução do Perímetro Urbano de 1980 a 1993 

 
Fonte: Toledo (2016). Organizado pela autora. 

A ampliação do perímetro urbano ao Norte apresentou uma forma regular, 

enquanto que ao Sul, no entorno da planta industrial em questão, foi incorporada a 
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área do bairro Pinheirinho e mais áreas no Jardim Panorama e no São Francisco. 

Essas ampliações do perímetro urbano estão relacionadas diretamente à presença 

do frigorífico e à dinâmica por ele impulsionada, seja pela demanda por habitação ou 

por espaço para novas empresas.  

Vale observar que as ampliações antes da aprovação do Plano Diretor de 

1993 não seguiram as condições do terreno quanto à presença de córregos, em 

relação à divisão das propriedades e os limites impostos pela rodovia BR-467. Com 

o perímetro de 1993, algumas dessas situações foram ajustadas.  

Em relação ao Plano Diretor, que marca o início do terceiro período de 

legislação de planejamento urbano, de 1993 a 2006, a lei apresentou algumas 

diretrizes que garantiriam a expansão do frigorífico em questão. São elas: as 

diretrizes econômicas para a indústria, como o estímulo à expansão e modernização 

do parque industrial, proporcionando base tecnológica e a consolidação das áreas 

industriais existentes e; as diretrizes para a política de desenvolvimento rural, 

indicando a adequação das estradas rurais, o que garantiria o escoamento da maior 

parte da matéria-prima.  

Já em relação a lei de zoneamento do uso e ocupação do solo, a localização 

do frigorífico ficou definida como Zona Urbana 1, o que foi uma incongruência com a 

realidade existente, pois para essa zona não era permitido esse tipo de uso e 

empreendimento, mesmo o frigorífico existindo há 36 anos.  

Uma alteração posterior da lei criou um tipo de zoneamento sobre vias, 

chamado “Corredor de Serviços”, onde poderia se instalar indústria não poluente. 

Conforme a mesma lei, indústria poluente seria aquela que polui atmosfera, solo, 

cursos d’água e produtoras de mau cheiro, o que exigiria da empresa diversos 

tratamentos dos seus resíduos. 

Durante esse terceiro período, o perímetro urbano foi alterado em 2001, em 

2003 e em 2006, antes da aprovação da nova lei do Plano Diretor. No Mapa 19, a 

seguir, estão indicados os perímetros de 1993, de 2003 e aquele aprovado com as 

novas legislações de 2006. 

Em 2001, foi incluída uma área mais a Oeste da cidade, percebida em 

amarelo no Mapa 19, que corresponde ao limite do perímetro de 2003 neste ponto. 

Já de 2001 para 2003 houve uma supressão de área, na parte Sudeste, junto à 

Avenida Egydio Munaretto. Também houve a supressão de área a Sudoeste, com o 
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recuo do limite urbano no entorno do Rio Toledo, até o limite da Avenida Egydio 

Munaretto.  

 

Mapa 19 - Evolução do Perímetro Urbano de 1993-2006 

 
Fonte: Toledo (2016). Organizado pela autora. 

Com o novo perímetro urbano de 2006, destaca-se o retorno do limite urbano 

a Sudeste, conforme o estabelecido em 2001, para suprir a demanda por um 

corredor de indústrias e serviços. Também se destaca a ampliação na parte 

Noroeste da cidade, provavelmente por influência da dinâmica estabelecida pelas 

plantas industriais ali instaladas. 

Assim, no que diz respeito ao quarto período de vigência das leis de 

planejamento territorial analisado, de 2006 a 2016, as diretrizes de desenvolvimento 
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industrial do município previstas no Plano Diretor tornaram-se mais gerais, 

considerando o crescimento e diversificação desse setor.  

Destaca-se em relação à estruturação do espaço urbano, a definição de vias 

com uso e ocupação diferenciados no interior das áreas residenciais. Sua 

demarcação aconteceu em toda a cidade de Toledo, conforme pode ser observado 

no Mapa 20. 

 

Mapa 20 - Demarcação das vias para serviços e comércio conforme a legislação 

 
Fonte: IBGE (2014); Toledo (2006; 2015). Organizado pela autora. 

Em algumas dessas vias já existia a concentração de usos comerciais e de 

serviços, o que possibilitou a formação de centros secundários, os quais 

proporcionam mais autonomia para os moradores na realização das atividades 



138 
 

cotidianas. Dessa forma, os moradores não ficam dependentes do consumo no 

centro urbano principal.  

De modo geral, essa definição na lei serviu para consolidar uma situação 

existente, fortalecendo essa característica e determinando parâmetros diferenciados 

para essas áreas. Essas vias se destacam, pois possibilitam acesso ao centro 

urbano, o que pode ser observado no Mapa 20, conectando as áreas residenciais e 

industriais, e estas ao centro, se considerarmos os mapas apresentados até aqui. 

Há uma diferenciação entre elas na legislação, mas que se limita ao gabarito de 

construção. Os usos permitidos são os mesmos. 

Além disso, nesse último período de leis analisadas em conjunto, foram 

verificadas também ampliações do perímetro urbano, conforme pode ser observado 

no Mapa 21.  

De acordo com o representado nesse mapa, a ampliação do perímetro urbano 

próximo ao frigorífico foi pequena, ao Sul do bairro São Francisco. Houve 

novamente recuo do limite urbano na área Sudoeste. Destaca-se a ampliação em 

direção aos eixos viários de acesso a cidade, em 2013, formando corredores de 

serviços e indústrias junto às rodovias, o que vem modificando a forma urbana, que 

antes era compacta e agora ganha forma de dedos.  

Para manter a mesma escala em todos os mapas, o perímetro urbano total 

previsto por lei antes da aprovação do Plano Diretor de 2016, no Mapa 21 não está 

representado na totalidade. Mas o que está representado permite observar sua 

expansão linear. 

A partir do exposto, verificamos que, apesar das demandas geradas a partir 

da instalação de uma indústria no espaço urbano, a legislação vinculada ao 

planejamento do espaço urbano do município de Toledo, pouco previu ou indicou 

diretrizes específicas para a estruturação da área na qual se instalou o frigorífico em 

questão. As ações do poder público local em prol das demandas existentes foram 

implantadas ao longo do tempo, sem o planejamento prévio por meio de legislação, 

e por isso contribuíram para a estruturação urbana atual.  

Em relação ao Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo, percebemos que 

por muito tempo foi ignorada a existência do frigorífico, sendo que seu imóvel só foi 

identificado em uma zona industrial adequada às suas características apenas em 

2006. 
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Mapa 21 - Evolução do Perímetro Urbano de 2006 a 2013 

 
Fonte: Toledo (2016). Organizado pela autora. 

No que tange às ampliações do perímetro urbano, elas foram feitas por leis 

específicas, e em momentos específicos, repetidamente. Mesmo que o Plano Diretor 

seja considerado hoje o instrumento fundamental de planejamento territorial urbano, 

a legislação que o complementa pode ser alterada ao longo do tempo, sem prejuízo 

de suas diretrizes. No entanto, percebemos que as ampliações que ocorreram 

principalmente na década de 1980 coincidem com o processo de expansão da 

planta industrial da Frigobrás, e a instalação do frigorífico de frangos.  

A oferta de mais postos de trabalho tem relação direta com a necessidade de 

mais habitação na cidade e com o crescimento das áreas residenciais. Assim, a 
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ampliação do perímetro urbano em curto espaço de tempo indica a falta de um 

planejamento prévio em relação às demandas da cidade e do setor industrial.  

Além disso, o crescimento no entorno da indústria em questão, com a 

construção de loteamentos residenciais ao Sul, gerou um problema de acesso nessa 

área. Se observarmos o Mapa 18, há apenas uma via que conecta os Bairros Jardim 

Panorama e São Francisco ao Centro, e essa passa pela indústria da BRF S/A. 

Nesse trecho, a Avenida Senador Attilio Fontana funciona quase como um pátio de 

manobras da empresa, já que ela ocupa os dois lados da via. Em períods de grande 

movimento (entrada e saída do horário comercial), o trânsito é lento. Isso é reflexo 

da falta de planejamento urbano prévio, sendo necessário agora encontrar 

alternativas para remediar os problemas de acesso à porção Sul da cidade.  

Por fim, as ampliações do perímetro urbano em lei são os pontos mais 

perceptíveis em toda a legislação que possui relação direta com a presença do 

frigorífico e sua influência na configuração do espaço urbano de Toledo. A partir do 

início do século XXI, a presença de indústrias na porção Noroeste da cidade induziu 

o crescimento do perímetro urbano naquela direção.  

Quanto à forma do crescimento, observamos que ao longo do tempo a cidade 

cresceu de forma contínua, com o perímetro urbano sendo ampliado de forma radial. 

Notadamente, a partir de 2010, a inclusão no perímetro urbano de áreas no entorno 

de eixos rodoviários vem dando à cidade uma forma de “dedos”, uma tendência do 

espaço urbano contemporâneo. 

 

.   .   . 

 

Por meio deste capítulo foi possível caracterizar o espaço urbano atual, de 

Toledo, a partir da morfologia urbana, considerando a organização das atividades e 

usos; das características físicas do espaço urbano e; da legislação que determina 

essas características. Esperamos que dessa forma tenha sido possível esclarecer 

como a produção do espaço urbano de Toledo foi influenciada diretamente pela 

implantação do Frigorífico Pioneiro S/A.  
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As cidades hoje são o principal habitat dos seres humanos, sendo o espaço 

urbano produto dos processos sociais estabelecidos para a manutenção da vida em 

sociedade. O modo de produção capitalista determina o sistema de relações 

econômicas, orientando o modo de vida ao consumo, produzindo a forma de pensar 

da sociedade e influenciando também as relações sociais estabelecidas. 

Nesse contexto, o estudo do espaço urbano abarca as diferentes disciplinas 

que tratam da vida humana. Dentre elas a Arquitetura, o Urbanismo e a Geografia 

vêm se consolidando no estudo do habitat humano, observando suas formas 

espaciais e quais os processos que as originaram. No caso do estudo das cidades, a 

análise da morfologia urbana tem como objetivo a interpretação das formas 

espaciais, descrevendo suas características físicas, assim como também 

identificando sua causa histórica, os agentes e os processos sociais que as 

produzem. 

De modo geral, por meio do estudo do espaço urbano tem objetivou-se 

compreender alguns problemas observados para então identificar possíveis 

soluções. Assim, para a definição do estudo de caso desenvolvido neste trabalho, 

partiu-se do princípio que a compreensão do processo de produção do espaço 

urbano é fundamental para o seu planejamento, o que tem como objetivo orientar a 

sua gestão de forma mais eficiente. 

A sociedade humana, ao longo de sua história, se tornou mais complexa, o 

que refletiu no seu habitat. O espaço urbano é, assim, um conjunto complexo de 

usos, abrigando diferentes atividades que servem à manutenção da vida e da 

produção capitalista. Por isso, através do planejamento deve-se procurar equilibrar 

os interesses dos diferentes agentes sociais que produzem o espaço urbano.  

Dentro desse contexto, os grupos industriais são agentes econômicos que 

influenciam na produção do espaço urbano. Seja pelo impacto de sua localização, 

pela necessidade de insumos e de mão de obra e pela geração de renda, a 

existência de uma indústria de grande porte em uma cidade pequena gera uma 

dinâmica urbana própria, e induz o seu crescimento. 

Diante disso, o estudo de caso desenvolvido neste trabalho tratou da 

produção do espaço urbano em Toledo a partir da implantação do Frigorífico 

Pioneiro S/A, que foi o principal expoente econômico da sua história até o presente 
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momento. Sua aquisição pelo Grupo Sadia inseriu uma cidade pequena em uma 

rede de produção de alimentos que hoje tem escala mundial. Aquela pequena 

cidade de 1964 hoje é uma cidade média, com projeções de crescimento econômico 

e populacional divulgada por instituições de pesquisa. 

A região de Toledo tem uma economia baseada na produção agropecuária e 

em seu beneficiamento. Sua colonização foi feita pela empresa MARIPÁ, que 

implantou um sistema baseado em pequenas propriedades com foco em imigrantes 

de origem italiana e alemã, que moravam nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Esse tipo de colonização facilitou o modelo de integração implantado pelo 

Grupo Sadia com os produtores, que foi replicado por outras empresas nos 

municípios próximos em datas mais recentes.  

A MARIPÁ fomentava o desenvolvimento local com o financiamento da 

instalação de pequenas manufaturas e participou diretamente da idealização do 

Frigorífico Pioneiro S/A. Seu modelo de colonização é reconhecido como referência 

para a ocupação de outras regiões do país, por onde segue a onda migratória que 

teve origem na Europa, com a Revolução Industrial. Como era a proprietária das 

terras, a empresa colonizadora também orientou a escolha da localização da planta 

industrial, de forma a beneficiar o seu negócio. 

Com a implantação do frigorífico em 1959, na margem esquerda do Rio 

Toledo e fora da área urbana estabelecida, a MARIPÁ criou em 1962 o primeiro 

loteamento voltado a operários. Sua localização também era na margem esquerda 

do rio, fora da área urbana e da área suburbana prevista pela legislação municipal, 

de 1953.  

No entanto, foi a partir da aquisição do Frigorífico Pioneiro S/A pelo Grupo 

Sadia que essa empresa gerou o desenvolvimento esperado. A partir da 

necessidade de áreas residenciais para sua mão de obra, a margem esquerda do 

Rio Toledo foi definitivamente objeto de expansão. Dessa forma, a legislação 

elaborada em 1974, ampliou o perímetro urbano nessa porção da cidade, prevista 

como zona residencial. Além disso, já na década de 1960 se iniciou a ocupação 

irregular do chamado “Pouso Frio”, por uma população atraída à cidade pela 

oportunidade de emprego.  

Ao longo do tempo, diversos conjuntos habitacionais foram promovidos para 

baratear os custos da construção e facilitar o acesso à moradia. Como foi 



143 
 

apresentado, a maior parte desses conjuntos se localiza na margem esquerda do 

Rio Toledo. 

Além disso, a incorporação do frigorífico ao Grupo Sadia exigiu o 

estabelecimento em Toledo de diversos serviços que regulamentavam e 

sustentavam o seu funcionamento. A regularização da documentação de 

propriedade dos imóveis, por exemplo, exigiu a instalação de um cartório de registro 

de imóveis. Também foram instaladas agências bancárias para facilitar o acesso ao 

crédito para os produtores de suínos, que precisavam adequar suas instalações. 

Mas principalmente, a concessão da telefonia à TELEPAR e do fornecimento de 

energia à COPEL foram antecipadas pela demanda da indústria, o que permitiu a 

melhora da qualidade de vida na cidade de um modo geral e permitiu que seu 

desenvolvimento fosse sustentado. 

Na pesquisa sobre esse processo, identificamos que a existência de uma 

planta industrial do Grupo Sadia induziu a criação de um espaço social formado por 

entidades como a ACIT, o Lions e o Rotary Clube. Através da atuação dos diretores 

da empresa nessas entidades, alguns dos seus interesses foram defendidos, como 

no caso da TELEPAR e da COPEL.  

Além disso, a presença dessa indústria em Toledo influenciou a criação de 

cursos técnicos para capacitação da mão de obra. Os cursos oferecidos no SENAI 

são referência nacional. Seus diretores também atuaram diretamente na criação de 

faculdades na cidade. 

Ainda em relação à manutenção de sua mão de obra, a existência da 

empresa atraiu médicos especialistas, que também ofereciam seus serviços para o 

restante da população. Também foi construído um centro de esportes, uma ação 

voltada ao lazer dos funcionários, que de certa forma também orienta seu estilo de 

vida e fortalece sua relação com a empresa. 

A ampliação da produção da indústria e sua diversificação também criou a 

oportunidade de desenvolvimento de outras empresas na cidade. Como vimos, 

algumas indústrias foram criadas com o objetivo de oferecer produtos a serem 

consumidos pelo frigorífico ou mesmo de reaproveitar seus subprodutos. Além disso, 

a horizontalização da produção, com a eliminação de setores internos que poderiam 

ser substituídos por serviço terceirizado, oportunizou para ex-empregados e outros 

empreendedores a criação de empresas próprias. Assim, a economia local se 

dinamizou. 
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Com isso, diante do que foi exposto ao longo deste trabalho, ficou 

demonstrado que a presença do Frigorífico Pioneiro S/A foi determinante na 

estruturação do espaço urbano de Toledo. Nesse caso, a implantação dessa 

indústria reorientou o crescimento inicial planejado para a cidade, principalmente 

após a sua aquisição pelo Grupo Sadia. Por causa disso, foram construídas novas 

áreas residenciais, implantado um novo sistema de logísticas para o transporte, para 

a comunicação, fornecimento de energia, e de serviços complementares a sua 

produção. Foi essa transformação que permitiu o desenvolvimento industrial e 

econômico de Toledo e orientou a produção do seu espaço urbano.  

Através da pesquisa desenvolvida, foi possível identificar várias ações dos 

diretores do frigorífico junto ao poder público para garantir a adequação do espaço 

às suas necessidades. Dentre elas estão doações de terras, o fornecimento de 

energia elétrica através da COPEL, a comunicação à longa distância, possibilitada 

pela TELEPAR, assim como a melhoria da logística, por meio do asfaltamento da 

rodovia Toledo-Cascavel e das estradas rurais. Dessa forma, a partir da instalação 

de uma indústria, as demandas criadas em relação à estruturação do espaço urbano 

fez com que o Estado atuasse também como um agente social na produção do 

espaço urbano, ao promover infraestrutura para a produção da indústria e as 

condições necessárias para a reprodução de mão de obra, visando atender aos 

objetivos e anseios da empresa. 

No que diz respeito à forma urbana, podemos afirmar que a partir da 

instalação do Frigorífico Pioneiro S/A, houve uma polarização do espaço urbano. A 

escolha da sua localização foi feita pelos agentes econômicos, os proprietários de 

terras e agentes imobiliários, preservando o projeto de expansão da cidade em 

direção Norte, planejada no início da colonização. De certa forma, a localização na 

área rural, que ainda permitia a expansão da indústria nos imóveis do entorno, 

facilitou sua aquisição pelo Grupo Sadia. Também evitou conflitos entre esses dois 

agentes econômicos, os proprietários fundiários e os proprietários dos meios de 

produção. Mesmo porque, qualquer tipo de conflito entre esses agentes são,  

  

[...] em princípio, resolvidos em favor dos proprietários dos meios de 
produção, [...] através de pressões junto ao Estado para realizar 
desapropriações de terras, instalação de infra-estrutura necessária 
às suas atividades e para a criação de facilidades com a construção 
de casas baratas para a força de trabalho (CORRÊA, 1999, p. 14). 
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Com isso, os mapas temáticos apresentados permitiram verificar, como 

observa Corrêa (1999) quando propõe o modelo de distribuição espacial das cidades 

latino-americanas, que a população de baixa renda fica localizada próximo a 

indústrias, por compor grande parte de sua mão de obra, criando nos seus arredores 

novos centros de comércio e serviços, diante da dificuldade de acesso desses 

segmentos ao centro urbano principal. 

Nesse contexto, a produção de habitação para atender à demanda de força 

de trabalho do frigorífico instalado produziu uma diferenciação espacial entre as 

duas margens do Rio Toledo. Existe, conforme Campos & Dias (2015), uma forte 

relação entre a segregação residencial das diferentes classes sociais e a localização 

dos conjuntos habitacionais promovidos pelo Estado. Estes estão localizados nas 

áreas mais periféricas e próximas das áreas industriais, sendo que sua principal 

concentração é no entorno da atual planta da BRF/SA, afastados do centro urbano 

onde se concentra a classe com maior poder aquisitivo.  

Na escala urbana estudada, observamos que sua estruturação se deu 

conforme os interesses de localização da classe com maior renda e das indústrias. 

Se num primeiro momento, a localização da indústria tem uma definição a partir da 

rede urbana, considerando qual cidade oferece as melhores condições para o seu 

desenvolvimento, a partir dessa escolha, são as forças internas à estrutura urbana 

que definem sua localização. Nesse caso, são fundamentais os interesses de 

deslocamento dos capitalistas, dos trabalhadores, das atividades terciárias, da 

matéria-prima e da produção.  

Segundo Villaça (2001), a localização da classe mais alta influencia nessa 

decisão, pois ela possui condições de pagar mais e escolhe os lugares com maiores 

amenidades (acesso a serviços, trabalho e lazer, lugares mais agradáveis), o que 

aumenta os preços dos imóveis em seu entorno. Por outro lado, como a 

necessidade dos industriais é por grandes áreas de terras, eles procuram terrenos 

mais baratos, induzindo a implantação de habitação para os trabalhadores ao seu 

redor. As classes mais baixas então, sem acesso ao centro principal de serviços, 

estimulam a constituição de subcentros nas imediações dos bairros onde residem. 

Esse encadeamento de interesses produz um espaço segregado do ponto de vista 

da localização residencial, condição do espaço urbano capitalista, mantido através 

da ideologia de classe.  
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A diferenciação espacial foi demonstrada através da análise do traçado 

urbano e dos padrões construtivos nas diferentes porções da cidade. 

Destacadamente, a ocupação da margem esquerda do Rio Toledo é diferente 

daquela existente na sua margem direita e que tem origem no plano urbano 

planejado pela MARIPÁ. Foi observado que esse padrão executado no entorno do 

frigorífico vem sendo realizado também na porção Noroeste da cidade, onde se 

desenvolve outro pólo industrial. 

Do ponto de vista da organização do espaço urbano, observamos que uma 

indústria criada fora da zona urbana, hoje está inserida no meio da cidade, resultado 

da falta de planejamento por parte do poder público. São identificados problemas de 

tráfego, assim como a exigência de grandes estruturas para o fornecimento de 

energia.  

Além disso, os odores resultantes da atividade, entre outros resíduos, são 

problemas decorrentes da presença de um frigorífico como esse no meio de uma 

cidade. Nesse caso, podemos afirmar que a estruturação urbana a partir da 

presença da indústria foi se dando conforme os interesses dos agentes econômicos, 

os quais sempre defenderam o atendimento das suas demandas, justificadas como 

necessárias para o pleno funcionamento dos seus empreendimentos. Esses agentes 

econômicos não consideraram os reflexos das suas interferências no que diz 

respeito às alterações nas legislações de ampliação do perímetro urbano.  

A análise desenvolvida neste trabalho também possibilitou concluir que o 

planejamento territorial do município de Toledo previsto na legislação não 

determinou muitas ações específicas com relação à presença do frigorífico. Não foi 

observada uma clara ação estruturadora do espaço urbano, mas sim ações que 

respondiam a demandas urgentes. A demanda por habitação para seus funcionários 

levou à ampliação do perímetro urbano em seu entorno para permitir o parcelamento 

do solo pela iniciativa privada.  

O contorno de Sul a Oeste criado como rodovia estadual, para facilitar o 

escoamento de matéria-prima e de mercadorias, hoje representa um limite e um 

divisor da cidade, já que a Sul dela se desenvolveu uma ampla área residencial, 

carente de um sistema viário que permita acessibilidade ao centro urbano. As vias 

de caráter comercial no interior das áreas residenciais surgiram após o 

estabelecimento do uso e não por meio do planejamento. De modo geral, nada 
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difere das políticas nacionais enraizadas em nossa cultura: há uma ausência de 

planejamento pautado na realidade. 

O que se confirma, diante disso, é que a partir da instalação de indústrias, o 

espaço urbano é estruturado e reestruturado para servir aos interesses dos agentes 

econômicos e nesse processo, os segmentos de menor renda são os mais 

prejudicados, pois não são atendidos, na mesma proporção, no que diz respeitos às 

necessidades básicas cotidianas.  

Ao fim, foi possível perceber como a implantação do Frigorífico Pioneiro S/A 

foi fundamental na estruturação do espaço urbano de Toledo. Mas, acima de tudo, 

foi demonstrado que a lógica de estruturação do espaço urbano brasileiro, descrita 

por diversos pesquisadores, se repete, em suas devidas proporções, nesta cidade 

média.  

É importante ainda retomar que a motivação inicial de nossa escolha pela 

Arquitetura e o Urbanismo como profissão está na vontade em trabalhar em prol da 

melhoria da qualidade de vida dos moradores das cidades. Dentre as áreas de 

atuação profissional possíveis, a do planejamento urbano se mostra em evidência 

em escala mundial, considerando a necessidade de mudanças no modo de vida que 

vem sendo imposto para a sociedade contemporânea. Seja por questões 

ambientais, ou pelas possibilidades que a tecnologia apresenta, se torna necessário 

e possível uma maior participação e controle das pessoas sobre o espaço em que 

vivem.  

Por isso, a pesquisa aqui desenvolvida teve o pressuposto de que ela deveria 

servir a uma reflexão sobre o planejamento urbano. A compreensão da 

complexidade que envolve o espaço urbano é fundamental para que possamos 

propor planos, projetos e ações para melhorar a qualidade de vida nas cidades. 

O projeto de pesquisa apresentado inicialmente, sobre a produção do espaço 

urbano de Toledo a partir da presença do Frigorífico Pioneiro S/A, destacava como 

um de seus objetivos específicos a indicação de diretrizes de planejamento, 

considerando o contexto estudado. No entanto, entendemos que qualquer 

proposição sobre o espaço urbano depende de uma equipe multidisciplinar. Além 

disso, o objetivo geral era compreender o espaço urbano estudado, e definir 

diretrizes para o seu  planejamento não integrava os passos necessários para atingi-

lo. 
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Assim, o estudo de caso desenvolvido, sobre a produção do espaço urbano 

de Toledo, incluiu a análise sobre alguns aspectos do seu planejamento. Ademais, 

uma questão foi colocada inicialmente para definir o recorte de pesquisa: como 

planejar ou projetar a localização dessas plantas industriais e organizar o espaço 

urbano, garantindo qualidade de vida a todos? Logo, a partir da pesquisa 

apresentada, pretendemos encontrar alguns subsídios para futuramente responder a 

essa questão.  

Isso porque, como ficou exposto, a presença do frigorífico em Toledo foi 

fundamental para seu desenvolvimento, não sendo possível nem pertinente imaginar 

o que teria sido desse município, e de sua cidade, sem sua existência. A partir do 

frigorífico se estruturou todo o espaço urbano à margem esquerda do Rio Toledo, 

onde habita a grande parte de sua população. Nesse caso, a compreensão sobre 

como a presença de uma indústria influenciou a produção do espaço urbano pode 

auxiliar no planejamento de novas áreas industriais. 

No entanto, a análise das leis de planejamento urbano demonstrou que elas 

pouco previram, e foram utilizadas pelos agentes sociais e econômicos para ajustar 

situações existentes. Assim, coloca-se a questão: o que planejar, até onde planejar? 

O que é possível prever? 

Ao considerar a definição de M. Souza (2013) para planejamento urbano, o 

qual tem como objetivo o desenvolvimento urbano, que se baseia na melhoria da 

qualidade de vida e na justiça social, podemos considerar que planejar o espaço 

urbano, a partir do existente, é procurar ajustar os problemas que foram provocados 

pela falta de planejamento? 

As cidades são obras humanas abertas, em constante mudança por causa 

das mutações no modo de vida humano. Com isso, não há como planejar tudo, pois 

não é possível antever todas as decisões que as pessoas tomam em relação ao seu 

modo de vida. Esse modo de vida até pode ser padronizado, mas ele muda, e tem 

mudado atualmente conforme a velocidade de criação e inovação das tecnologias.  

Outra questão que se coloca como encaminhamento desta pesquisa é sobre 

a função do planejamento urbano nesse contexto de constantes alterações do modo 

de vida. Sua função seria a de tentar resolver os problemas conforme eles surgem? 

No entanto, como diferenciar a solução dos problemas que surgem da gestão diária 

das cidades? Talvez seja por isso que quando se trata de Plano Diretor, há a 

necessidade de revisão periódica, pois se são projetados cenários futuros para o 
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planejamento das cidades, é preciso sempre revisar para verificar se a projeção foi 

atingida ou se ocorreram desvios. Afinal, a dinâmica urbana muda por questões 

econômicas, sociais, culturais, políticas e ambientais.  

Dessa forma, a análise do espaço urbano, seu estudo, deve ser constante, 

para identificar problemas, mas também soluções. É possível criar um portfólio, 

produzir conhecimento que permita prever problemas, riscos e identificar o que 

acontece quando um empreendimento novo surge na cidade.  

Como são diversos os agentes que atuam na produção do espaço urbano, 

para lidar com essa complexidade é preciso compreender quais são os impactos 

causados. Essa é a função dos estudos de impacto de vizinhança, das avaliações 

pós-ocupação, da análise sobre como o desenvolvimento econômico determina as 

dinâmicas territoriais.  

A pesquisa sobre o espaço urbano deve servir como fonte de informação, 

criando um arquivo de “lições aprendidas” a partir dos erros e acertos observados, 

para sempre melhorarmos os resultados dos planos. Como identificar problemas 

depende sempre de buscar soluções, é preciso estabelecer um sistema de pesquisa 

constante. Cada vez mais é preciso unificar pesquisa e desenvolvimento, diminuir a 

distância entre prática e teoria e sensibilizar as pessoas através de seus interesses, 

sejam eles econômicos, culturais ou sociais, direcionados para uma causa comum. 

Para planejar o espaço onde todas as relações humanas acontecem, e que 

terá sua complexidade cada vez mais acentuada, é preciso compreendê-lo. E para 

isso é preciso também entender como pensam seus principais agentes para 

conseguir dialogar com eles e demonstrar como garantir o desenvolvimento 

desejado a todos. O papel do arquiteto e urbanista, como planejador do espaço 

urbano, é também mediar conflitos. E para isso, é preciso adotar uma postura 

política e compreender os agentes desses conflitos.  

Conforme a pesquisa indicou, a produção do espaço urbano de Toledo 

resultou também da atuação política dos agentes sociais. A participação direta dos 

diretores da indústria em questão nas negociações para a concessão de energia e 

telecomunicações, por exemplo, foi através também de entidades representativas. 

Também através de ações políticas, os diretores do frigorífico atuaram na 

implantação de cursos técnicos, objetivando garantir a produção e reprodução de 

sua mão de obra. 
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Além disso, com base no levantamento realizado, foi possível identificar 

outras ações do poder público local para atender as demandas dessa indústria. 

Foram feitas doações de terras, assim como a construção de conjuntos 

habitacionais para os trabalhadores. Mais recentemente, aconteceu o asfaltamento 

rural, que facilita o escoamento da matéria-prima.  

Dessa forma, as demandas criadas em relação à estruturação do espaço 

urbano, quando da instalação de uma indústria, são atendidas através de ações 

políticas, em detrimento, na maioria das vezes, de soluções técnicas mais 

adequadas. Nesse caso, o Estado atua como um agente social na produção do 

espaço urbano, ao interferir na legislação existente, visando atender aos objetivos e 

anseios dos agentes econômicos ligados à reprodução do capital, em detrimento do 

atendimento das necessidades dos demais segmentos da população. 

Diante disso, é preciso criar mecanismos para subsidiar o planejamento e 

ampliar a participação das pessoas nas decisões. Como planejar o espaço urbano é 

uma constante, institutos de pesquisa e planejamento são necessários, tendo a 

função de antever e produzir conhecimento.  

Além disso, é fundamental colocar os planos em prática, e isso só ocorrerá 

através do controle social. O planejamento participativo previsto em lei federal é um 

grande passo nesse sentido, além das possibilidades que a tecnologia de 

informações proporciona hoje. O acompanhamento da execução das ações e dos 

investimentos permite sempre verificar o plano, e gerar informação para 

planejamentos futuros.  

No caso específico de Toledo, observamos que a ampliação e diversificação 

do setor industrial vêm redesenhando a cidade, criando em outros locais de seu 

espaço novas dinâmicas urbanas.  

Diante da importância do ramo industrial para a economia de Toledo, o 

governo municipal (2013-2016) teve a iniciativa de ampliar o perímetro urbano, 

criando espaço para implantação de novas indústrias em seu território. Isso foi feito 

por meio da Lei 2.149, de 23 de outubro de 2013 (TOLEDO, 2013), que alterou a 

legislação que dispõe sobre o zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano no 

Município de Toledo, além de possibilitar a instalação de indústrias diversas na área 

rural (antes restrita a atividades agropecuárias) através da Lei 2.180, de 09 de 

outubro de 2014 (TOLEDO, 2014).  
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Ademais, em setembro de 2016 foi aprovado o novo Plano Diretor, que 

destinou uma área urbana para a implantação de um parque tecnológico, 

empreendimento ligado à indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi.  

No entanto, a configuração urbana criada por essas leis deverá ser objeto de 

acompanhamento, pois não identificamos estudos espaciais que embasem essas 

decisões, relativas à definição de infraestrutura necessária e adequação ao meio 

ambiente urbano e rural. As decisões sobre o planejamento urbano foram políticas, 

atendendo ao interesse dos agentes econômicos.  

Essa situação reforça a necessidade de criarmos mecanismos efetivos de 

planejamento, com controle social. E esse é o desafio atual, que se vincula às 

disciplinas e ciências que estudam o espaço urbano e aos profissionais que 

trabalham nessa área. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista Básica 

 

Pesquisa de Mestrado em Geografia da Arquiteta e Urbanista Sabine Rosa de 

Campos, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

UNIOESTE de Francisco Beltrão (início em 2015 e término em 2017) intitulada “A 

produção do espaço urbano de Toledo-PR a partir da instalação do Frigorífico 

Pioneiro S/A”. 

 

1- Nome completo 

2- Data de nascimento 

3- Escolaridade 

4- Profissão e outras atividades 

5- Endereço de residência 

6- Endereço de trabalho 

7-  Quando chegou a Toledo? (Ou nasceu?) 

8- Qual sua origem? (De onde veio? Como vivia lá? Origem italiana, alemã...?) 

9- Como você atuou/atua na vida social e política da cidade? 

10- Pessoalmente ou profissionalmente você teve alguma relação com o Frigorífico 

Pioneiro S/A, a Sadia S/A ou a BRF S/A? Qual? 

11- Qual é a primeira imagem do frigorífico que você pode descrever? O que 

produzia? Qual área ocupava? Como era o entorno? 

12- Quanto ao planejamento da cidade, o que você sabe sobre o que o poder 

público realizou/fez para o frigorífico? De onde vinham os recursos? Qual a 

contrapartida do poder público para o crescimento e o fortalecimento da empresa no 

município? 

13- Em sua opinião, qual a importância que teve ou tem o frigorífico para a formação 

da cidade? 

14- Você consegue descrever o percurso de sua casa até o frigorífico? 

15- E de seu local de trabalho? 

16- Você conseguiria elaborar um mapa da cidade de quando você chegou aqui a 

primeira vez? (Ou caso tenha nascido, identificar um período da adolescência ou 

que tenha tido mais significado). 

17- O que é a Toledo que você viu e que você vê hoje, quais as perspectivas para o 

futuro? 
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APÊNDICE B – Lista de entrevistas realizadas 

 

Por meio das pesquisas realizadas, objetivou-se levantar informações sobre a 

relevância da implantação da indústria em questão em Toledo, junto a pessoas que 

vivenciaram alguns desses momentos e que tiveram relação direta com a empresa.  

A lista inicial foi reduzida na medida em que fomos compreendendo o objeto 

de estudo, e inclui um representante da empresa, um representante do poder 

público, um prestador de serviços à empresa, um ex-funcionário, um morador da 

cidade, que cresceu e ainda vive na margem esquerda do Rio Toledo e um 

representante da empresa colonizadora. 

 As entrevistas serviram para compreender como era o espaço da cidade, 

tanto físico quanto social. Elas foram gravadas e transcritas para serem citadas ao 

longo do trabalho. Optou-se por não incluí-las na íntegra, pois, ao longo da 

conversa, surgiam assuntos que não eram pertinentes diretamente.  

Em ordem cronológica, foram realizadas as seguintes entrevistas: 

1) Avelino Campagnolo. Entrevista realizada no dia 20 de fevereiro de 2016. O 

entrevistado foi prefeito em Toledo, no início da atuação do Grupo Sadia no 

município, além de ser descendente de italianos e de ter vindo a Toledo a partir de 

Concórdia. A entrevista serviu para esclarecer algumas questões da pesquisa 

quanto a participação do Estado e os conflitos existentes com a indústria em 

questão. No entanto, foi utilizado como referência para citações o livro lançado por 

Avelino, posterior à entrevista. 

2) Darvi Bombonatto: Entrevista realizada no dia 20 de março de 2016. O 

entrevistado é descendente de italianos, nasceu no Rio Grande do Sul e mudou-se 

com a família em 1965 para Toledo. Em 1967 começou a transportar os produtos da 

Sadia, com caminhão próprio, para São Paulo e outros centros de distribuição. Hoje 

é proprietário de uma empresa de transportes que presta serviços à BRF S/A. O 

principal objetivo nesta entrevista foi conhecer a visão de uma pessoa que teve - e 

mantém - contato direto com a empresa, em um setor fundamental para a garantia 

do seu desenvolvimento: o transporte de produtos industrializados. 

3) Pedrinho Antônio Furlan: Entrevista realizada em 21 de março de 2016. O 

entrevistado foi diretor administrativo da empresa que integra o objeto desta 
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pesquisa, entre os anos de 1966 a 1988. Atuou ativamente para a consolidação da 

empresa em Toledo, assim como na organização de entidades associativas, como a 

ACIT e o Rotary Clube. Também participou da criação de diversas entidades 

estaduais ligadas à indústria da carne e na área da avicultura, assim como ocupou 

cargos em entidades ligadas ao desenvolvimento estadual. Depois de aposentado, 

presidiu o Conselho de Desenvolvimento de Toledo. Atuou junto à FIEP para a 

instalação de cursos no SENAI e no SESI e hoje é um dos principais apoiadores do 

projeto de Ginástica Rítmica (GR) junto à BRF, em Toledo. Tratou-se de entrevista 

fundamental para esta pesquisa. 

4) Alceo Guarez Almeida: Entrevista realizada em 24 de março de 2016. O 

entrevistado chegou a Toledo em 1975, imigrando do Rio Grande do Sul, 

descendente de italianos. Terminou o colegial e fez curso técnico para trabalhar na 

Sadia. Hoje tem uma empresa que produz maquinário de refrigeração para 

frigoríficos. Foi presidente do sindicato dos funcionários da Sadia e atuou na criação 

do mercado da cooperativa. Esse mercado foi fundado para permitir baratear as 

mercadorias para os funcionários, pois segundo Alceo, quando era dia do 

pagamento dos funcionários, os mercados locais elevavam os preços. 

5) João Carlos Poletto: Entrevista realizada no dia 30 de março de 2016. O 

entrevistado é filho de um produtor de suínos, no início do frigorífico e morava 

próximo à Vila Brasil, hoje Vila Operária. Ele observou ao longo dos anos o 

desenvolvimento no entorno de sua casa, onde residiam em maioria funcionários da 

indústria em questão. Formado advogado, trabalhou na assessoria jurídica do 

município de Toledo por diversos anos. 

6) Angelo Caetano Costamilan: Entrevista realizada no dia 09 de junho de 2016. O 

entrevistado é o atual administrador da empresa colonizadora MARIPÁ. Genro do 

Sr. Willy Barth, chegou a Toledo após seu falecimento, para assumir a empresa. 

Esta entrevista acabou não sendo citada no corpo da dissertação, pois, nos 

esclareceu alguns pontos pertinentes sobre a empresa MARIPÁ, mas que não 

estavam diretamente relacionados com o conteúdo exposto na pesquisa.  


