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RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar, por meio da Neográfica, a disposição dos postos de combustível na rodovia PR-323,
trecho Maringá – Cafezal do Sul, com o intuito de verificar a adequação destas ofertas para os caminhoneiros. A partir da
realização de entrevistas e visitas em campo, verificou-se quais as características que tornam um posto de combustível
mais ou menos adequado para o referido público-alvo, como as características de acesso e os serviços oferecidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Carta de síntese; cartografia temática; técnica de fichário-imagem.

1 INTRODUÇÃO

A  territorialização  é  um  traço  que  acompanha  a  humanidade  desde  seus  primórdios:  a
demarcação de espaços e a orientação nos deslocamentos, por exemplo, são ações recorrentes no
cotidiano dos grupos humanos, sejam eles atuais ou não. Não é necessário grande esforço para
observar o papel fundamental do espaço para o desenvolvimento das atividades humanas. Por outro
lado, compreender as estratégias humanas para o domínio do espaço, se valendo do seu papel
primário na dinâmica dos grupos para a maximização de certas atividades econômicas, por exemplo,
é o princípio base das questões desenvolvidas neste artigo.

Desenvolvimento econômico, domínio do espaço e Geografia são, por vezes, um trinômio
indissociável  desde  o  estabelecimento  do  Estado  Moderno,  como  aponta  Claval  (2011).  O
desenvolvimento das técnicas de representação, que favoreceu a disseminação do conhecimento
cartográfico com uma acuidade cada vez mais valorizada e funcional é um outro fator determinante
das estratégias de dominação do espaço geográfico, dada a natureza analítica do conhecimento
científico estabelecido a partir do século XVIII, sendo o aprimoramento das técnicas computacionais
e  a  expansão  cada vez  mais  perceptível  do  uso de  Sistemas de Informação  Geográfica  (SIG)
importantes aliados no aprimoramento de uma nova forma de problematizar estas questões.

Apesar das primeiras análises geoeconômicas surgirem na Geografia ao final do século XIX e
início  do  século  XX  com  Von  Thunen,  e  ganharem  maior  destaque,  mais  tarde,  com  Walter
Christaller e sua Teoria dos Lugares Centrais, somente no desenrolar da década de 1980 houve um
avanço fundamental nesta análise no que tange ao uso do SIG. Segundo Yrigoyen (2005:6), três
razões foram fundamentais para esta transformação: uma crescente valorização da Geografia em
conjunto com diversas outras ciências, em especial as sociais; a crescente disponibilidade de dados
georreferenciados  sobre  o  território  na  internet  e,  por  fim,  o  desenvolvimento  de  tecnologias
eficientes e de baixo custo para a manipulação destas informações.

Neste  sentido,  este  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  a  distribuição  dos  postos  de
combustível (PC) presentes na rodovia PR-323, trecho Maringá – Cafezal do Sul. Para tanto, os
materiais utilizados foram os dados obtidos por Garbin e Numashiri (2014) sobre as características
dos postos existentes no referido recorte espacial e o método de análise a técnica de tratamento de
dados da Neográfica denominada fichário-imagem. 

A  análise  teve  como  público-alvo  os  caminhoneiros,  construindo,  a  partir  das  demandas
específicas  desta  classe,  os  parâmetros  considerados  “adequados”  ou  “inadequados”  para  a
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categorização e o agrupamento dos postos de combustível. Como resultado, apresentamos algumas
características regionais da rodovia, os obstáculos da paisagem que impactam na economia destes
estabelecimentos  e  um mapa  de  localização  dos  postos  de  combustíveis  existentes  em nosso
recorte espacial.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para atender os objetivos propostos por esta pesquisa, foram necessárias adaptações da
metodologia para se adequarem à realidade regional, que carece de estudos publicados para uma
melhor compreensão do papel da rodovia PR-323, mais notadamente no trecho Cafezal do Sul –
Maringá. 

Desta forma, foram realizadas três saídas de campo durante o mês de fevereiro de 2014: uma
inicial, para o diagnóstico da paisagem regional, considerando a presença de culturas específicas,
silos de armazenamento e quaisquer outros indicativos que revelem as singularidades presentes
neste  trecho  analisado;  uma  segunda,  para  a  entrevista  aos  responsáveis  dos  postos  de
combustíveis e, por fim, uma terceira, acompanhando o trajeto com um caminhoneiro para verificar
suas percepções sobre as condições da rodovia. 

Para avaliar o papel econômico das cidades presentes ao longo da rodovia, foram levantados
artigos em periódicos científicos que exploram a espacialização de determinados atores econômicos
regionais, como a presença das usinas sucro-alcooleiras e o tipo de cultura produzida nas zonas
rurais destas cidades. Considera-se que, com estes levantamentos, é possível compreender o perfil
dos produtos transportados por uma importante parcela de agentes responsáveis pela dinamização
e escoamento da produção local: os caminhoneiros. 

Considerando os objetivos propostos, selecionamos os seguintes dados referentes aos postos
de combustível do trecho Maringá – Cafezal do Sul:

a) localização do posto através de coordenadas geográficas;
b) ano de fundação;
c) número de funcionários; 
d) horário de funcionamento;
e) quantidade média de litros de combustível vendidas por mês;
f) restaurante (com almoço ou janta);
g) banheiros (presença de sanitários e duchas).

Evidentemente, informações de caráter estratégico não foram consideradas cruciais para a
caracterização destes postos, como o número médio de litros de combustível que circulam por mês
no estabelecimento, dada a impossibilidade de confirmar estes dados. Entretanto, foi possível ter
uma ideia geral de sua centralidade, considerando o número de funcionários e as características de
sua infraestrutura. 

No que se refere  as técnicas de tratamento gráfico,  foram adotados os  pressupostos da
Neográfica, que é uma técnica de tratamento visual dos dados baseados em suas propriedades
perceptivas.  Bertin  (1986)  considerava  a  existência  de  três  relações  entre  os  dados:  de
diferenciação,  onde um fenômeno por  apresentar  similaridade  ou diferença  em relação  a  outro
fenômeno;  ordem,  quando dois ou mais objetos apresentam uma hierarquia e  proporcionalidade,
que é a propriedade de dois ou mais dados apresentarem uma relação matematicamente definida.

No  que  se  refere  à  coluna  “nome”  do  posto  de  combustível  avaliado,  sua  propriedade
perceptiva é de diferenciação. Entretanto, a sequência numérica atribuída como código identificador

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



para cada evento tem o objetivo de demonstrar uma propriedade de ordem, isto é, em uma trajetória
linear: quanto mais próximo de 1, mais próximo o posto estará da cidade de Maringá, ao passo que,
quanto mais próximo do número 18, mais próximo estará de Cafezal do Sul. Esta informação será
utilizada ao final da análise para verificar se são existentes pontos com menor oferta de serviços
adequados aos caminhoneiros. 

O ano de fundação (que implica em quantidade de anos de operação do estabelecimento), o
número de funcionários, os litros de combustível que circulam por mês e as horas de funcionamento
apresentam as propriedades perceptivas de proporcionalidade.  

As informações relativas a oferta de refeições em um restaurante no posto de combustível no
almoço e na janta, bem como o tipo de infraestrutura dos banheiros, são dados que expressam a
propriedade  de  diferenciação.  Há,  porém,  algumas  particularidades  da  amostra  analisada:  nem
todos os restaurantes que ofertam refeições no almoço oferecem a janta, mas todos que ofertam a
janta funcionam na hora do almoço (Figura 1).  Da mesma forma, nenhum PC oferece somente
duchas sem sanitários aos caminhoneiros, mas nem todos que disponibilizam sanitários possuem
duchas (Figura 2). 

Figura 1 - Situação-tipo dos restaurantes (as
celulas em cinza mostra a disponibilidade do

serviço).

Figura 2 - Situação-tipo dos banheiros (as celulas
em cinza mostra a disponibilidade do serviço).

Neste sentido, consideramos a técnica de fichário-imagem a mais adequada para lidar com
estes dados, que consiste na manipulação do Eixo X da tabela, mantendo a variedade temática
característica que cada evento possui.  

Ao final desta primeira etapa, foram coletadas e especializadas as informações referentes aos
postos de combustível (PC) presentes na PR-323, trecho Cafezal do Sul-Maringá, obtidos por meio
de entrevista com seus responsáveis. 

Na  segunda  etapa  da  pesquisa,  foram  analisadas  as  variáveis  que  corroboram  para  a
promoção  da  centralidade  de  determinados  PCs,  como  forma  de  seleção  dos  elementos  da
paisagem para aproveitamento de outras localidades.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA RODOVIA PR-323
 

A Rodovia PR-323, apesar de desempenhar um importante papel na economia Norte Central
e Noroeste do Estado Paraná, conta com um número muito reduzido de trabalhos que exploram
suas  características  e  limitações  estruturais.  Os  principais  trabalhos,  sobretudo  do  Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social  (IPARDES),  elucidam suas características
mais generalizantes, não contando com diagnósticos mais apurados, apesar de contar com diversas
universidades em sua área de abrangência. 

Segundo Dias e Lima (2007, p. 8), o traçado moderno desta rodovia e seu bom estado de
conservação a tornam umas das melhores rodovias de pista simples do Paraná, dando suporte ao
escoamento da produção regional de cana-de-açúcar. 
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O seu entroncamento com a BR-272 na altura da cidade de Iporã assume um papel essencial
no escoamento da produção agrícola para as regiões fronteiriças, principalmente na fronteira do
Paraguai através da cidade de Guaíra, bem como para as demais regiões do Estado, ressaltando o
Porto de Paranaguá. Devido a sua posição estratégica, são recorrentes os problemas referentes ao
tráfico de drogas, pirataria e roubo de automóveis. 

É válido ressaltar, também, o aumento no tráfego de veículos durante os feriados prolongados
e finais de semana, que visam a compra de mercadorias paraguaias, motivada pela diferença de
preços  resultante  de  tributações  menos  elevadas.  Não  há  dados  oficiais  sobre  este  fenômeno,
porém sua existência é reconhecida pelos consumidores regionais, que verificam cotidianamente
problemas de engarrafamento nos trechos finais da rodovia BR-272 e o aumento significativo do
número de automóveis na PR-323.

Ao longo do trecho analisado, verifica-se uma mudança significativa na estrutura fundiária da
região se comparada à presente desde sua colonização nos anos 1950, principalmente a partir da
segunda metade de 1970. A presença da cana-de-açúcar, aliada a crescente substituição do café
não só provocou mudanças na estrutura fundiária da região, como alterou a relação entre o campo e
a cidade. Cabe ressaltar que, o cenário inicial planejado pela companhia colonizadora em vender
pequenos e médios lotes, para abrigar o grande e ocioso contingente de trabalhadores afetados pela
crise cafeeira paulista sofreu alterações, mudando a proposta original das colonizadoras em dividir
as terras em pequenos e médios lotes, conforme afirma Serra (2010):

[...] o mercado de terras teve que sofrer uma reviravolta logo após as geadas de 1975, no
sentido  de  modificar  quase  que  radicalmente  o  modelo  fundiário  desenhado  pelas
colonizadoras, baseado na pequena e média propriedades e construir uma nova estrutura que
contemplasse propriedades de maior tamanho. (SERRA, 2010, p. 97).

Assim, as instalações de usinas sucro-alcooleiras e o aumento gradativo das áreas destinadas ao
plantio da cana-de-açúcar acentuou o número de caminhões canavieiros, sobretudo na porção da
PR-323 localizada entre Cianorte e Umuarama, chegando ao número de sete usinas somente na
Microrregião de Umuarama em 2008, como aponta Garbin e Nascimento (2010, p. 1972).  

A inserção de cooperativas agrícolas também é muito presente ao longo do trecho analisado
da PR-323. Por meio de levantamentos em campo nos anos de 2011 e 2014, pode-se verificar uma
grande participação de cooperativas como a COCAMAR e INTEGRADA (de Maringá à Cianorte),
COCAMAR (de Cianorte à Umuarama) e a COCAMAR e C-VALE (de Umuarama à Iporã) como
grandes atores na construção de silos de armazenamento de grãos e aviários, o que influencia o
aumento gradativo de caminhões em circulação, assim como uma demanda maior nos serviços
relacionados a estes veículos durante o trajeto no escoamento dos produtos agrícolas. 

Como proposto  pelo  modelo  urbanístico  da  Companhia  Melhoramentos  Norte  do  Paraná
(CMNP), as cidades de Maringá, Cianorte e Umuarama continuam a se destacarem pelo papel mais
centralizador  das atividades econômicas em nossa área de estudo,  com um distanciamento  de
aproximadamente 80 quilômetros cada. Na imagem seguinte, é possível notar que estes intervalos
são intermediados por cidades de porte significativamente menor. 

Figura 3: Manchas urbanas (em rosa) e a rodovia PR-323
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Estas observações se fazem necessárias à medida que é possível inferir quais as parcelas da
rodovia estão mais susceptíveis a um tráfego mais elevado de potenciais clientes caminhoneiros –
sendo elas as localizadas entre as cidades de Umuarama e Maringá.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEL

Em  nosso  universo  de  análise  foram  identificados  18  postos  de  combustível,  cujas
informações obtidas pelos questionários encontram-se na tabela abaixo.

Tabela 1: Caracterização dos Postos de Combustível na PR-323 (Fev. 2014)
Cod

.
NOME Fundação

N. de
Funcionários

Hor. de
Atend.

Rest. Banheiros
Litros /

mês

1 PINHEIRÃO 1972 20 05h – 00h
Almoço e

janta
Sanitário e

ducha
300.000

2 ÁGUA BOA 1990 10 06h - 22h Almoço
Sanitário e

ducha
350.000

3
N. SENHORA
DE FÁTIMA

1960 4 07h - 19h -
Sanitário e

ducha
105.000

4 ZAPPA 1980 9 24h
Almoço e

janta
Sanitário 350.000

5 PREMIUM 1992 9 06h – 00h
Almoço e

janta
Sanitário e

ducha
300.000

6 SÃO JORGE 1970 7 24h
Almoço e

janta
Sanitário e

ducha
275.000

7 NACIONAL 1960 14 06h - 22h Almoço Sanitário 270.000

8
AUTO POSTO

70
1970 14 24h

Almoço e
janta

Sanitário e
ducha

450.000

9 ROSEIRA 1970 12 24h
Almoço e

janta
Sanitário e

ducha
500.000

10 CRUZEIRÃO 1950 45 24H
Almoço e

janta
Sanitário e

ducha
1.500.000

11 MAANAIN 2014 4 06h - 22h - Sanitário 150.000

12
FLOR DA

MATA
1970 12 24h

Almoço e
janta

Sanitário 220.000

13 BALANÇÃO 2010 6 06h – 21h - Sanitário 115.000

14 PRIMAVERA 2007 4
6:30h -
20:30h

Almoço e
janta

Sanitário 120.000

15 GAUCHÃO 1970 20 24h
Almoço e

janta
Sanitário e

ducha
800.000

16
TRÊS

CAVALOS
1970 22 24h Almoço

Sanitário e
ducha

700.000

17
REAL AUTO

POSTO
1972 9 24H

Almoço e
janta

Sanitário e
ducha

170.000

18 CAFEZAL 1965 10 24h -
Sanitário e

ducha
275.000

Fonte: Numashiri, Garbin e Santil (2014)

Como  é  visível  pela  Tabela  1,  não  há  a  possibilidade  de  uma  rápida  apreensão  das
informações.  Com  a  aplicação  da  técnica  da  Neográfica,  entretanto,  é  possível  trabalhar
rapidamente com os dados, como mostra a imagem abaixo.
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Figura 4: Tabela com a aplicação das relações de diferenciação, ordem e proporcionalidade. 
Fonte: Os autores (2017).

Por  meio  da  manipulação  do  Eixo  X  é  possível  propormos  agrupamentos  destes
estabelecimento em classes. O critério para categorização dos postos foi baseado a partir dos dados
obtidos pela entrevista com caminhoneiros (NUMASHIRI, GARBIN e SANTIL, 2014), sendo proposto
quatro grupos de PC:

- Grupo 1: Muito adequado
Neste  grupo,  os  postos  apresentam atendimento  24  horas  por  dia,  restaurantes  que  oferecem
almoço e janta e banheiros com sanitários e duchas. 

- Grupo 2: Adequado
A maioria destes postos oferecem atendimento 24h ou fecham por curtos períodos no início da
madrugada, alguns deixam de oferecer banheiros com duchas ou restaurantes com janta. Nenhum
deles, entretanto, combinam as três condições ideais.

- Grupo 3: pouco adequado
Este grupo é caracterizado por intervalos maiores sem atendimento ao público, sem restaurantes
com janta e banheiros com ducha em um mesmo estabelecimento.

- Grupo 4: inadequado
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Este grupo não possui restaurante, atendimento 24 horas ou mesmo banheiros com duchas em um
mesmo posto de combustível. 

A partir deste critério categorizador, os PC são reorganizados como mostra a Figura 5.

Figura 5: Classes de postos de combustível. 
Fonte: os autores (2017).

Frisa-se  que  a  ordem  destes  estabelecimentos  foi  alterada  para  a  geração  dos  grupos
propostos. Para que seja possível visualizarmos a sequência dos postos na rodovia a partir de sua
adequação aos caminhoneiros, foi necessário organizar as colunas do eixo X em ordem numérica,
como mostra a Figura 6. A espacialização e o mapa síntese oriundo desta análise está expresso na
Figura 7.
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Figura 6: Categorias de adequação dos PC definidas em ordem espacial. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Figura 7: Mapa síntese dos postos de combustível na PR-323. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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4 CONCLUSÃO

Por meio da técnica de fichário-imagem, foi possível verificar as características dos postos de
combustível ao longo do trecho Maringá – Cafezal do Sul da PR-323. Como demonstrado no mapa-
síntese (Figura 7), há um importante hiato de postos “muito adequados” entre a região de Cianorte e
Paiçandu, o que pode sinalizar um nicho de mercado a ser explorado economicamente.
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