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RESUMO
O seguinte trabalho visa identificar e apresentar a ocupação, evolução e composição atual do município de Paranavaí,
localizado no Noroeste Paranaense. Para isso, utilizamos referenciais teóricos metodológico no intuito de análise desde
a  sua  ocupação,  passando  pela  incorporação  da  empresa  colonizadora  a  Companhia  Terras  Norte  do  Paraná  e
posteriormente  pela  Companhia  de  Melhoramentos  do  Norte  do  Paraná-  CMNP,  em conjunto  com o  incentivo  da
atividade  cafeeira  que  estimulou  a  vinda  de  paulistas.  Ainda  que  essa  companhia  não  tenha  sido  responsável
diretamente pela formação de Paranavaí, o seu projeto na região é expressivo para compreender espaços para além da
sua  atuação,  pois  criou  um contexto  que  se  espraiou  com outras  iniciativas.  As  alterações  de  ordem econômica
mudaram constantemente a dinâmica urbana da cidade, com forte êxodo rural decorrente da erradicação dos cafezais
como medida definida pelo Estado após a geada negra de 1975 e o resultado dela posteriormente.Finda-se este estudo,
com a centralidade do município analisado, e a partir da metodologia adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística-IBGE, nas publicações da Região de Influência- Regic, determinam as escalas de interação e dependência
dos  centros,  classificando  o  município  de  Paranavaí  como  Centro  sub-regional  na  escala  hierárquica  paranaense,
constatando assim a inserção do mesmo na rede urbanaregional.

PALAVRAS-CHAVES: Rede urbana; Noroeste; Região de Influência.

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Paraná, antes e após o período do ciclo do café (início do Século XX até o
despencar dos preços em 1989), nas fases de ocorrência de modificações da agricultura até o
presente  momento,  foi  considerado  um dos  maiores  produtores  agrícolas  do  Brasil,  com uma
diversificada agricultura, produzindo além do próprio café, milho, batata, mandioca, algodão, grãos
de cereais, cana-de-açúcar e mais recentemente leguminosas, como a soja. Da mesma forma, o
Paraná está entre os primeiros possuidores de rebanhos bovinos e suínos e, os maiores produtores
de aves e ovos.

A introdução de novas tecnologias e alterações nas redes técnicas, o aprofundamento da
globalização da economia brasileira e o avanço da fronteira de ocupação imprimiram modificações
marcantes  no  território,  o  que  indica  a  oportunidade  de  atualizar-se  o  quadro  das  regiões  de
influência  das  cidades.  Com  a  obtenção  destas  informações  foi  possível  definir  os  níveis
hierárquicos, a área de influência das cidades e as relações de subordinação entre os centros. A
análise da rede urbana utiliza como base a metodologia aplicada por Rochefort (1960), no qual
obtiveram resultados nos estudos desenvolvidos para a rede urbana francesa, com o intuito de
identificação de centros polarizadores, a partir da distribuição de bens e produtos, e de serviços
emgeral.

Uma rede urbana compreende a organização do conjunto das cidades e suas zonas de
influência,  a  partir  dos  fluxos  de  bens,  pessoas  e  serviços  estabelecidos  entre  si  e  com  as
respectivas áreas rurais, constituindo-se “em um reflexo social, resultado de complexos e mutáveis
processos engendrados por diversos agentes sociais” (CORRÊA, 1999).

A colonização do denominado Norte Novíssimo refere-se ao início do período das atividades
da Companhia Terras Norte do Paraná- CTNP, com a fundação da cidade de Londrina em 1929. A
região compreende uma área delimitada pelos rios Tibagi e Ivaí até as margens do Paranapanema
e  do  ribeirão  Caiuá.  As  cidades  com  maior  dinamismosão:  Londrina,  Maringá,  Apucarana,
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Arapongas, Nova Esperança, dentre outras, como aponta Hirano (2008).A diminuiçãopopulacional
no campo resultou em crescimento das áreas urbanas, mas que ao longo do período 1970-2000,
também  passaram  a  perder  populações.  Relacionados  às  transformações  modernizantes  das
atividades  agrícolas,  o  campo  da  região  experimentou  saldos  migratórios  negativos  bastante
elevados no transcorrer das últimas décadas do século XX, sendo umas das regiões em destaque
no Estado do Paraná, também nos anos de 1990.

Neste contexto, o presente artigo retoma o trabalho de conclusão de curso, apresentado ao
departamento de Geografia, da Universidade Estadual de Maringá no ano de 2015.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para esse estudo de caso, primeiramente abordou-se a fundamentação teórica metodológica,
no qual destacamos a região Noroeste do Paraná, com foco no município de Paranavaí em uma
analise  a  respeito  de  sua  inserção  na  rede  urbana  regional,  com  as  diferentes  funções  e
desenvolvimento  socioeconômico  no  contexto  estadual.  Para  compreensão  e  estruturação  do
trabalho,  realizou-se  saídas  a  campo  no  município  abordado  para  compreensão  dos  conceitos
trabalhados e obtenção dedados, em entrevista com as secretarias de Desenvolvimento Urbano e
Econômico, o setor de Fiscalização do Plano de Habitação da Prefeitura de Paranavaí, bem como a
agência local do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) presente no município.

Desta forma, fundamentou-se a análise dos fatos com o auxílio do método histórico, conforme
(MARCONI; LAKATOS, 2010, p.89): 

Para  compreender  a  noção  atual  defamília  e  parentesco,  pesquisamos  no  passado  os
diferentes elementos constitutivos dos vários tipos de famílias e as fases de sua evolução
social;  para  descobrir  as  causas da  decadência  da  aristocracia  cafeeira,  investigam-se  os
fatores socioeconômicos do passado, [...] o método histórico preenche os vazios dos fatos e
acontecimentos,  apoiando-se  em  um  tempo,  mesmo  que  artificialmente  reconstruído,  que
assegura a percepção da continuidade e do entrelaçamento dos fenômenos.

Optou-se por este método com o intuito de evidenciar os fenômenos atuais do município
estudado, com uma análise e compreensão a respeito da gênese no processo de ocupação da
região,  bem  como  o  processo  econômico  do  município,  abordando  as  diferentes  culturas  que
impulsionaram a administração local.

Temos os seguintes objetivos específicos:

 Analisar a ocupação do Norte Novíssimo, evidenciando a presença marcante da Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná e o histórico de ocupação do município em estudo. 

 Entender  a  inserção  da  cultura  cafeeira  na  economia  paranaense,  o  auge  da  economia
paranaense, igualmente quanto a alteração da base econômica do município até o presente
momento.

 Verificar a inserção do município na rede urbana regional, segundo a definição das regiões de
influência e centralidade a partir da escala hierárquica dos centros urbanos.

Para  tentar  articular  esses  diferentes  objetivos  nos  pautamos  pela  metodologia  do
Observatório das Metrópoles (2005) especialmente quanto as definições a respeito de centralidade,
não  apenas  como  mera  representação  de  um  posicionamento  físico  central  ou  de  elevada
concentração de pessoas, ou riquezas sobre um ponto, em relação a sua área de abrangência
espacial.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao contrário do Norte Pioneiro onde a ocupação foi espontânea, a colonização da Fazenda
Brasileira no Norte Novíssimo de Paranavaí foi dirigida, assim como toda a área pertencente à
Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná- CMNP, que abrangia o Norte Novo de Londrina
e Maringá. Este capítulo tem por objetivo relatar a respeito do processo de ocupação territorial da
região setentrional  paranaense,  destacando as frentes de expansão demográfica ou as usuais
frentes pioneiras. 

De acordo com Padis “[...]  não pode passar despercebido o fenômeno norte do Paraná”
(1981,  p.83),  devido  a  rapidez  de  sua  ocupação  e  extensão  territorial,  ou  pela  formação  dos
complexos geográficos, tais como o surgimento das redes urbanas, do comércio, da indústria e
comércio,  e  até  mesmo  da  rodoferroviárias.  Com  tais  características,  a  subdivisão  do  Norte
paranaense ocorreu de acordo com o povoamento, ou seja, Norte Pioneiro, Norte Novo e Norte
Novíssimo. Neste último está inserido o município deParanavaí.

Segundo Serra (1986, p. 8), a descoberta de terras roxas na região Norte do Paraná não
representa o marco inicial de ocupação da região:

[...]os primeiros indícios de povoamento do Norte do Paraná remontam ao século XVII através
de  missões  religiosas  instaladas  por  jesuítas.  Essa  região  pertencia  então  a  província  de
Guaíra que estava sob o domínio espanhol e foi com o conhecimento e apoio do governo da
Espanha que os missionários fundaram “reduções” com o intuito de reunir  e catequisar  os
índios guaranis.

Após alguns anos, presenciou-se de fato a ocupação da região Norte com a chegada dos
mineiros e em seguida dos paulistas, na procura por terras apropriadas para a cultura do café.
Estas correntes migratórias deixam suas respectivas zonas cafeeiras, no qual estavam localizadas
as lavouras mais antigas e na época passavam por dificuldades na produção, para se instalarem no
vale do Paranapanema, nos cursos do rio Itararé,  na década de 1960 do século XX. Após se
instalarem  na  região,  tanto  os  paulistas,  quanto  os  mineiros  derrubaram  a  mata  virgem  e
estabeleceram núcleos urbanos, com a criação da primeira cidade fundada pelo migrante Thomás
Pereira da Silva, em 1862, e também abrindo espaços para a chegada da frente cafeeira noestado.

A fixação destes migrantes aconteceu de forma muito desordenada e em uma intensidade
muito rápida, o que preocupava o governo do Estado. Desta forma Serra (1986, p.10) menciona
que: “... a preocupação do governador embutia de um lado o interesse em estabelecer a ocupação
planejada na região, via projetos de colonização, de outro lado, como estavam sendo apropriadas
irregularmente, sem o mínimo controle do poder público”. De acordo com a literatura existente, de
certa forma, na época adquirir terras no Norte do Paraná não tinha significado de compra, mas sim
tomar posse e depois requerer junto ao estado o direito da propriedade, como acontecia no tempo
das sesmarias. De acordo com Wachowicz (1987 p.81), “Para eles, uma posse deveria equivaler a
uma “água”. Quem fazia a posse, procurava a cabeceira de umriacho”.

O centro produtor estava localizado na região Norte do Estado, principalmente pela qualidade
do solo e clima propício para o desenvolvimento da lavoura cafeeira. Em seu cume a cafeicultura
paranaense atraiu pessoas de dentro e de fora do país, para investir em terras no Estado ou a
procura de trabalho e melhores condições de vida.  O café trouxe povoamento,modernização e
dinamizou  os  transportes  e  ascomunicações.  Conhecido  como “ouro  negro”,  o  café  auxiliou  a
enriquecer  muitas  cidades,  mas  ao  fim  de  sua  fase  próspera,  alguns  municípios  perderam
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importância na rede econômica, sendo necessária a inserção de uma nova cultura agrícola, como é
mencionado ao decorrer destetrabalho.

Muito antes de receber o nome atual de Paranavaí, ocorreu à passagem decolonizadores na
região  em meados  da  década  de  1940,  cruzando  informações  da  colonização  do  Brasil  pelas
potências de Portugal e Espanha, conhecido por Tratado de Tordesilhas em 1492.A sequência de
disputa  de  terras  na  região  levou  o  Governo  a  legislar  sobre  o  assunto,  concedendo  terras  a
companhias colonizadoras, conhecida como Companhia Brasileira de Viação e Comércio (Braviaco),
concessionária da Companhia São Paulo-Rio Grande do Sul, apartir de 1920, sendo iniciados seis
anos depois a construção de uma estrada partindo do Rio Pirapó até o Porto São José . Entretanto,
Paranavaí foi o nome definitivo desde 1947, até os dias de hoje, entretanto a região possuiu diversos
nomes como: Fazendinha, Gleba Pirapó, Vila Montoya, Fazenda Brasileira e Colônia. O atual nome
é formado pela junção dos nomes dos rios Paraná e Ivaí, segundo Alcântara (1987).

O município de Paranavaí está localizado a 23º 04’ 23” S e 52º 27’ 55” O, e pertence a
Mesorregião Noroeste Paranaense, conforme classificação de Regionalização proposto pelo IBGE
em 1990. Com uma área de 1.202,266 km², o centro em análise envolve 86.773 habitantes, no qual
determina uma densidade demográfica (67,8 hab/Km²) consideravelmente regular, comparada a
outros centros (IBGE, 2015).

O município tem como limites o Estado de São Paulo a norte, e os municípios de Santo
Antônio do Caiuá, São João do Caiuá e Alto Paraná a leste. Tamboara, Nova Aliança do Ivaí, e
Mirador encontram-se ao sul, e por fim, Amaporã, Guairaça e Terra Rica a oeste, representados na
(Figura 01).

Figura 01: Localização do município de Paranavaí-PR.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Elaboração: RUIZ, E., 2015

Até meados do século XIX, o norte-paranaense era apenas uma área distante e composta
por uma densa floresta, praticamente isolada da capital do Estado e separada de São Paulo pelo
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rio Paranapanema. No entanto a progressiva expansão da atividade cafeeira em território paulista,
a qual se direcionava para o interior, mais precisamente em direção ao Oeste do estado, fez com
que a cafeicultura, em 1860, se encontrasse próxima aos limites territoriais do Estado de São Paulo
com  o  Paraná.  Nesta  época  surgiram  no  Norte  Velho  paranaense,  os  primeiros  núcleos
ocupacionais de maior significância,  Londrina, Maringá, Umuarama e Cianorte delineados pelas
primeiras lavouras de café (CANCIAN,1981).

A ocupação do território paranaense ocorreu de forma bastante desordenada, porém a busca
de novas terras para o cultivo do café por migrantes principalmente das regiões de Campinas, São
Carlos e Ribeirão Claro, no interior paulista, e também migrantes de regiões geograficamente mais
afastadas, como Nordeste e de Minas Gerais, marcaram este processo.

Tais perspectivas são mencionadas no trecho que segue:

Essa perspectiva era fundada, uma vez que nas novas regiões do Paraná a produção atingiu
400 arrobas por mil pés no começo do século e atingiu 1.000 arrobas por mil pés depois da
grande geada de 1918. A produtividade de São Paulo, no mesmo período, atingiu um máximo
de 85 e um mínimo de 20 arrobas por mil pés e a tendência era declinante (CANCIAN, 1981, p.
56- 57).

Alguns  fatores  propiciaram  a  expansão  da  cafeicultura  no  Paraná,  como:  a  elevada
produtividade proporcionada pelos solos paranaenses, Solos da classe Latossolo vermelho escuro
distrófico textura média, com presenta de floresta estacional semidecidual, relevo suave em faixas,
encontrados nas partes mais altas e planas (declividade maior que 3%), de acordo com dados da
(EMBRAPA, 1984), fator essencial para incorporação da cultura cafeeira em terras virgens no Norte
Paranaense.

De acordo com Cancian (1981), “a produção cafeeira no Paraná, a partir da década de 30,
baseava-se na pequena produção, permitindo que a rentabilidade não fosse tão crucial quanto nas
lavouras paulistas”, desta forma empregavam um número relativamente grande de trabalhadores
assalariados, portanto com custos monetários mais elevados. Por fim, estruturou-se na região um
tipo peculiar de pequenos estabelecimentos agrícolas ligados a empresas privadas e o projeto de
maior  proporção  foi  o  iniciado  em 1925  pela  Paraná  Plantation  e  sua  subsidiária  brasileira,  a
Companhia de Terras Norte do Paraná, posteriormente denominada Companhia Melhoramentos
Norte doParaná.

Se por um lado, após o fim da Segunda Guerra era uma época favorável a expansão da
cafeicultura propiciando os altos preços do mercado externo, por outro, acentuava-se o problema
da superprodução, entrando em confronto a oferta e procura do café.A partir da crise econômica no
mercado do café, o governo brasileiro altera as direções em sua política agrícola, iniciando com a
erradicação de cafeeiros que não influenciavam na economia, substituindo as lavouras de café por
pastagens e cultivo de hortifrútis principalmente no Norte como um todo e municípios que conviviam
com a produção cafeeira.

Equívoco achar que a política agrícola dos cafezais se tornaria o grande impasse da época.
Foi no amanhecer de 18 de junho de 1975, há 40 anos, que uma das geadas mais intensas do
século passado reduziu a zero a área cultivada com café no Estado do Paraná. Contudo, o próprio
Paraná  nunca  mais  foi  o  mesmo,  disparando  uma  série  de  transformações  econômicas  e
demográficas que fizeram do Estado o que ele é hoje.

As estatísticas dão uma dimensão grandiosa dos eventos daquele dia. Na safra de 1975,
cuja colheita já havia sido encerrada antes da geada, o Paraná havia colhido 10,02 milhões de
sacas de café, 48% da produção brasileira, de acordo com Instituto Brasileiro do Café- IBC, uma
Autarquia do Governo Federal,  vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio,  que definia as
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políticas agrícolas do produto no Brasil entre os anos 1952 e 1989, quando foi extinto.A entidade foi
sucessora do Departamento Nacional do Café, organismo governamental, que funcionou até 1946.
Com o fim do IBC o Governo do Brasil criou, em 1996, o Conselho Deliberativo de Política do Café.

A geada negra de 1975, que mudou a história paranaense ao aniquilar a principal cultura
agrícola existente no Estado, tornou a vida morosa para muita gente. Ao mesmo tempo outros
fatores surgiram para dar um “empurrão” extra. Na região oeste do Estado, a construção da usina
de Itaipu obrigou pelo menos 8 mil agricultores a abandonarem suas propriedades. Gerando uma
demanda por  terra  que não tinha como ser  preenchida na região.  Ao mesmo tempo,  culturas
tradicionais  no  Estado,  como  o  trigo  e  o  algodão  sofriam  com  o  clima  e  com  a  conjuntura
econômica, pois os fenômenos naturais interfeririam novamente. Em 1983, ocorreu uma geada em
escala  menor,  no  qual  os  produtores  de trigo  sentiram o  estrago que os  cafeicultores  haviam
sentido oito anos antes (PANOBIANCO,2010).

Daí  por  diante,  começaram os  movimentos  migratórios,  Panobianco  assim  se  expressa
acerca deste tema:

Produtores de lugares como Cornélio Procópio,  Loanda, Maringá,  São Miguel  do Iguaçu e
Engenheiro Beltrão começaram a sonhar com as terras planas e baratas de que se falava mais
ao Norte.  Começou então um movimento migratório  impressionante,  o  que fez com que o
Estado perdesse 13% da população ao longo dos anos 80. O Estado de Mato Grosso foi um
dos principais destinos. A magnitude da migração pode ser avaliada pelos dados da Pesquisa
Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  (Pnad),  feita  pelo  Instituto  Nacional  de  Geografia  e
Estatística (IBGE). Em 2001, a Pnad mostrava a presença de 248 mil pessoas residentes em
Mato Grosso que declaravam ter nascido no Paraná- o equivalente a 9,6% da população total,
e o maior contingente de migrantes no Estado. A pesquisa também não deixa dúvidas sobre o
que eles foram fazer por lá: 68% deles vivem em áreas rurais.

O jornal Gazeta do Povo (2015), que publicou no referido ano um exemplar especial sobre
os 40 anos da Geada Negra do Paraná, realizou entrevista com o historiador Roberto Bondarik,
mestre em Engenharia de Produção e Professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná-
UTFPR, explicou alguns fatos que proporcionaram a ocorrência da migração em massa no Norte
do estado. A respeito do fluxo migratório, (BONDARIK, 2015) relata:

Faltou trabalho, faltaram condições de sobrevivência e as pessoas foram em busca disso. Diria
que milhões de pessoas que foram embora. Teria sido a maior movimentação em tempos de
paz da qual se tem notícia. Houve toda uma mudança no modo de vida rural.  As culturas
mecanizadas ocupavam pouca mão de obra. As colônias das fazendas foram sendo extintas. A
aplicação da legislação trabalhista também é apontada como um elemento que influenciou na
extinção das grandes colônias e na diminuição da oferta de trabalho na região.  O destino
escolhido, em grande parte, por aqueles que não eram proprietários foi o das cidades. Algumas
do  Paraná,  como  Curitiba,  que  teve  um  grande  aporte  de  pessoas  coincidindo  com  a
implantação da Cidade Industrial.

As estatísticas dão uma dimensão grandiosa dos eventos daquele dia. Na safra de 1975,
cuja colheita já havia sido encerrada antes da geada, o Paraná havia colhido 10,2 milhões de sacas
de  café,  48% da  produção  brasileira.  Era  o  maior  centro  mundial  nessa  cultura  e  tinha  uma
produtividade superior à média nacional. No ano seguinte, a produção foi de 3,8 mil sacas. Nenhum
grão de café chegou a ser exportado e a participação paranaense na produção brasileira caiu para
0,1%, conforme dados analisados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Embrapa.
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Nos dias seguintes já começava a consolidar-se uma ideia de que o estrago seria duradouro.
O governador Jayme Canet Júnior anunciava que o orçamento do estado seria reduzido em 20%
no ano seguinte. O prognóstico dos especialistas era de que o prejuízo chegaria a Cr$ 600 milhões
(o equivalente, pela cotação da época, a US$ 75 milhões), apenas nas lavouras de café. Outras
culturas, como o trigo, também sofreram perdas importantes, de mais de 50%. Mas era o café que
sustentava a economia do Paraná naquela época – uma situação que mudaria logo em seguida, já
que os cafeicultores nunca mais se recuperariam desse impacto (BONDARIK, 2015).

Determinar a centralidade e área de influência de uma região segue a hipótese de que a
configuração  da  rede  de  cidades  incorpora  as  transformações  espaciais  da  economia  e  do
provimento  de bens e  serviços.  Segundo a  Teoria  das Localidades Centrais  (CHRISTALLER,
1993apud IBGE, 2000, p. 17), elaborada em 1933, os lugares adquirem maior ou menor nível de
centralidade em decorrência das funções que realizam.

Segundo Moura; Werneck (2001), o município de Paranavaí encontra-se no subsistema do
eixo Maringá-Londrina caracterizada como centro sub-regional, com centralidade forte para médio.
De 1978 para  1993 a centralidade de Paranavaí  teve decréscimo na sua posição como polo
regional. Muito disto explicado pelo não acompanhamento das mudanças abruptas nas estruturas
produtivas, esgotando assim sua capacidade de retenção populacional e diversificaçãofuncional.

Em nível microrregional, podem-se caracterizar dois panoramas. O primeiro é definido pelas
microrregiões geográficas do IBGE (2001). Segundo o IBGE, Paranavaí é polo da microrregião,
composta  por  vinte  e  nove  municípios,  onde  também  se  destaca  o  município  de  Loanda.  A
delimitação da microrregião é dada pelas fronteiras com os estados de Mato Grosso do Sul e São
Paulo, com o Rio Ivaí e a microrregião de Maringá. A relação de centralidade entre os municípios é
em grande parte muito fraca, distinguindo-se as relações com municípios maiores (relação fraca
com Loanda e Rondon, relação média para fraca com Nova Esperança, e relação forte para média
com Maringá e Londrina). O segundo panorama que deve ser compreendido com os fluxos de
passageiros e movimento pendular existente. Estes fluxos qualificam a mobilidade da população
com relação ao emprego e busca por serviços básicos em outros municípios.

O propósito geral  de um estudo a respeito da rede urbana brasileira é o de subsidiar e
auxiliar o planejamento estatal nas decisões quanto a localização das atividades econômicas de
produção, consumo privado e coletivo. Desta forma, a estrutura e organização do território são
regidas por políticas públicas e agentes econômicos que compõem a sociedade, é a partir desta
base  organizacional  que  se  estrutura  o  território,  no  qual  cria  e  recria  a  rede  urbana
(CORRÊA,1986).

Silva (1988, p.62) ao abordar sobre a demarcação da área urbana da cidade de Paranavaí,
confirma que “[...]  em 1942 foi  demarcada a  primeira via  pública  na colônia,  a  atual  Avenida
Paraná”. A partir daí os trabalhos de Ulisses Faria e do administrador Hugo Doubek, foram de
extrema importância na delimitação de ruas, um trabalho complicado, mas que definiu o formato
da futura cidade, sendo então criadas as quadras com um alinhamento que lembrava o formato de
um tabuleiro de xadrez (Figura 2). O projeto inicial possuía cem quadras, sendo alterado por seu
tio em 1945 com a inclusão das duas diagonais que cruzam toda amalha.

A evolução da ocupação ocorreu a partir da Avenida Paraná (destacado através de uma
linha de cor vermelha na figura a seguir), preenchendo inicialmente os lotes do quadrante sul,
onde estão atualmente concentradas as principais atividades comerciais do centro. 
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Figura 2: Evolução da ocupação no quadro central de Paranavaí
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Organizado: RUIZ, E., 2015.

Em estudo desenvolvido sobre o município de Paranavaí, Alcântara (1987) afirma que em
“[...] 1944 já existia aproximadamente 80 casas e 500 habitantes, neste mesmo ano começaram os
trabalhos de demarcação da cidade pelo Engenheiro Francisco Almeida Faria”.

O município e a região de Paranavaí passaram por diferentes funções e desenvolvimento
socioeconômico  no  contexto  do  Estado do Paraná  e  do  Brasil,  a  cidade em questão  recebia
classificação de Capital Regional em 1966, já no estudo posterior elevou-se a categoria de Centro
Regional em 1978, mas devido ao vazio demográfico que a cidade vivenciou, acabou voltando
para a classificação inicial, como centro sub-regional no último estudo.

Até 1970 Paranavaí somou 336 mil habitantes (Tabela 1), a mesorregião Noroeste chegou
próximo aos 963 mil habitantes, tendo maior distribuição da população no meio rural. Desta forma
o seguinte projeto aborda as algumas questões: Paranavaí possuía uma considerável população e
a  partir  dos  anos  80,  (dez  anos  depois)  perdeu  quase  50  mil  habitantes,  somando  288  mil
moradores, a mesorregião evidenciou um decréscimo populacional, configurando assim aumento
no número de migrações, levando sua população a estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato
Grosso, como consequência da geada negra de 1975 que arrasou cafezais do Estado, a cultura
que até bem pouco tempo batia recordes de produção, já havia sofrido com o fenômeno natural na
década anterior, mas nunca havia sido tão intenso a ponto de extinguir as plantações. Somente a
parte de 1991 volta a apresentar crescimento populacional (71.052 habitantes), tendo estabilidade
a partir do ano 2000 (75.750 habitantes). Em 2015 a população estimada para o município foi de
86.773 habitantes, com uma densidade demográfica de 67,86hab/km².

Tabela 01: Evolução da População de Paranavaí: 1950/2000
Ano 
do 

População
total

Populaçã
o 

%
Populaçã

o Rural
% Áreaem Km²

195
0

25 520 1 874 7,3 23 646 92,7 8 000 686

196
0

63 189 25 028 39,6 38 161 60,4 7 290 459
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197
0

57 387 39 309 68,5 18 078 31,5 1 202 151

198
0

65 290 54 666 87,7 10 624 12,3 1 202 151

199
1

71 052 64 354 91 6 698 9 1 202 151

200
0

75 750 67 834 92,8 5 138 7,2 1 202 151

Fonte: IBGE (1970,1980,1991,2000). Organização: RUIZ, E., 2015.

No  decorrer  dos  últimos  trinta  anos,  que  marcaram  os  intensos  fluxos  de  saída  de
população da região Noroeste, e em geral na dinâmica migratória do Estado, o município de
Paranavaí  vem mantendo o  ritmo de sua população total  crescente,  embora  em níveis  que
revelam  a  continuidade  da  perda  populacional,  mesmo  seus  índices  sendo  maior  que  os
registrados pelo Estado.

Vale observar que o processo de baixo crescimento urbano, associado aos elevados índices
de  migração  é  comum  na  grande  maioria  dos  municípios  paranaense.  Esta  situação  está
fundamentalmente associada a elevada perda de população rural, que entre os anos de 1970 e
2000  apontou  uma  diminuição  de  18.078  para  5.418  habitantes.  Os  únicos  municípios  na
mesorregião que apresentam crescimento expressivo na área rural são Amaporã e Querência do
Norte, devido a implantação de assentamentos rurais da reforma agrária.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir  da  década de 1960,  assistimos a  um processo de modernização da agricultura
brasileira,  apresentando  implicações  ambientais,  provocadas  pelo  padrão  de  produção  da
monocultura, como a destruição de florestas e da biodiversidade genética, a erosão dos solos, a
contaminação  dos  recursos  naturais  e  dos  alimentos,  bem  como  impactos  socioeconômicos,
causados por transformações rápidas e complexas da produção agrícola.

A diminuição populacional no campo resultou em crescimento das áreas urbanas, mas que
ao  longo  do  período  1970-2000,  também  passaram  e  perder  população.  Relacionados  às
transformações  modernizantes  das  atividades  agrícolas,  o  meio  rural  da  região  vem3
experimentando saldos migratórios negativos bastante elevados no transcorrer das últimas décadas
do século XX, sendo umas das regiões em destaque no estado, também nos anos 90.

O mais provável é que tudo o que aconteceu de 1975 para cá – a perda de importância da
agricultura  cafeeira,  a  supremacia  da  soja,  o  fortalecimento  das  cooperativas,  a  migração,  a
industrialização – tivesse ocorrido do mesmo jeito, mas não à mesmavelocidade. Portanto, ainda
que considerado um fator circunstancial,  foi esse evento que marcou uma ruptura na condução
econômica e socioespacial da região, com muitos desdobramentos que são abordados por outros
autores. 

Neste  sentido,  todas  as  espacialidades  da  região  foram  afetadas.  Ao  desenvolver  este
trabalho foi  possível  analisar desde o histórico de ocupação do município de Paranavaí,  até as
alterações na área produtiva agrícola,  o que gerou inúmeras transformações na área interna da
região central, com o desenvolvimento da malha urbana, e organização da base econômica local.
Considerando o contexto  regional,  de recuo demográfico,  perda de centralidade de localidades,
observamos  que  Paranavaí,  embora  tenha  sofrido  implicações  mostra-se,  ainda  como  uma
localidade com expressividade regional, o que pode ser apreendido pelos fluxos diversos. Neste
sentido, pode ser considerado como um município predominantemente forte em relação aos demais
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existentes na mesorregião Noroeste Paranaense. Ele polariza e fornece serviços e produtos para a
sociedade que vive sua zona de influência.
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