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RESUMO 

 

 

Uma das vertentes da ciência geográfica na modernidade que se faz imperioso é o estudo das 

cidades, que se tornou extremamente relevante frente aos vários acontecimentos históricos que 

modelaram e dinamizam o espaço urbano. Assim, a influência que as cidades pequenas exercem 

em diferentes escalas nos ajudam a entender a dinâmica presente nos centros regionais e locais. 

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica socioeconômica do 

município de Jandaia do Sul e sua interação com a Rede Urbana do Norte do estado do Paraná. 

A análise tem como base bibliográfica os apontamentos teóricos de autores que retratam os 

estudos da rede urbana e de cidades pequenas, além de se apoiar em elementos qualitativos e 

quantitativos e de dados secundários obtidos em instituições de caráter público e privado. Desta 

forma, pretendeu-se neste ínterim, preencher uma lacuna nos estudos referentes a realidade das 

cidades pequenas na região do Norte do Paraná, em especial as localizadas no território do Vale 

do Ivaí, além de contribuir para o contexto histórico e social da região. Ressalta-se ainda a 

importância da Cooperativa Cooperval e da indústria Missiato de bebidas (Jamel), da 

Universidade Federal do Paraná, da Faculdade de Jandaia do Sul, do comércio e da prestação 

de serviços relevantes para a dinâmica socioeconômica do município em escala local e regional. 

Apontando para a tese de que Jandaia do Sul exerce centralidade diante as demais cidades do 

Vale do Ivaí, demonstrado como a mesma interage através das relações socioeconômicas com 

as redes. Para a compreensão da dinâmica socioespacial dividimos essa interpretação em duas 

escalas temporais de análises, a primeira versa entre o período de 1960-1970, e o segundo, 

subdividido entre 1970-2000 e 2000-2010 até o período atual. Contudo, a cidade de Jandaia do 

Sul, apesar de possuir aparentemente uma característica de pequena cidade, a mesmo apresenta 

uma dinâmica que se assemelha a cidades com características socioeconômicas maiores. Os 

dados secundários apontam para uma crescente expansão das relações socioeconômicas do 

município, que através de sua localização geográfica, se apropria deste argumento, para atrair 

mesmo que de modo rarefeito, interesses mercadológicos em comum. 

 

 
Palavras-Chaves: Cidades pequenas, Norte Central Paranaense, Rede urbana, Jandaia do Sul. 
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ABSTRACT 

 

 
One of the aspects of geographical science in modernity that is imperative is the study of cities, 

which has become extremely relevant in the face of the various historical events that have 

shaped and dynamized the urban space. Thus, the influence of small cities on different scales 

helps us understand the dynamics present in regional and local centers. In this sense, the present 

work aims to analyze the socioeconomic dynamics of the municipality of Jandaia do Sul and 

its interaction with the Northern Urban Network of the state of Paraná. The analysis has as a 

bibliographic basis the theoretical notes of authors that portray the studies of the urban network 

and small cities, besides supporting qualitative and quantitative elements and secondary data 

obtained in public and private institutions. In the meantime, it was intended to fill a gap in 

studies concerning the reality of small towns in the Northern region of Paraná, especially those 

located in the territory of the Ivaí Valley, in addition to contributing to the historical and social 

context of the region. The importance of the Cooperval Cooperative and the Missiato beverage 

industry (Jamel), the Federal University of Paraná, the Faculty of Jandaia do Sul, trade and the 

provision of services relevant to the socioeconomic dynamics of the municipality on a local 

scale are also emphasized regional. Pointing to the thesis that Jandaia do Sul exerts a centrality 

to the other cities of the Ivaí Valley, demonstrated how it interacts through socioeconomic 

relations with the networks. For the understanding of the socio-spatial dynamics we divide this 

interpretation into two temporal scales of analysis, the first between the 1960-1970 period and 

the second, subdivided between 1970-2000 and 2000-2010 until the present period. However, 

the city of South Janda, despite apparently possessing a characteristic of a small city, also 

presents a dynamic that resembles cities with larger socioeconomic characteristics. The 

secondary data points to a growing expansion of the socioeconomic relations of the 

municipality, which through its geographic location, appropriates this argument, to attract even 

if rarefied, common market interests. 

 

 
Key-Words: Small cities, North Central Paranaense, Urban Network, South Jandaia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
A motivação inicial para a pesquisa se deu em virtude da minha proximidade com as 

pequenas cidades1, e apesar de ter vivido toda minha infância e juventude em uma propriedade 

rural de um município2 com aproximadamente quatro mil e seiscentos habitantes e filho de 

pequenos produtores rurais, compreender o urbano sempre me motivou a questionar e indagar 

a complexidade e a dinâmica das cidades. Ao mesmo tempo a minha migração campo-cidade 

ocorreu em virtude das baixas oportunidades de empregos e serviços, que até então só eram 

possíveis de serem encontrados nas cidades maiores ou mais próximas. 

Somado a este fato, com o ingresso na Graduação em Geografia pela Faculdade de 

Jandaia do Sul (FAFIJAN), em especial, no decorrer da disciplina de Geografia Urbana, 

aflorou-me o primeiro interesse em analisar a dinâmica das pequenas cidades, além é claro da 

satisfação em ter tido como professores - Éderson Dias de Oliveira e Jaqueline Telma Vercezi, 

que desde o princípio me incentivaram a seguir a carreira de professor pesquisador. Em 

contrapartida, foi na questão urbana, que busquei suporte para as discussões que tentei 

cristalizar com a pesquisa, pois o entendimento do urbano é essencial na busca pela 

compreensão dos espaços geográficos. 

Na perspectiva de Carlos (2001, p. 65) “o espaço geográfico é produto, condição e 

meio para a reprodução das relações sociais no sentido amplo de reprodução da sociedade, num 

determinado momento histórico - um processo que se define como social e histórico; o que 

significa que há uma relação necessária entre espaço e sociedade”. 

Neste sentido, na compreensão dos espaços geográficos, as pequenas cidades 

desempenham diferentes papéis dentro de uma rede urbana, sustentado a ideia de que a 

hierarquia urbana atual não perdeu a sua importância. Tais observações sucedem que, novas e 

antigas relações hierárquicas entre as cidades ainda persistem, pois, uma cidade mesmo que 

seja considerada pequena pode se relacionar com outras de diferentes portes, mesmo estando 

próximas ou distantes. Ou então, em plano nacional ou internacional, numa complexidade de 

escalas que vai muito além da relação hierárquica tradicional (OLANDA, 2008). 

Com efeito, a discussão sobre pequenas cidades nas últimas décadas tem ganhado cada 

vez mais espaço no âmbito acadêmico, como podemos observar nas obras de Santos (2005); 

 

1 Como já utilizado por outros autores como Spósito e Jurado da Silva (2013), neste trabalho utilizaremos em 

diferentes momentos dependendo de nossa finalidade, o termo pequena cidade ou cidade pequena ora no singular, 

ora no plural. Pois entendemos que por se tratar do mesmo objeto, não implicaremos em um uso incorreto de 

conceitos e definições equivocadas. 
2 Marumbi-PR. 
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Endlich (2006, 2011), que aborda os papéis e significados das pequenas cidades e o estudo das 

pequenas cidades e os desafios conceituais, assim como Corrêa (2006), Damiani (2006); Moura 

(2009), Fresca (2009; 2010), Bernardelli (2013), dentre outros que também expõe temáticas 

correlatas. 

O crescente interesse nesse âmbito, se dá pelo fato de que no Brasil, o advento de 

grande parte das pequenas cidades, está relacionado ao avanço da fronteira agrícola, com áreas 

relativizadas de forte dinamismo. Assim, com as decorrentes transformações na economia, 

esses espaços sofreram novas reestruturações, perdendo ou ganhando dinamismo, 

principalmente através do fluxo migratório. Paralelamente, os estudos urbanos na geografia 

evidenciam mais a investigação das grandes metrópoles e de grandes centros urbanos por sua 

importância econômica, ou na maioria dos casos, por apresentarem vários problemas de ordem 

social, econômica, ambiental entre outros fatores. 

Santos (2005) defende que as cidades pequenas ou as até as grandes metrópoles, são 

de certa forma, singulares por inúmeros fatores. Assim, cada lugar combina de maneira 

particular suas variáveis que podem ser comuns a vários outros lugares. E neste caso todas 

merecem serem compreendidas e abordadas. Assim, é fundamental a compreensão de como as 

pequenas cidades se sobressaem na questão do desenvolvimento interurbano, levando em 

consideração oferta de empregos, educação, saúde, lazer, entre outros fatores. 

Jacinto (2013) salienta a importância de se elaborar estudos sobre a compreensão das 

questões geoeconômicas intrínsecas as pequenas cidades, a fim de traçar estudos avaliativos, 

comparativos e reflexivos, diante a espacialidade que as pequenas cidades exercem em seu 

contexto local e regional. 

Fresca (2009) aponta que é fundamental considerarmos as diferentes inserções de cada 

núcleo urbano nas redes ou na região, levando em consideração também seus papéis, áreas de 

influência, integrações internas e externas às redes, para compreender seu contexto 

socioeconômico e assim, poder efetivamente classificá-la. Para Endlich (2006, p. 23) a presença 

dessas pequenas cidades no Norte e Noroeste do Paraná “é explicada pelo processo de formação 

socioespacial da região, ocorrido no contexto da economia cafeeira”. 

Neste sentido, tomamos como recorte analítico, para interpretação de alguns processos 

o município de Jandaia do Sul, localizado na Mesorregião Norte Central Paranaense3      (figura 

 

 

 

 

3 A Mesorregião Geográfica do Norte Central Paranaense compreende as Microrregiões Geográficas de Maringá, 

Astorga, Porecatu, Floraí, Apucarana, Londrina, Faxinal e Ivaiporã. 
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1), uma pequena cidade4 com aproximadamente 20.269 habitantes (IBGE, 2010), mas que 

apresenta singularidades e particularidades distintas que a diferencia de outras cidades 

adjacentes. Tal fato a tornou-a como nosso principal recorte de estudo. 

 
 

Figura 1: Localização do Município de Jandaia do Sul-PR. 

Fonte: IBGE (2015); SEDU – Paranacidade (2016). 

Adaptado por: Oliveira, 2016. 

 

 
Levando em consideração os apontamentos destacados por Moreira Júnior (2014) a 

cidade pequena, assim como todos os núcleos urbanos, independentemente de sua classificação, 

detém uma história, seja ela de formação territorial, ocupação e também de mudanças. Na 

perspectiva do autor, “os papeis urbanos e a configuração espacial sofrem, em caráter 

permanente ou não, transformações que redefinem a divisão social e territorial da população” 

(MOREIRA JÚNIOR, 2014, p. 7). 

Destarte, o território de Jandaia do Sul sofreu transformações no tempo e no espaço, 

especialmente na década de 1970, período ao qual se desenrolou mudanças acarretadas pela 

crise cafeeira, que até então, era a principal atividade econômica do norte paranaense.  Assim, 

 

4 “Por cidade, entende-se o espaço urbano de um município delimitado por um perímetro urbano. Por município, 

entende-se o espaço territorial político dentro de um estado ou unidade federativa. É o espaço administrado por 

uma prefeitura. O município possui um perímetro urbano e um perímetro rural”. “Quem define o perímetro urbano 

de cada município é a Câmara Legislativa, com sanção do poder executivo” (PENA, 2015; CASAGRANDE; 

SOUZA, 2015, p. 139). 
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com o declínio da atividade cafeeira houve uma reestruturação significativa na dinâmica 

socioeconômica local, fato este, que desencadeou uma nova hierarquia da rede urbana e novos 

arranjos produtivos tanto nas cidades como no campo. 

Esse processo ocorreu paralelamente com a modernização da agricultura, assim, o 

trabalho braçal foi sendo substituído aos poucos pelas máquinas e pela introdução da tecnologia, 

visando uma produção voltada ao mercado externo e ao mesmo tempo a ampliação do acúmulo 

de capital, que foi revertido do setor agropecuário para o setor industrial. Tal processo foi 

responsável pelo desencadeamento de um dos fenômenos que transformou a dinâmica 

socioeconômica da região: o êxodo rural – ocasionando a migração de uma gama significativa 

de trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos (PRIORI et al, 2012). 

O declínio da cultura cafeeira, tida até então como a principal fonte econômica das 

sedes municipais, vilas e distritos da região, forçou a população que trabalhava no campo se 

retirar, além desta, houve também uma migração considerável da população que habitavam nas 

vilas, núcleos urbanos menores e nos distritos, em direção aos núcleos urbanos maiores. 

(ENDLICH, 2006). 

Neste aspecto, Endlich (2006), aloca que após o declínio do complexo cafeeiro, o 

espaço dessas pequenas cidades na região se tornou instável para a sociedade local. Tendo deste 

modo que se “ (re) modelar” diante a essas transformações que foram responsáveis pela 

modificação da estrutura urbana, da paisagem e do espaço regional dessas localidades. 

Primeiramente, ocorrida pela migração do homem do campo para as cidades e, posteriormente, 

das cidades menores para cidades maiores, em busca de melhores condições socioeconômicas. 

Vercezi (2012, p. 25) ainda expõe que “o aporte da modernização agrícola, a partir de 

fins da década de 1970, intensificou e afirmou, regionalmente, a estruturação do complexo 

agroindustrial, oportunizando, a partir da década seguinte, uma reordenação dos espaços 

socioeconômicos e socioespaciais”. Diante disso, “pensar a cidade e seu papel na rede urbana 

brasileira exige, como ponto de partida, a relevância da formação socioespacial de tal cidade 

frente à região e à rede” (JACINTO, 2013, p. 20). 

Todavia, tomamos como objetivo geral deste trabalho, compreender o papel de Jandaia 

do Sul frente a rede urbana na qual se estabelece, estando localizada em um dos principais eixos 

integradores e econômicos do Paraná: Maringá – Londrina. 

Baseado neste contexto, os objetivos específicos pautaram-se em: 

Verificar que processos que deram origem a formação socioespacial de Jandaia do Sul; 

Identificar os papeis, significados e as funções da cidade de Jandaia do Sul e; 

Analisar a dinâmica econômica, social e regional do município. 
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E são diante tais objetivos propostos ao qual tentamos caracterizar elementos que 

demonstrem a realidade desta pequena cidade como um nó na rede urbana do Norte Central 

Paranaense. Quais os atributos que a qualificam com um centro polarizador regional? E qual a 

função e seu papel diante sua posição no eixo Maringá-Londrina como grandes centros 

polarizadores e convergentes de serviços, ideias, etc.? E são diante tais indagações que 

discorremos a seguir. 

Com relação aos procedimentos metodológicos e de análise, de acordo com a Lei de 

interação universal - lógica dialética sistematizada por Lefebvre (193, p. 237-238) a qual “[...] 

nada é isolado - Remete-nos a ideia de que se isolarmos um fato, um acontecimento ou um 

fenômeno e depois conservá-lo pelo entendimento nesse isolamento, é privá-lo de sentido, de 

explicação e de conteúdo”. Neste sentido, Endlich (2009) nos remonta que essa lei se refere às 

relações recíprocas que envolvem diferentes análises dialéticas que abarquem tais fenômenos 

em um nexo de relações entre diferentes realidades, entre elas e em especial a análise das 

pequenas cidades no contexto da rede urbana ao qual se encontra. 

Seguindo a proposta metodológica utilizada por Endlich (2009), procuramos utilizar 

em um primeiro momento, elementos que caracterizam o materialismo histórico. No caso, do 

território do Vale do Ivaí e da Mesorregião Norte Central Paranaense, objetivou-se analisar suas 

condições materiais com a finalidade de se compreender as relações intrínsecas a esta região 

desde sua gênese até sua estrutura atual. “Assim, adota-se uma leitura da produção do espaço 

numa perspectiva histórica, uma vez que cada período expressa uma condição social e política 

diferenciada” (ENDLICH, 2009, p. 31). Nesse aspecto, “[...] compreender que os 

acontecimentos históricos são definidores da nossa própria história. [...] valorizar a relação 

dialética entre as permanências e as mudanças, entre as continuidades e as rupturas é 

fundamental para a compreensão do processo histórico” (PRIORI et. al 2012, p. 12). 

Endlich (2009) ao referenciar Thompson (1981) afirma que o autor salvaguarda o 

parâmetro histórico, uma vez que este está sempre apresentando neste sentido, manifestações 

contraditórias. Assim, esta lógica sempre deve ser pertinente ao material histórico e aos 

eventuais acontecimentos. A investigação da história como processo ou “desordem racional” 

para Thompson (1978, p. 235) “supõe que o pesquisador recorra a noções de causação, de 

contradição, de mediação e de organização (às vezes de estruturação) sistemática da vida social, 

política, econômica e intelectual”. 

Assim, para Thompson (1981); 
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Por ‘lógica histórica’ entendo um método de investigação adequado a 

materiais históricos, destinado, na medida do possível, a testar hipóteses 

quanto à estrutura, causação, etc., e a eliminar procedimentos 

autoconfirmadores (‘instâncias’, ‘ilustrações’). O discurso histórico 

disciplinado da prova consiste num diálogo entre conceito e evidência, um 

diálogo conduzido por hipóteses sucessivas, de um lado, e a pesquisa 

empírica, do outro (THOMPSON, 1981, p. 49). 

 

 
Ainda para o autor, “na medida em que uma tese (o conceito ou hipótese) é posta em 

relação em suas antíteses (determinação objetiva não teórica) e disso resulta uma síntese 

(conhecimento histórico), a decorrência é a dialética do conhecimento histórico” 

(THOMPSON, 1978, p. 235). Assim, para o autor o pilar da pesquisa histórica é a interlocução 

entre a evidência e a hipótese. 

Na visão de Lefebvre (1983, p. 171), é utilizando-se da dialética que “os pesquisadores 

confrontam as opiniões, os pontos de vista, os diferentes aspectos do problema, as oposições e 

contradições; e tentam elevar- se a um ponto de vista mais amplo, mais compreensivo”. 

Assim, de acordo com o objeto de análise5, utilizando o método acima destacado, 

procuramos compreender o processo de formação socioespacial do município, desde sua 

emancipação até sua conformação atual e sua inserção na rede urbana do Norte do Paraná, além 

de analisarmos a interação deste município com as pequenas cidades do território do Vale do 

Ivaí (PR). Porém, para melhor compreendermos a dinâmica socioespacial dividimos essa 

interpretação em duas escalas temporais de análises, a primeira versa entre o período de 1960- 

19706, e o segundo, subdividido entre 1970-2000 e 2000-2010 até o período atual. 

Essa divisão em duas escalas de tempo, nos proporcionou a possibilidade de 

efetuarmos um detalhamento das transformações que ocorreram no tempo e no espaço dessa 

região, em especial – o município de Jandaia do Sul. Ao qual, as modificações no campo, ora 

por forças externas e naturais, ora pela ação do homem, impulsionaram fortes transformações 

neste espaço, contribuindo para a organização de uma complexa rede de cidades, com funções 

e significados distintos, mais que se complementam em seu sentido mais amplo. 

 

 

5 Neste trabalho, estaremos nos referindo em alguns momentos ao município e, em outros, a cidade. Porém, tendo 

como ponto de partida e objeto de análise a pequena cidade de Jandaia do Sul, ao qual a mesma encontra-se 

englobada em seu território municipal, consideramos válido este uso sem incorrer em riscos de ferir conceitos e 

definições. Tendo em vista, que a análise socioespacial não se dá de modo uno e, sim através das inter-relações 

que se dão no campo e na cidade, uma vez um ser o complemento do outro e vice-versa. 
6 Neste estudo, consideramos como ano base – 1960. Correspondente aos primeiros estudos censitários “Ibgeanos”. 

“Como se sabe, durante esse período, o Estado do Paraná passou por mudanças significativas quanto a sua divisão 

administrativa. Assim, no ano de 1960, o Estado contava com 162 municípios que, através de subdivisões, 

resultaram em 288 municípios em 1970” (IPARDES, s/ p., 19--). 
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Mediante tais contextos, de acordo com Moreira Júnior (2014, p. 10), “cabe ao 

pesquisador-cientista não apenas observar os fatos, mas também interpretá-los, o 

desenvolvimento de uma metodologia sistematizada é um meio de atingir os melhores 

resultados na interpretação das cidades pequenas, ante o conjunto regional”. Sendo assim, 

seguindo ainda o pensamento do autor, 

 

 
O ponto de partida para se analisar as cidades pequenas é considerá-las como 

parte de um processo mais amplo da economia e da urbanização, inserida em 

uma estrutura dinâmica: a rede urbana. Isto significa que foi adotado um 

recorte mais amplo, territorialmente instituído (a região) e como integrantes 

menores as cidades pequenas e seu conjunto municipal (MOREIRA JÚNIOR, 

2014, p. 10). 

 

 
Entre os referenciais teóricos utilizados destacam-se os trabalhos de Endlich; Damiani; 

Fresca; Sposito e Jurado da Silva; Moreira Júnior; Santos, Corrêa, entre outros pesquisadores 

que de modo direto ou indireto contribuíram para a concretização da presente pesquisa. 

Buscando dar sustentação no que tange aos elementos quali-quantitativos recorremos 

aos dados secundários fornecidos por instituições como o IBGE, IBGE-IPARDES, IBGE- 

REGIC, Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, FAFIJAN, UFPR, ACEJAN, AMUVI, 

FAFIJAN, CISVIR, e etc., com o objetivo de obter dados populacionais, juntamente com dados 

dos últimos censos agropecuário, demográfico, econômico e social. 

Também foram resgatados dados de jornais, revistas, entre outros documentos 

primordiais para análise, contribuindo com a reflexão, além de levantamentos bibliográficos 

em dissertações, teses a artigos científicos e obras literárias que contemplam as unidades de 

análise da presente pesquisa. 

Embora tenhamos utilizado dados com caráter quantitativo, é imperioso salientar que 

o uso deste - foi utilizado no sentido de complementar o exercício teórico-metodológico da 

pesquisa. Foram efetuadas análises in loco para obtenção de dados primários e secundários, 

além dos dados empíricos que foram essenciais para se conhecer a realidade socioespacial da 

pesquisa. E, também, aplicação de questionários7 para se identificar através da população 

residente no município, os pontos positivos e negativos do mesmo. Com o intuito de traçarmos 

os dados levantados com a análise teórica e darmos respaldos a integridade do trabalho. 

 

 

 
7 As entrevistas com questionários foram aplicadas durante o mês de janeiro de 2017 em campo e por telefone, 

com aproximadamente 100 pessoas residentes em Jandaia do Sul sem distinção de classes sociais. 
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Posteriormente, houve a compilação dos dados (articulação teórica-prático- 

metodológica) de modo sistematizado, com o intuito alcançar os objetivos propostos. Todavia, 

por mais que utilizamos elementos de análise com base em dados secundários em especial com 

relação às pequenas cidades e o referencial empírico, estes dados foram imprescindíveis. Assim 

como fez Moreira Júnior (2014) que propôs uma metodologia, na qual se utiliza a observação 

da realidade, como o laboratório do cientista e do geógrafo. 

Finalmente, a pesquisa ora apresentada se estrutura em três capítulos. No primeiro 

capítulo, “cidade (s) pequenas (s): em busca de uma aproximação teórica” buscamos, num 

primeiro momento apresentar as diferentes abordagens sobre a dinâmica das pequenas cidades 

na atualidade e suas dificuldades de conceituação e definição. 

Em seguida, enfatizamos um breve panorama sobre os estudos que abarcam a temática 

das cidades pequenas no cenário brasileiro atual, com o intuito de constatar por meio dos 

trabalhos apresentados em eventos científicos, as diferentes abordagens ligadas a esta temática 

que vem conquistando espaço no âmbito acadêmico. No terceiro momento, tentamos articular 

os pensamentos e reflexões que retratam relações que aproximam as pequenas cidades com o 

meio rural, apresentando as relações que o município de Jandaia do Sul apresenta com alguns 

municípios no Vale do Ivaí, entendendo algumas relações na dinâmica regional. Por se tratar 

em maior parte de pequenos centros urbanos, estas localidades acabam sendo subordinadas a 

centros que detém uma dinâmica maior, embora não seja um centro urbano de grande extensão, 

como é o caso de Jandaia do Sul, onde o município apresenta importante relação com os 

municípios adjacentes. 

No segundo capítulo, “a rede urbana como foco de análise geográfica: um olhar sobre 

o contexto do norte central paranaense”, abordamos as reflexões a priori, que contemplam uma 

temática em escala local, regional e nacional. Em seguida fizemos uma breve análise sobre o 

estudo elaborado pelo IBGE (2008) em que o mesmo detalhou de forma abrangente a realidade 

socioespacial do território brasileiro. Na sequência, retratamos a realidade da rede urbana do 

norte do Paraná, bem como seu processo de Formação socioespacial e configuração atual, e por 

fim apresentamos um breve panorama das pequenas cidades do norte Paranaense. 

No terceiro capítulo, “a inserção de Jandaia do Sul (PR) na Rede Urbana do Norte 

Central Paranaense” – apresentamos as relações existentes na ordem espacial do Norte Central 

Paranaense com a análise do recorte territorial de Jandaia do Sul. Neste ponto, procuramos 

detalhar e elucidar as dinâmicas que configuram esta localidade como um polo centralizador 

regional, mesmo estando localizada entre dois eixos econômicos de complexidade dinâmica. 

Deste modo, buscou-se entender como se dá o processo de inserção e interação não só com   a 
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realidade regional, mais num contexto que englobe todo um conjunto de relações verticais e 

horizontas contrapostos em prol de uma possível totalidade e universalidade de suas ações e 

dimensão. 
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Quanto mais pequeno o lugar examinado, tanto maior o número de níveis e 

determinações externas que incidem sobre ele. Daí a complexidade do 

estudo do mais pequeno. 

 
Milton Santos, 1985 
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CAPÍTULO 1: CIDADE(S) PEQUENA(S): EM BUSCA DE UMA APROXIMAÇÃO 

CONCEITUAL 

 
Ao se pensar em cidade logo nos vem à mente várias tentativas de associações, com 

um espaço dotado de formas e conteúdos concretos materializados em uma determinada 

localidade. Todavia, há de se compreender no campo da ciência geográfica, a real complexidade 

que envolve tal tema. 

Para Bernardelli (2013, p. 33) “a concepção do urbano extrapola a própria cidade, 

consubstanciando-se na relação cidade-campo, tendo na divisão técnica, social e territorial do 

trabalho a sua base”. 

Considera-se aqui este trabalho, assim como fez Corrêa (1989, p. 5), 

 

a cidade como espaço urbano que pode ser analisado como um conjunto de 

pontos, linhas e áreas. Pode ser abordado a partir da percepção que seus 

habitantes ou alguns de seus segmentos têm do espaço urbano e de suas partes. 

Outro modo possível de análise considera-o como forma espacial em suas 

conexões com estrutura social, processos e funções urbanas. Por outro lado, 

ainda, o espaço urbano, como qualquer outro objeto social, pode ser abordado 

segundo um paradigma de consenso ou de conflito. 

 
 

Conforme Corrêa (1989, p. 6) de modo geral, o espaço urbano é caracterizado pelo 

 

Conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si. Tais usos definem 

áreas, como: o centro da cidade, local de concentração de atividades 

comerciais, de serviço e de gestão; áreas industriais e áreas residenciais, 

distintas em termos de forma e conteúdo social; áreas de lazer; e, entre outras, 

aquelas de reserva para futura expansão 

 

 
Levando em consideração que as cidades refletem a sua inter-relação com o espaço 

geográfico. Vercezi, (2012, p. 32) salienta que: 

 
Tais relações são determinadas ou orientadas pelo sítio urbano (lugar preciso 

onde se encontra a cidade), pela situação geográfica (a posição da cidade em 

relação a toda a região circunvizinha), pela rede urbana (conjunto de cidades de 

uma região) e pela hierarquia urbana (a graduação de importância das cidades 

dentro da rede urbana). 

 

 
Todavia, o simples negligenciamento no que tange as espacialidades das pequenas 

cidades contribui para que se deixe ausente uma parcela significativa da realidade urbana 

brasileira, o que compromete o entendimento indubitável da rede urbana, bem como sua 
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interação entre diferentes centros urbanos. “Portanto, problematiza-se a realidade em análise 

desde o mirante da Geografia Urbana” (ENDLICH, 2013, p. 30). 

Assim, para a autora, “[...] o espaço geográfico é parte condicionante e expressão de 

dinâmicas econômicas, políticas e acima de tudo de processos sociais [...]” (ENDLICH, 2013, 

p. 17). Isso se dá, segundo a autora em duas vias, que se somam e complementam-se diante as 

atuais relações sociais, “[...] por um lado, a sociedade define-se econômica e politicamente, 

estabelecendo condições sociais, produz também o espaço em que vive com atributos que só 

podem ser compreendidos neste contexto geral” (idem). 

Em contrapartida, a produção espacial concreta por outro lado se torna um elemento. 

Que em sua totalidade, se caracteriza por ser o elo mediador desse complexo processo de 

relações (ENDLICH, 2013). Nesse sentido, a rede urbana uma vez entendida como “o conjunto 

articulado de centros hierarquizados e especializados, e suas diferentes manifestações em 

termos de formas de suas unidades, constitui-se, [...] na estrutura territorial onde se dá a criação, 

apropriação e circulação do valor excedente” (CORRÊA, 2006, p 44). 

Logo, concorda-se ainda quando autor evidencia que “a compreensão da singularidade 

de cada uma das redes urbanas nacionais ou regionais no processo de criação, apropriação e 

circulação do valor excedente deve ser o objetivo dos estudos de casos”. Uma vez que, os 

estudos de casos se caracterizam pelo “estudo de uma singularidade enquanto especificação da 

totalidade social e uma fonte para a compreensão desta mesma totalidade social” (CORRÊA, 

2006, p. 45). 

Nos dias atuais temos uma difícil tarefa em tentar definir e conceituar o que vem a ser 

uma pequena cidade, pois essa narrativa exige em termos mais abrangentes, uma complexidade 

que vai muito além do que tentar definir esse recorte pelo critério demográfico. 

Neste ínterim, Sposito e Jurado da Silva (2013, p. 31) citam que, 

 

A cidade pequena possui, portanto, uma materialidade no seu plano espacial, 

enquanto forma no processo de urbanização e uma imaterialidade que pode 

estar relacionada aos seus fluxos (de diferentes dimensões e natureza) que 

traduzem sentidos econômicos, políticos, culturais, etc. 

 

Na perspectiva dos autores, essa compreensão não se limita somente às análises e a 

realidade no que tange a dinâmica entre as médias e grandes cidades. Tal compreensão admite 

que, casos de cidades que embora recebam essa designação de cidades pequenas muitas vezes 

somente pelo seu critério demográfico, podem apresentar dinâmicas socioeconômicas 

complexas que se igualam a de cidades consideradas médias e grandes. 
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Neste caso, há de se levar em consideração que a existência de particularidades e 

singularidades, onde a primeira diz respeito a características que são parte da totalidade em 

conjunto, e a segunda no que condiz a predicados que são unos, mais que se unem e se dissociam 

no que condiz a formação díspar do espaço na complexa fragmentação (divisão) territorial do 

trabalho (SPOSITO E JURADO DA SILVA, 2013). 

Santos (2005), faz uma crítica a adoção de volume demográfico para definir uma 

cidade como diversos países adotaram, como a Argentina e Portugal (2.000 hab.), EUA e 

Tailândia (2.500 hab.), Grécia e Espanha (10.000 hab.), e também as Nações Unidas. Para ele, 

tentar caracterizar os distintos tipos de aglomerados urbanos apenas em um valor mínimo, seria 

incidir em uma generalização perniciosa. 

De modo geral, as diversidades de definições de cidades são inúmeras em todo o 

planeta, podendo em alguns casos ser utilizados como parâmetro: o tamanho populacional, 

político-administrativo, aspectos econômicos, funcionais e/ou estruturais, entre outros critérios 

existentes (SPOSITO E JURADO DA SILVA, 2013). 

No quadro 1 podemos observar os diferentes critérios que alguns países utilizam para 

definir uma localidade como cidade8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 É conveniente salientar que os dados mencionados no Quadro I podem sofrer ou ter sofrido alguma modificação, 

exceto o caso brasileiro em que o político administrativo como critério para se definir uma cidade é de caráter 

oficial. 
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Quadro 1: Cidades – Critérios e definição em alguns países (2007) 
 

País/Organizações Tipo de Critério Cidade 

Argentina Tamanho demográfico Localidade com 2.000 hab. ou mais 

Brasil Político-administrativo Sede do município 

Canadá9
 Tamanho demográfico 

(variável entre os 

Estados) 

Town – entre 500 e 2.500 hab. (mínimo) 

City – entre 3.000 e 5.000 hab. (mínimo) 

Chile Tamanho demográfico 

Ou 

Tamanho demográfico 

mais ocupação da PEA 

“Entidad  urbana”  com  mais  2.000  hab.  ou  1.001 a 
2.000 hab. e 50% ou mais da PEA ocupada em 

atividades secundárias ou terciárias. 

Dinamarca Tamanho demográfico Comunidade urbana com 250 hab. ou mais 

Espanha Tamanho demográfico Comunidade urbana com 10.000 hab. ou mais. 

Estados Unidos10
 Tamanho demográfico 

(Variável entre os 

Estados) 

Town – entre 500 e 2.500 hab. (mínimo) 

City – entre 3.000 e 5.000 hab. (mínimo) 

França Tamanho demográfico Área urbanizada com mais de 2.000 hab. 

Islândia Tamanho demográfico Comunidade urbana com 300 hab. ou mais. 

Itália Funcional Deve conter áreas residenciais, industriais e 

comerciais, bem como desenvolver funções 

administrativas que envolvem uma área geográfica 

mais ampla, servindo de referência a municípios 

(comuni) vizinhos. 

OCDE Densidade populacional Densidade populacional de 150 hab. por km² 

ONU Tamanho demográfico Área urbanizada com mais de 20.000 hab. 

Paraguai Político-administrativo Sede do município 

Portugal11
 Número de eleitores e 

equipamentos urbanos 
Aglomerado populacional contínuo, com um número 

de eleitores superior a 8.000, possuindo pelo menos, 

metade dos seguintes equipamentos coletivos: 

- Instalações hospitalares com serviço de permanência; 

- Farmácias; corporação de bombeiros; casa de 

espetáculos e centro cultural; museu e biblioteca; 

instalações de hotelaria; estabelecimentos de ensino 

preparatório e secundário; estabelecimento de ensino 

pré-primário e infantários; transportes públicos, 

urbanos e suburbanos; parques ou jardins públicos. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Portugal (2007); INDEC/Argentina (2007); Melo (2008); 

Jurado da Silva e Sposito (2013). 

Adaptado por: Oliveira (2016). 
 

 

 

 
 

9 Com exceção da Província de Quebec. 
10 A elevação do estudo de town para city não é obrigatória em muitos casos no EUA. Nos Estado Unidos muitas 

comunidades urbanas, de apenas 250 a 500 hab. são categorizadas como cidades. O principal motivo, é que durante 

a expansão americana rumo a Oeste, ao Oceano Pacífico, no século XIX, os fundadores de novas comunidades 

urbanas nestas áreas escassamente povoadas, decidiram nomear essas comunidades como “cidade” 

(ENCICLOPÉDIA WIKIPÉDIA, 2007). 
11 O estatuto da cidade, em Portugal, não tem valor administrativo. Embora, a maior parte das cidades portuguesas 

sejam sedes de município, há cidades que não são, e mais de metade dos municípios de Portugal tem como sede, 

vilas. Apesar disso, o número de cidades e vilas existentes no território de um determinado município tem 

influência nas transferências financeiras que esse município recebe da administração local (MELO, 2008); 

(JURADO DA SILVA, 2013). 



31 
 

 

 
 

Levando a âmbito nacional, como apresentado no quadro 1, o critério utilizado 

segundo o Decreto-Lei Nº 311/1938 – Artigo 3º - é o político-administrativo. Ou seja, para ser 

considerada a criação de uma cidade/município no Brasil, basta o município ter em sua sede 

uma prefeitura. 

Para o IBGE/REGIC (2007), a classificação das cidades é realizada através de sua 

centralidade pautada pela gestão territorial, dividida em cinco níveis: 1) metrópoles – grande 

metrópole nacional, metrópole nacional e metrópole; 2) capital regional – capital regional A, 

capital regional B e capital regional C; 3) centro sub-regional - centro sub-regional A e centro 

sub-regional B; 4) centro de zona – centro de zona A e centro de zona B; 5) centro local. Nesta 

perspectiva institucional do IBGE, a cidade local condiz à realidade da maior parte das cidades 

brasileiras - sendo 4.473. Assim, verifica-se que muitas cidades são criadas mais por interesses 

de grupos políticos e financeiros que detém relações de poder em certas localidades, como por 

exemplo, interesses de proprietários fundiários que versam a especulação e valorização do solo, 

bem como atração e geração de capital. Segundo Bernardelli (2013), no Brasil foi durante o 

Estado Novo que ficou instituído a definição de “cidade”. 

Veiga (2002) ao analisar os processos desta instituição no país faz uma forte crítica a 

respeita da mesma. Para ela, mesmo com a criação do Estatuo das Cidades, que inclusive teve 

notória participação na regulamentação da Constituição Federal de 1988 não foi capaz de 

definir o que vem a ser uma cidade, mesmo com os avanços alcançados. Destarte ainda para 

autora que que seria extremamente necessário a criação de uma lei que favoreça o 

desenvolvimento do Brasil rural (BERNARDELLI, 2013) 

 
[...] o decreto-Lei 311, de 1938 que transformou em cidades todas as sedes 

municipais existentes, independentemente de suas características estruturais e 

funcionais. Da noite para o dia, ínfimos povoados, ou simples vilarejos, 

viraram cidades por norma que continua em vigor, apesar de todas as 

posteriores evoluções institucionais (VEIGA, 2002, p. 63). 

 
Magalhães (n.d., p. 15) ao realizar um estudo sobre o motivo das emancipações no 

Brasil, constatou que “os motivos para emancipação dos municípios refletem as características 

de cada lugar, que diferem significativamente ao longo do território brasileiro”. 

Cigolini (1999) ao realizar uma pesquisa entre 22 municípios paranaenses na década 

de 1990 constatou que “[...] o principal motivo para a criação de 60 % desses municípios foi à 

existência de condições econômicas favoráveis. Em 22% dos municípios a emancipação 

representava os anseios da comunidade local e em 18% à escolha baseou-se em plebiscito” 

(MAGALHÃES, n.d., p. 15). 
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Neste sentido, Sposito e Jurado da Silva (2013, p. 34) afirmam que: 

 

Os municípios e as cidades surgem, em alguns casos, para salvaguardar os 

interesses políticos e eleitorais de certas elites locais do que propriamente pelo 

horizonte de sua real significação e importância social. Isso favorece, na 

mesma medida, a especulação do solo, a reprodução do espaço e a manutenção 

do poder nas mãos de poucos. 

 
Voltando para a análise do quadro 1, é possível observar que alguns países se utilizam 

de aparatos demográficos para caracterizar e definir a eclosão de uma cidade, como a Argentina, 

o Chile, a Dinamarca, Espanha, França e Islândia. O que para Sposito e Jurado da Silva (2013, 

p. 36) “essa concepção engessa a discussão conceitual por se tratar apenas de uma definição ao 

compasso que é determinista, reduz a cidade a uma expressão numérica e não leva em conta a 

diversidade regional e os vários recortes espaciais que poderiam ser empreendidos”. 

Segundo Alegre (1970, p. 159-160), “é evidente que não se pode considerar sem perigo 

de graves erros uma definição apenas num critério numérico [...]”. Pois, “[...] é possível 

encontrar aglomerações com bons equipamentos urbanos e atividades caracteristicamente 

urbanas da maioria dos moradores, sem, todavia, possuir 10.000 habitantes. E o inverso também 

é verdadeiro”. 

Para Moreira Júnior (2014, p. 6), 

 

O tamanho, em especial, o populacional tem sido fundamental para delimitar 

ou, até mesmo, definir uma cidade como pequena. Como o critério 

demográfico se baseia no número de habitantes, cria-se o desafio em 

estabelecer o limite mínimo e máximo para classificar a cidade em grande, 

média ou pequena. Trata-se, portanto, de um dado quantitativo que, de um 

lado, marginaliza e ignora os atributos das variáveis demográficas. De outro, 

desconsidera o quanto o tamanho populacional influencia e é influenciado por 

aspectos econômicos, sociais e locacionais. 

 
Na perspectiva de Santos (2008, p. 28) este fenômeno urbano, “visto como um marco 

numérico é sempre artificial; os marcos reais são os funcionais, isso porque só a partir de um 

certo estágio de desenvolvimento e dinamismo é que a cidade se define”. Neste ínterim, 

procuramos pautar acima destes contrapontos abordados por Santos para então apresentarmos 

a realidade socioeconômica de Jandaia do Sul. 

Analogamente, a cidade pequena, conforme alertam Sposito e Jurado da Silva (2013, 

p. 41), apesar de suas peculiaridades são uma “marca de uma escala da dimensão de cidade na 

divisão territorial do trabalho e da transformação do espaço em relação dialética e contínua com 

a luta de classes, inserindo-se no processo reticular da desigualdade geográfica do espaço”. 

De acordo com Moreira Júnior (2014, p.140), 
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Quando pensamos nas cidades brasileiras, deparamo-nos com grandes 

diferenças regionais. Isso é normal em um país com dimensões continentais. 

Assim, ao considerar a urbanização brasileira, deve-se respeitar a 

heterogeneidade nacional e as especificidades regionais e locais. Ademais, 

cidades de diferentes dimensões territoriais assumem formas, funções e 

estruturas singulares nas diferentes porções do território brasileiro, 

desempenham papéis distintos na rede urbana, bem como estabelecem 

diferentes níveis de interdependência entre si e em relação ao campo. 

 
 

É imperioso levar em consideração que a cidade pequena dispõe de diferentes serviços, 

entretanto, em escala mais restrita se comparado aos demais centros médios e grandes, 

colocando em evidência a presença dos meios de telecomunicação nestes centros urbanos, como 

a internet que contribuiu corriqueiramente para o encurtamento de distâncias, facilitando a 

emergência de uma ampliação crescente de novas redes verticais de comunicação, transações 

financeiras entre outras complexas e variadas relações que se fazem salutar (SPOSITO E 

JURADO DA SILVA, 2013). 

Neste parâmetro, os autores acima trazem uma grande contribuição para a análise 

geográfica no que tange as diferentes abordagens de se refletir sobre o contexto e as diferentes 

abordagens de analisar o espaço urbano das cidades pequenas, médias e grandes (figura 2). 

 

Figura 2: As cidades pequenas na compreensão geográfica: uma proposição 

Fonte: Jurado da Silva (2011); Sposito e Jurado da Silva (2013). 
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Conforme elencam os autores acima, este modelo é só uma ideia de como se trabalhar 

com o fato urbano, não devendo ser compreendido como algo determinista e sui generis, diante 

as aceleradas transformações socioespaciais que se dão no espaço geográfico, portanto: 

 
O esquema apresentado não pode ser pensado como estático, sendo 

acompanhado por superações e crises no desenvolvimento desigual e 

combinado da sociedade capitalista e que perpassa como uma diretriz ao longo 

do tempo, redimensionando a lógica da valorização/desvalorização espacial e 

o quadro de apropriação da mais-valia em escala mundial, produzindo e 

reproduzindo o espaço, movimentando contradições e construindo 

transitoriedades, permanências e transformações socioespaciais (SPOSITO E 

JURADO DA SILVA, 2013, p. 41). 

 
 

De acordo com Santos (1994) e Moreira Júnior (2014, p. 140), no início, 

 

[...] a cidade era bem mais uma emanação do poder longínquo, uma vontade 

de marcar presença num país distante a fim de estabelecer uma ponta de rede 

do poder colonial para explorar o território, num primeiro momento através 

da extração e, depois, pela agricultura. O país era composto por subespaços 

organizados por lógicas próprias ditadas, sobretudo, pelas relações com o 

mundo exterior. 

 
 

Atualmente, as cidades pequenas, não obstante dos demais centros urbanos se fazem 

urgir como lócus da materialização do urbano e dos processos econômicos, com plena produção 

de espaço, sustentados pelo poder da política em proporções delimitadas. Logo, os proprietários 

fundiários e dos meios de produção, detém o poder de moldar a cidade de acordo com suas 

estratégias políticas e necessidades pessoais. Estas cidades por apresentarem mão de obra de 

baixos custos, acabam sendo visadas para instalação de indústrias especializadas, que na lógica 

capitalista se torna uma grande e viável opção (SPOSITO E JURADO DA SILVA, 2013). 

De modo geral, 

 

A cidade pequena pode ser então compreendida como o nível mais básico do 

urbano, embora existam particularidades a serem consideradas nessa 

afirmação, dependendo do contexto geográfico. As cidades pequenas estão 

ligadas à noção de cidade e se tem, na realidade que efetuar uma articulação 

espacial para se compreender a urbanização da sociedade (SPOSITO E 

JURADO DA SILVA, 2013). 

 
Ainda segundo os autores, a presença do urbano nestas cidades se encontram explícitas 

enquanto conteúdo, demonstrando neste caso o enredamento de relações socioespaciais, da 

promoção da vida, da (re) produção do espaço e do capital, diante a divisão territorial do 

trabalho imposta pelo mercado e pela dinâmica socioeconômica global. 
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Embora estas se apresentam com pequena faixa territorial e baixa taxa populacional, 

apesar das particularidades, as mesmas detêm funções político-administrativos, habitacionais, 

relações econômicas e sociais, etc. Com expressiva relação com centros de maior e médio porte 

em diversos setores. 

Para Moreira Júnior (2014, p. 140) “pensar a diversidade urbana brasileira requer uma 

reflexão a partir dos processos mais recentes da economia e da urbanização por meio das quais 

é possível verificar a constituição da rede urbana pautada na competição entre as cidades”. 

Neste caso, cabe ressaltar que cidades de pequeno porte localizadas próximas a centros maiores 

podem acarretar em perca de centralidade, tendo seu potencial de crescimento econômico 

sugado, mas há também cidades que aumentam sua dinamicidade em razão dessa proximidade, 

alavancando sua economia e crescimento em diferentes setores (SPOSITO E JURADO DA 

SILVA, 2013). 

É importante reiterarmos que a realidade brasileira no processo recente de urbanização 

a partir do século XX deu-se sobre o início da era industrial no país, entretanto, 

 
[...] o País que até a década de 1940 era caracterizado por uma economia 

agroexportadora começa a ganhar características de um país urbano-industrial. 

A urbanização que acompanhou a industrialização do país arregimentou 

enorme contingente de pessoas, num processo quase contínuo de crescimento 

da área urbana das cidades, graças ao aumento das migrações internas e 

externas (MOREIRA JÚNIOR, 2014, p. 141). 

 
Ainda para o autor, essas transformações de ordem econômica no País resultaram de 

uma ampla série de mudanças socioespaciais, desde o período em que o mesmo apresentava 

características dominantemente rurais. Posto isto, Sposito e Jurado da silva (2013, p. 40) alocam 

que, 

 
Deve-se, portanto, analisar o contexto geográfico onde se inserem tais 

núcleos, observando a presença de apoio logístico que pode ser explorado por 

meio de rodovias, ferrovias, rios, mares, portos, aeroportos, universidades, 

escolas técnicas, fibra ótica, centros de pesquisas, grandes corporações, além 

de serviços, comércio, etc. 

 
Nesta perspectiva, os autores acima indagam que a cidade pequena não deve ser 

analisada de modo ermo, mais dentro de uma perspectiva que abrange as diferentes relações 

entre os centros urbanos. Neste sentido, “trata-se de uma construção coletiva, além de uma 

elaboração teórica e prática de membros da comunidade científica, a qual produz reflexões 

analíticas, algo consensual e/ou reconhecido/negado para a compreensão do urbano e da 

estruturação da sociedade” (SPOSITO E JURADO DA SILVA, 2013, p. 17). 



36 
 

 

 
 

Gomes (2002, p. 206) também ressaltara em seu estudo que: 

 

Não é recomendável voltar ao singularismo de uma geografia que pretendia 

simplesmente alinhar estudos de casos únicos. A observação local não pode 

ficar restrita a uma descrição e das diferenças e propriedades singulares. É 

necessário dispor de condições para proceder a comparações e a 

reconstituições possíveis dos problemas, em outras escalas. 

 

Concordamos com Bezerra e Lima (2011) quando ressaltam as diversas dificuldades 

no que tange as pequenas cidades, que vai desde a fragilidade conceitual metodológica até a 

importância dada à temática, dadas as heterogeneidades regionais brasileiras, uma vez os 

estudos urbanos no Brasil versarem sobre a realidade das médias e grandes cidades. 

Milton Santos em seu estudo sobre as cidades locais no terceiro mundo: o caso da 

América Latina utilizou o termo cidade local, alegando entre outros motivos, pela 

generalização que se faz pensar quando se utiliza o adjetivo “pequena”, o que nos remete a 

noção de tamanho e volume. Para ele “[...] O fenômeno urbano, abordado de um ponto de vista 

funcional, é antes um fenômeno qualitativo e apresenta certos aspectos morfológicos próprios 

a cada civilização e admite expressão quantitativa, sendo isso outro problema” (SANTOS, 

2005, p. 86). 

Santos (2005) ao parafrasear o pensamento de Sorre12 e Jacobs13 afirma que uma 

cidade só existe se houver relações de horizontalidades com diversas funcionalidades, 

dependentes uma das outras, mas que se tornam insubordinadas pela presença do setor primário 

que deu origem a formação socioespacial deste núcleo urbano. 

Para Santos (2005, p. 87) “as cidades locais dispõem de uma atividade polarizante e, 

dadas as funções que elas exercem em primeiro nível, poderíamos quase falar de cidades de 

subsistência”. Podendo evidenciar a presença de cidades reais e de pseudocidades que ora se 

apresentam como cidades subordinadas ao setor primário e não primário da economia, ora 

subordinadas por núcleos urbanos maiores exercendo na maioria das vezes, funções como 

cidades dormitórios e especializadas no setor secundário, porém, estas conforme Santos (2005) 

não são consideradas cidades locais. 

Nessa ótica, “a cidade local é a dimensão mínima a partir da qual as aglomerações 

deixam de servir às necessidades da atividade primária para servir as necessidades inadiáveis 

da população, com verdadeira especialização do espaço” (SANTOS, 2005 p. 87) (grifo nosso). 

 
 

12 Ver Maximilien Sorre. Les fondements de la Geógraphie Humaine. L’Habitat Urbain. Paris: Armand Colin, 

1952. 
13 Ver Jane Jacobs. The Economy of the Cities. New York: Random House, 1969. 
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Ressalta-se que o uso do termo cidade local utilizado por Santos em sua abordagem 

foi um modelo que o autor encontrou para não criar generalizações perigosas quanto à definição 

do que vem ser uma pequena cidade se baseando somente no critério quantitativo. 

Para Santos (2005), essa característica do urbano teria a capacidade resiliente de 

superar mudanças quantitativas e qualitativas em diferentes setores e cenários imbricados em 

suas relações socioespaciais. Todavia, a cidade local, não diferente dos demais centros urbanos 

também é impactada pelos novos moldes produtivos e de consumo global refletidos pelo meio 

técnico-cientifico-informacional. 

Fresca (2010) retoma uma discussão que se faz salutar mediantes as diversas distinções 

referentes às pequenas cidades e os centros locais, colocando em discussão os critérios 

utilizados para a definição do que vem a ser uma cidade pequena ou local. Para ela, o uso do 

adjetivo pequeno nos remete a noção de tamanho, o que no âmbito das cidades é a soma do 

número de habitantes pela área efetivamente ocupada pela população urbana. 

Entretanto, a autora ainda chama a atenção no que condiz para a utilização dos termos 

cidades pequenas e locais no âmbito acadêmico, em que os mesmos têm sido utilizados como 

sinônimos, considerando desta forma, um equívoco grave. Outra questão levantada pela autora 

e a referência em alguns trabalhos que se faz a pequenos municípios, pois “[...] pequeno 

município implica em área territorial e não a sede urbana de cada município, residindo aí mais 

uma questão de denominação que oculta uma série de situações” (FRESCA, 2010, p. 76). 

No que tange o recorte das cidades pequenas, um dos elementos mais disseminados 

para designá-la é o número de habitantes. Ao fazer uma análise dos dados do IBGE (2008) 

referente à rede urbana brasileira, percebe-se designação de 4.473 centros como locais. Porém, 

essa centralidade exercida por estes centros, não ultrapassa seu próprio limite municipal, ao 

mesmo tempo em que são definidos como centros que possuem população inferior a 10 mil 

habitantes (FRESCA, 2010). 

Neste patamar, Fresca (2010) relata que aderir o caráter numérico para definir o que 

vem a ser uma cidade pequena sem levar em consideração as suas singularidades e 

particularidades de cada centro, corre-se o risco de desencadear uma homogeneização na 

caracterização desses centros urbanos. Inibindo desta forma, uma análise mais detalhada e 

apurada da anexação de cada núcleo na região ou rede ao qual faz parte, entre outros, como 

análise das áreas de influência e dinâmicas internas e externas a rede. 

Assim, “[...] mediante tal posicionamento, podemos entender a dimensão mínima a 

partir da qual é possível falar de uma verdadeira cidade e, ao mesmo tempo, isto nos remete  à 
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complexidade das condições e elementos que permitam caracterizar uma cidade como sendo 

pequena” (FRESCA, 2010, p. 78). 

 
[...] as cidades locais mudam de conteúdo. Antes, eram as cidades dos 

notáveis, hoje se transformaram em cidades econômicas. A cidade dos 

notáveis, onde as personalidades marcantes eram o padre, o tabelião, a 

professora primária, o juiz, o promotor, o telegrafista, cede lugar à cidade 

econômica, onde é imprescindível o agrônomo (que antes vivia nas capitais), 

o veterinário, o bancário, o piloto agrícola, o especialista em adubos, o 

responsável pelos comércios especializados (SANTOS, 2005, p. 56). 

 
Na perspectiva de Corrêa (1999, p. 48) a “[...] perda relativa ou absoluta de 

centralidade, acompanhada em muitos casos pelo desenvolvimento de novas funções não 

centrais e ligadas diretamente à produção no campo”, e a complexa especialização destes 

pequenos núcleos urbanos atiçados pela globalização da economia capitalista, contribuiu para 

a formação de uma complexa divisão territorial do trabalho, criando consigo diferentes (re) 

funcionalizações e papeis distintos frente à rede urbana. 

Tendo em vista as relações complexas que se dão no espaço urbano destas cidades, 

não pretendemos ao final desta análise associar os conceitos de cidade local a centro local, nem 

muito menos cidade pequena ao centro de zona ou divisão sub-regional, pois entendemos que 

este contexto engendra uma teia de variáveis que, como aponta Moreira Júnior (2015) requer 

sérios cuidados e alto rigor científico. 

Como tal, a proposta assim como fez Moreira Júnior (2015), é tentar aproximar ao 

máximo as ideias anteriores ao tema e apontar elementos que configurem a realidade 

socioeconômica do nosso recorte. 

 

1.1 Breve panorama acerca dos estudos sobre pequenas cidades no cenário brasileiro 

 

 

Os estudos geográficos na contemporaneidade têm se voltado especialmente, aos 

debates da complexidade e realidade dos médios e grandes centros urbanos, por apresentarem 

uma densidade demográfica muito maior e, concomitantemente uma dinâmica mais ampla e 

complexa, fato que acarretou diversos problemas urbanos e vem instigando os pesquisadores a 

buscarem melhor compreensão sobre tais temas, como destacado anteriormente. 

Em todo caso, há no cenário brasileiro uma miríade de dinâmicas, rupturas e 

transformações urbanas, impulsionadas principalmente, por questões políticas, econômicas e 

sociais. Sendo assim, estamos presenciando um período de constantes metamorfoses e expansão 

territorial e, consequentemente instalações de grandes empreendimentos em diversos setores e 
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em diferentes localidades. Entretanto, percebe- se que a busca pela compreensão no que tange 

a dinâmica urbana das cidades já não se limita aos estudos dos médios e grandes centros 

urbanos, uma vez que, as pequenas cidades apesar de apresentarem uma dinâmica muito inferior 

aos centros maiores, elas se destacam cada vez mais pela crescente complexidade de relações 

com as grandes e médias cidades, proporcionado pelo seu amplo papel na teia de cidades 

interligadas pelas redes. 

Na realidade, essa visível reestruturação do urbano tende a engendrar a uma 

configuração de novas paisagens, territorialidades e espacialidades. Mesmo porque, reservado 

as peculiaridades de cada cidade brasileira, todas já experimentaram ou estão em constante 

processo de mutação, mesmo que, em alguns casos isso se dá em menores proporções. 

Tows et al (2010) ao refletir sobre algumas tendências e possibilidades de estudos 

inerentes a geografia urbana a partir de temas debatidos no âmbito do ensino e da pesquisa, 

aponta em uma primeira ocasião, tendências no que diz respeito aos estudos referentes à rede 

urbana, onde o espaço urbano encontra-se inserido num enredo mais amplo, sendo possível 

analisar as trocas, os fluxos e as redes. 

Outra vertente destacada ainda pelos autores refere-se ao estudo das escalas espaciais 

do urbano, em relação ao contexto em que se encontram inseridas. Sendo aqui, onde se buscam 

as definições de metrópole, região metropolitana, cidades médias e pequenas cidades, e em 

alguns casos; cidades periféricas. E, ainda sinalizam uma terceira vertente, o estudo do espaço 

intra-urbano, abordando a (re) produção do espaço urbano (estado e capital), e áreas verdes 

urbanas (parques, praças e áreas verdes de modo em geral) dentre outras possibilidades. 

Paralelamente os estudos referentes às pequenas cidades no que tange as análises 

dentro da geografia urbana e aos estudos geográficos, não se encontram fora das discussões e 

tendências de análise do urbano. Tal possibilidade é refletida pelas disparidades que tal 

categoria vem apresentando nas últimas décadas, em especial pelo esmagador processo de 

globalização e pela consolidação do capitalismo, e em seguida, pela constante modernização 

do campo, pela introdução de novas tecnologias e consequentemente, inserção destas pequenas 

cidades na rede urbana brasileira (TOWS et. al. 2010), porém essa realidade ainda está longe 

de se igualar aos estudos que fazem menção a dinâmica dos grandes centros urbanos. Mas é 

fato que, isso tenda a mudar, ou pelo menos há uma forte tendência para ampliação dos estudos 

acerca de pequenas cidades. Visto que no Brasil, há um grande número de cidades pequenas 

em constante processo de inserção nas redes. 

Conforme Soares (2009), no que tange a análise de referenciais teóricos na perspectiva 

da  Geografia  Urbana  como  um  todo,  tem  privilegiado  na  maior  parte  deles,       estudos 
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relacionados à dinâmica dos médios e grandes núcleos urbanos principalmente na análise das 

regiões metropolitanas no Brasil, muito embora isso se deve ao grau de complexidade que essas 

exercem no cotidiano das relações socioeconômicas, interurbanas, a atuação do Estado, etc. 

Porém, atualmente há de se considerar um expressivo aumento nos estudos voltados a 

compreensão destes pequenos núcleos urbanos. Isso se deve ao número considerável de cidades 

pequenas existentes no território brasileiro, sendo assim, muitos pesquisadores que se arriscam 

a compreender e analisar esse tema advém do fato de serem oriundos de pequenas cidades. 

Nas palavras de Fresca (2010), foi a partir dos anos de 1990 que houve uma retomada 

nas discussões inerentes a estas cidades, bem como sua inserção em redes urbanas regionais em 

contextos metropolitanos e não metropolitanos nas análises e pesquisas na Geografia. Para a 

autora, a partir dessa retomada, observou-se uma expansão nos estudos ligados a essa temática, 

graças as novas reconfigurações produtivas na organização socioespacial brasileira, que de 

certo modo, dinamizaram estes espaços, (re) estabelecendo novas centralidades. 

 
Esta retomada nos estudos sobre cidades pequenas tem a ver com as intensas 

modificações na organização socioespacial brasileira que provocaram 

transformações em redes urbanas; que permitiram realização de novos papéis 

nestas cidades; que possibilitaram às mesmas tornarem-se lócus privilegiado 

da realização de uma parcela da produção propriamente dita; que permitiram 

a inserção das mesmas em interações espaciais de grande alcance; enfim, a 

redescoberta destas cidades como uma particularidade da urbanização 

brasileira (FRESCA, 2010, p. 75). 

 
Ao analisar a diversidade de cidades pequenas no emaranhado conjunto de redes 

urbanas no Brasil pós ano de 1980, Corrêa (2004, p. 75) relatou que “as pequenas cidades 

nasceram ou rapidamente se tornaram lugares centrais de pequenas hinterlândias agropastoris”. 

Diante esse processo, o mesmo relata que essas pequenas cidades em sua essência, “localizam- 

se por toda parte e suas hinterlândias são diferenciadas em termos demográficos, produtivos e 

de renda”. 

Ainda segundo o autor, essas transformações que se sucederam no campo brasileiro no 

limiar do século XX, sobretudo com a introdução da economia moderna e produtiva, fez com 

que alterasse os modelos de urbanização das cidades (Corrêa, 2004). Essa mudança nos arranjos 

e padrões das aglomerações urbanas no país no decorrer de sua evolução criou segundo Corrêa, 

alta complexidade e dimensão dos processos espaciais no território brasileiro, como 

apresentado no quadro 2 
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Quadro 2: Formação Socioespacial das pequenas cidades 
 

I) prósperos lugares centrais em áreas agrícolas nas 

quais a modernização não afetou radicalmente a 

estrutura fundiária e o quadro demográfico. Esses 

centros distribuem produtos para as atividades 

agrícolas e para a população, que tem nível de 

demanda relativamente elevado. A prestação de 

serviços é também importante. Podem, em muitos 

casos, realizar o beneficiamento da produção 

agrícola. O Oeste Catarinense fornece bons 

exemplos desses lugares centrais. 

II) pequenos centros especializados. A modernização do 

campo esvaziou a hinterlândia desses centros, entretanto, 

capitais locais foram investidos em atividades industriais, 

via de regra uma ou duas, que garantem a permanência da 

pequena cidade que, em alguns casos, pode mesmo 

crescer econômica e demograficamente. O Oeste paulista 

e o Norte paranaense apresentam inúmeras cidades que se 

enquadram nesse tipo. 

III) pequenos centros transformados em 

reservatórios de força de trabalho ou que assim 

nasceram. No primeiro subtipo, o esvaziamento do 

campo gerou a perda de inúmeras funções centrais, 

resultou em centros habitados por assalariados 

rurais com emprego temporário. O Oeste paulista é 

rico de exemplos desse subtipo. O segundo subtipo, 

que ocorre, por exemplo, na Amazônia Oriental 

resulta de um processo de concentração da força de 

trabalho, os “peões”, que é assim confinado em 

pequenos e pobres lugares. 

IV) pequenos centros em áreas econômicas e 

demograficamente esvaziadas por um processo migratório 

que desequilibra ainda mais uma estrutura etária, afetando 

ainda a proporção dos sexos. A renda da cidade é, em 

grande parte, procedente de emigrantes que mensalmente 

enviam escassas sobras de recursos aos familiares que 

permaneceram, ou procedente de aposentadorias de 

trabalhadores agrícolas. A pobreza desses centros, 

frequentes no Nordeste, contrasta com a prosperidade dos 

centros do primeiro tipo. 

Fonte: Corrêa (2004, p. 75). 
Org.: Oliveira (2016). 

 
Ao analisar o nível de urbanização brasileira entre 1950 a 1980, Faria (1983), elucidou 

como parâmetro de análise da população urbana, três distintos critérios. Em um primeiro 

momento o mesmo utilizou como base o critério censitário adotado pelo IBGE. Depois usou 

como preceito o número de 20 mil habitantes para residentes nas zonas urbanas do município, 

tanto na sede dos distritos, como na sede da cidade. Para o autor: 

 
Cabe registrar que a adoção de um ou outro dos dois últimos critérios não 

conduz a grandes diferenças. Contudo, encontramos diferenças marcantes 

se usamos um deles ou o primeiro critério. Assim, a taxa de urbanização 

do país em 1980 pode variar entre 67,7% e 45,10% e a razão urbano/rural 

entre 2,10 e 1,41, em função do critério adotado. (FARIA, 1983, p. 131). 

 
Segundo Alegre (1970) e Santos (2005) adotar esses critérios com base em números é 

uma alternativa sem fundamento e sustentação, pois, “[...] a cidade moderna compreende 

atividades as mais diversas cada qual corresponde a certas funções e necessidades, refletindo 

formas de organização econômica e social, que um simples número não poderá definir [...]” 

(ALEGRE, 1970, p. 159-160). 

O autor fez uma análise dos pequenos núcleos urbanos adjacentes as imediações de 

Presidente Prudente no Estado de São Paulo, ao qual apontou que as pequenas cidades com 

população entre 3 ou 4 mil habitantes não detém uma relevância significativa, servindo apenas 

como elementos complementares no conjunto de relações, apontando ainda, que a localização 
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desses núcleos é capaz de modificar sua definição. Entretanto, elencou que cidades pequenas 

localizadas no Norte e Centro-Oeste do Estado exercem grande influência na região. 

Fazendo uma análise dos Anais do Encontro Nacional de Pós-Graduação em Geografia 

– ENANPEGE (2011); (2013); (2015), como apontado no quadro 3, há um significativo 

aumento no número de pesquisadores que utilizam a temática cidade(s) pequena(s) como objeto 

de análise na Geografia atual. 

Entretanto, por se tratar de um evento de âmbito nacional, abarcando todos os 

programas de Pós-Graduação em nível de Mestrado e Doutorado, a presente análise demonstra 

uma breve noção dos estudos socioespaciais inerentes a temática em discussão no atual cenário 

brasileiro. 
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Quadro 3: Trabalhos apresentados no Enanpege 2011-2015 
 

EVENTO/ANO TÍTULO DO TRABALHO AUTOR(ES) 

IX ENANPEGE 

2011 

Reestruturação urbana e dinâmica 

socioeconômica em pequenas cidades: um 

estudo sobre Frutal – MG 

SILVA 

 

X ENANPEGE 

2013 

Insegurança em pequena cidade: A realidade de 

Nova Tebas 

FERNANDES E ENDLICH 

A industrialização em pequenos municípios do 

Sul de Santa Catarina 
BELTRÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI ENANPEGE 

2015 

A produção de periferias em cidades pequenas: 

O caso de Frutal – MG 
VEDUVOTO 

Estudo sobre a expansão urbana e das praças 

públicas em Ubiratã entre 2006 e 2013 
FERNANDES E COSTA 

O comércio na pequena cidade: Estudo de caso 

sobre Capinópolis (MG) 
OLIVEIRA 

As ações das franquias na produção do Espaço 

Urbano de pequenas cidades 
KLAFKE 

Violência no Norte do Paraná: Homicídios FERNANDES 

O planejamento e a gestão urbana em cidades 

pequenas: O caso da cidade de Barras (PI) 

CARNEIRO E FAÇANHA 

Políticas públicas e suas implicações em 

municípios de pequeno porte demográfico da 

Região turística Noroeste do Paraná 

MATOS E 

ENDLICH 

O desafio enfrentado pelos municípios de 

pequeno porte para atender as Políticas 

nacionais de Resíduos Sólidos: O uso do 

Consórcio intermunicipal 

PERALTA E ANTONELLO 

Análise da influência da influência dos fatores 

geográficos nas variações climáticas em 

pequenas cidades no episódio de verão de 

2014 em Lagoa Formosa (MG) 

CASTRO E COSTA 

Produção e (re)produção do espaço na cidade 

pequena: as ações do poder público voltadas ao 

turismo e suas implicações socioespaciais 

COSTA E SANTANA 

Um estudo das relações nas praças urbanas e 

seus reflexos para a organização espacial da 

cidade de Correntes – PE 

CHAVES E AMADOR 

Fonte: Anais Enanpege (2011); (2013); (2015). 
 

Diante análise dos anais do ENANPEGE, é notório e expressivo o gradual aumento na 

quantidade de trabalhos que envolvem a temática cidade(s) pequena(s) em diversas áreas da 

geografia, que envolvem questões econômicas, sociais, populacionais e funcionais destas 

cidades. 

Moreira Júnior (2013) ao analisar os estudos referentes às cidades pequenas nos anais 

do Encontro Nacional de Geografia - ENG entre os períodos de 2000-2010 e do Congresso 
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Brasileiro de Geografia em 2004, também evidenciou um aumento gradual nas pesquisas 

relacionadas à temática. Porém, o mesmo alerta para o fato do relativo crescimento dos estudos, 

tem baixa expressividade diante o número total de trabalhos publicados no evento. Ainda de 

acordo com o autor, no que tange o atual cenário dessa discussão na Geografia brasileira, as 

pesquisas se demonstram de modo variado, abordando e evidenciando respostas relativas desde 

ao tamanho populacional, parâmetros econômicos até as funcionalidades urbanas. 

Podendo a partir das diferentes abordagens dos trabalhos apresentados, apontar seis 

classes temáticas urbanas elementares (quadro 4), 

 

Quadro 4: Classes temáticas urbanas 
 

I. Estrutura territorial, redes e escalas: o atual 

contexto de reestruturação produtiva e 

reorganização da ocupação do território e dos 

fluxos de pessoas, mercadorias e informações 

concorrem para a construção de novas 

interações socioespaciais, que articulam 

diferentes escalas, contribuindo para 

reconfigurar dinâmicas territoriais e redefinem 

a rede urbana e o papel da urbanização e das 

cidades; 

II. Desenvolvimento regional e pactos 

territoriais: estudos que analisam, 

problematizam e procuram desvendar os atores 

políticos, agentes econômicos e instrumentos 

de desenvolvimento que atuam na constituição 

de redes regionais, circuitos produtivos e 

reorganização do espaço; 

III. Políticas públicas, gestão do território e 

planejamento urbano e regional: as políticas 

públicas, as atividades de planejamento e a 

gestão do território contribuem para 

reconfigurar dinâmicas espaciais e interferem 

nas formas de organização e de 

desenvolvimento dos espaços; 

IV. Processos e transformações na 

configuração dos espaços urbanos: estudos 

centrados na produção da cidade, suas 

transformações e permanências, seja a partir 

das dimensões morfológicas ou a partir das 

políticas, dos interesses e dos agentes 

envolvidos no processo de apropriação e 

produção dos espaços urbanos; 

V. Ambiente e sociedade: as novas escalas das 

questões ambientais e os dilemas, tensões e 

incertezas em relação aos atuais modos de 

apropriação e produção do espaço e do uso do 

solo dos recursos ambientais, bem como as 

abordagens sob o viés da sustentabilidade; 

VI. Discussão conceitual e questões teórico- 

metodológicas: engloba as investigações que 

procuram tecer uma definição ao termo cidade 

pequena ou mesmo apresentar um esforço e 

possibilidades para uma possível conceituação, 

assim como aproximações e distinções 

metodológicas. 

Fonte: Moreira Júnior (2013, p. 23-24). 
 
 

Desse modo, o autor aloca que diante essa sondagem de pesquisas que versam as 

cidades pequenas, demonstra um panorama diante as incertezas e desafios de se obter 

referenciais empíricos por parte dos pesquisadores que se preocupam em investigar esse fato 

do urbano, pouco explorado pela ciência geográfica. Ainda segundo Moreira Júnior (2013), os 

desafios teóricos conceituais desse tema são diversos e de difícil conceituação, pois gera 

diversas indagações. Desta forma, o autor elenca quatro desafios a serem superados na 

exploração dessa temática (quadro 5). 
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Quadro 5: Desafios conceituais na análise das pequenas cidades no Brasil 
 

1) O primeiro está relacionado à dificuldade 

em se conceber uma reflexão sobre as cidades 

pequenas sem considerar o cenário no qual está 

inserida. Nesta direção muitos trabalhos visam 

traçar relações entre os centros urbanos e seu 

entorno rural e as ruralidades que marcam o 

modo de vida nestas cidades. Em outros casos, 

analisa-se a dependência em relação ao 

contexto urbano e regional circundante. Esta 

perspectiva engloba também a análise da 

hierarquia urbana e as estratégias de 

planejamento e gestão do território. 

2) O segundo desafio diz respeito ao tamanho 

demográfico e sua importância na delimitação 

das cidades pequenas. É utilizado por muitos 

como único critério para classificação do que 

seria uma cidade pequena, enquanto que outros 

trabalhos consideram este como um dentre 

outros fatores para tal definição. De qualquer 

forma, isso representa uma ampla 

possibilidade que se abre em relação à 

caracterização das cidades pequenas a partir do 

seu tamanho populacional. Há trabalhos que 

classificam as cidades pequenas como aquelas 

com até 2.000 habitantes, outros até 10.000, 

20.000, 50.000, ao mesmo tempo em que há 

casos que apontam aqueles núcleos urbanos 

com população entre 50.000 e 100.000 

habitantes. 

3) O terceiro desafio e incerteza envolve a 

localização. As cidades, historicamente, 

sempre representaram uma das formas de 

concretizar a ocupação do espaço nacional. As 

cidades brasileiras apresentam diferentes 

tamanhos, populacionais e territoriais, que 

desempenham papeis distintos na rede urbana 

e estabelecem diferentes níveis de 

interdependência entre si e em relação ao 

campo. A localização geográfica pode diferir 

em suas funções urbanas e no papel que ela 

desempenha na rede urbana. Como exemplo, 

podem-se citar as diferenças entre as cidades 

pequenas localizadas em áreas metropolitanas 

e aquelas que se encontram em áreas não- 

metropolitanas; ou as diferenças entre cidades 

localizadas em áreas densamente povoadas e 

aquelas encontradas em regiões com baixa 

densidade demográfica. 

4) O quarto desafio, notável entre os trabalhos 

encontrados na pesquisa bibliográfica é a 

dificuldade em se estabelecer, quantitativa e 

qualitativamente, uma definição precisa para 

cidade pequena. Sendo que, em diversos 

trabalhos, é possível verificar uma confusão 

conceitual entre cidade e município, onde 

ambos os termos são tratados, erroneamente, 

como sinônimos 

Fonte: Moreira Júnior (2013, p. 24-25). 

Elaboração: Oliveira (2016). 
 

Diante desses argumentos, alguns dos desafios apontados pelo autor se fazem presente 

na maior parte dos trabalhos acadêmicos que abarcam a temática cidade(s) pequena(s). Porém, 

o mesmo ainda salienta que mesmo em meio a estas dificuldades encontradas pelos 

pesquisadores nos propicia um grande avanço na constituição e elaboração de uma agenda 

comum no pensamento desse fato urbano – a(s) cidade(s) pequena(s). Proporcionando assim, 

uma gama de possibilidades, concepções, visões e interpretações analíticas, elucidando neste 

caso, os diversos obstáculos teórico-conceituais, metodológicos e as diferentes preocupações 

no campo científico com o tema (MOREIRA JÚNIOR, 2013). 
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Diante das constatações de Moreira Júnior (2013), é possível elucidar dois eixos 

analíticos que contemplam as pequenas cidades, tendo em vista os estudos que versam sobre 

este complexo campo científico. Em um primeiro momento observam-se estudos que 

caminham para uma análise mais voltada para as dinâmicas interurbanas, como investigações 

que englobam as redes urbanas (divisão territorial do trabalho, urbanização, funcionalidades, 

processos econômicos) e suas interações ‘urbano-rural’, ‘campo-cidade’ e com a região a qual 

se encontra. 

Em um segundo momento, estudos que se dedicam as análises das questões 

intraurbanas, como as ações dos agentes que (re)modelam e produzem o espaço urbano, papeis 

e funções, morfologia, paisagem urbana, etc. No entanto, apesar de serem duas vias de análise 

diferentes, o uso destes na compreensão dos estudos das pequenas cidades se complementam, 

no sentido de colaborar para as análises que contemplam a organização do espaço urbano 

socioeconomicamente produzido  (MOREIRA JÚNIOR, 2013). 

 

1.2. As pequenas cidades no Brasil e a relação rural-urbano ou campo-cidade 

 

 

No Brasil, a busca pela definição do que vem a ser a cidade, o rural e o urbano se 

depara com diversos elementos que, de certo modo, acabam obstruindo os estudos inerentes a 

temática das cidades pequenas. Isso deve ao fato que a adoção brasileira pelo parâmetro 

político-administrativo no processo de definição dos núcleos urbanos se depara com diferentes 

questionamentos referentes o que vem a ser ou não considerado uma cidade, diante o elevado 

número de cidades existentes no país. Pois a cada criação de um novo município, nasce com 

ele uma nova cidade (SOARES, 2009). 

Segundo Moreira Júnior (2015), de modo geral, a grande maioria das pequenas cidades 

da qual temos conhecimento, ainda nos remete sempre a noção de conexão com os tradicionais 

valores ruralistas, bem como seus modelos agrícolas de produção, com caráter especificamente 

rural. O que para Rua (2015, p. 46), “até hoje tem predominado uma visão espacial da 

desigualdade, em que os espaços periféricos/rurais, dominados, seguem o modelo dos espaços 

centrais/urbanos, numa dicotomia adiantado/atrasado”. 

Na visão de Marx e Engels (1998, p. 55) – “a cidade constitui o espaço da 

concentração, da população, dos instrumentos de produção, do capital, dos prazeres e das 

necessidades, ao passo que o campo evidencia o oposto, o isolamento e a dispersão”. 

Para os autores a divisão do trabalho intelectual e material que se constitui como a de 

maior preponderância na sociedade foi à disjunção entre o campo e a cidade. “A oposição entre 
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a cidade e o campo surge como a passagem da barbárie para a civilização da organização tribal 

para o Estado, do provincialismo para a nação, e persiste através de toda a história da civilização 

até nossos dias (a Anti Corn Law League14)”, (MARX E ENGELS, 1998, p. 55). 

Logo, a existência de uma cidade pressupõe a necessidade de formas de administração, 

de policiamento e seguridade social, de arrecadações de fundos através de impostos, ou seja, de 

uma política em geral estruturada que atenda todos os âmbitos desta sociedade. Surgindo neste 

momento a divisão da população em duas grandes classes: os que detinham os meios de 

produção (capital) e o proletariado (força de trabalho), (MARX E ENGELS, 1998). 

“A oposição entre a cidade e o campo só pode existir no âmbito da propriedade 

privada. Ela é a expressão mais flagrante da subordinação do indivíduo à divisão do trabalho a 

uma determinada atividade que lhe é imposta (MARX E ENGELS, 1998, p. 55-56) ”. 

Neste aspecto, “o tênue limiar entre a cidade e o campo está presente tanto na 

dependência da atividade produtiva que tem peso expressivo no setor primário, quanto na 

paisagem urbana, na morfologia das cidades e no modo de vida da população” (MOREIRA 

JÚNIOR, 2015, p. 83). O que para nosso recorte analítico, o setor primário ainda é considerado 

o setor de maior peso na economia do município, o que mais adiante será melhor analisado, 

tomando como referência a participação deste setor na composição do PIB. 

No que se refere à questão agrária, Moreira (2003, p. 128-129) cita que: 

 

[...] o primeiro tipo de revolução, regra geral, foi acompanhado de um 

processo de destruição de forças antigas com reformas agrárias, constituindo 

forças e domínios territoriais rurais mais democráticos, como seriam, por 

exemplo, os casos da Inglaterra, França e dos EUA. As segundas revoluções 

instituíram novos poderes sem rupturas radicais com a ordem anterior e se 

realizaram sem processos de democratização do domínio rural, como seriam 

os casos da Alemanha e também do Brasil. As forças políticas hegemônicas 

nacionais que emergiram desses processos projetaram processos diferenciados 

de urbanização e de industrialização e, portanto, construíram distintas visões 

das relações rurais e urbanas. Projetaram papéis e funções para seus mundos 

rurais e estabeleceram, nesses contextos políticos, suas instituições rurais. 

 
Historicamente no Brasil, “o domínio privado sobre o território nacional foi fundado 

no monopólio monárquico colonial do Reino português nas concessões de uso das capitanias 

hereditárias e das sesmarias” (MOREIRA, 2003, p. 129). Posteriormente, “com a Lei de terras 

de   1850”,   juntamente   com   “o   poder   monárquico   do   Império   brasileiro”,   tem-se  o 

 

14 Liga contra a Lei do Trigo, organização de livre comércio inglesa fundada em Manchester, em 1838, por Cobden 

e Bright. Ela havia determinado como seu objetivo a abolição das taxas sobre a importação dos cereais; lutava 

contra os proprietários de terras, partidários da manutenção das taxas, e era animada por industriais que achavam 

que a livre importação do trigo provocaria uma baixa do preço do pão e dos salários, obtendo seu êxito em 1846 

(MARX E ENGELS, 1998, p. 114). 
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reconhecimento referente “a base da estrutura de uso anterior da terra como direitos de 

propriedade e institui os futuros acessos mediante compra e venda de terras no mercado” 

(MOREIRA, 2003, p. 129). 

Esse modelo de aquisição de terras é agravado pela movimentação camponesa durante 

os processos de industrialização e urbanização (pós-1930) e de democratização (pós-1946). 

Porém, em 1964 – com os militares no poder institui-se o Estatuto da Terra que de grosso modo, 

foi incapaz “de estabelecer parâmetros para uma significativa reforma no domínio privado sobre 

o território” (MOREIRA, 2003, p. 129). 

Todavia, a presença de grandes propriedades agrárias em território nacional ainda é de 

grande notoriedade, exercendo “domínio absoluto sobre o território nacional. Na medida em 

que o Estado nacional moderno tem seu fundamento no domínio de um dado território e no 

direito burguês da propriedade privada, o Estado brasileiro ainda exibe fortes raízes agrárias” 

(MOREIRA, 2003, p. 129). Assim, ainda na visão do autor: 

 
As raízes agrárias autoritárias do Estado brasileiro e do domínio concentrado 

de território pouco têm sido ressaltadas nas análises da fragilidade e 

insuficiência da nossa democracia e dos elevados índices de desigualdades 

sociais contemporâneos. Nessa perspectiva, poderíamos falar de raízes 

agrárias do Estado brasileiro e postular a existência de uma ruralidade 

autoritária no Estado e na cultura brasileira, raízes que os processos de 

industrialização não foram capazes de apagar e que são ainda atuantes em 

nosso sincretismo cultural (MOREIRA, 2003, p. 129-130). 

 
Para Rua (2005, p. 47), 

 

[...] é a força dessa hegemonia traduzida nas relações econômicas, políticas, 

culturais e simbólicas que vai marcar aquilo a que alguns chamam de 

modernização conservadora que privilegia alguns setores e algumas parcelas 

do espaço (de acordo com os agentes sociais nele intervenientes) em 

detrimento de outras. Pode se perceber que o capitalismo integra sem 

homogeneizar espacialmente ou socialmente. 

 
 

O espaço urbano e o espaço rural, além da cidade e do campo, na perspectiva de Rua 

(2005, p. 47), se integram “a mesma racionalidade espacial que marca a sociedade 

contemporânea, organizada a partir da cidade, da indústria e, atualmente, da terciarização – 

bases operativas privilegiadas para a reprodução do capitalismo em sua produção histórica e 

para a constituição da visão burguesa de mundo”. Ainda para o autor, 

 
Este processo transescalar tem abrangido o planeta (Ocidentalização do 

mundo) a nação (hegemonia do Sudeste urbano-industrial) e a 

multiescalaridade das relações cidade-campo evidenciadas pela análise  feita 
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pela sociologia funcionalista norte-americana (e, também, na Geografia) tem 

marcado grande parte das discussões efetuadas e acabou por influenciar na 

visão do rural como um resíduo e na busca de indicadores que distinguem o 

rural e o urbano (RUA, 2005, p. 47). 

 
Fabrini (2009) menciona que foi a partir dos anos 1950 e 1960, mais especificamente 

como o advento do processo de industrialização e com a consolidação do processo de 

urbanização - fatos que contribuíram para a introdução de novos “conteúdos” a espacialidade 

do campo e da cidade - que os debates inerentes as intimidades entre o rural e o urbano se 

tornaram mais evidentes no meio científico. 

Para o autor, “o conteúdo rural das pequenas cidades constitui-se como componente 

importante da realidade brasileira e exige uma interpretação de geógrafos e cientistas sociais” 

(FABRINI, 2009, p. 138). Ainda conforme o autor, “o processo de industrialização brasileira 

foi estendido para a agricultura, possibilitando a integração de espaços e fluxos, bem como a 

formação dos denominados complexos agroindustriais” (FABRINI, 2009, p. 138). Porém, “o 

urbano não se limitou à cidade, estendendo-se também ao campo. Mas, observa-se, no entanto, 

que este processo é desigual e contraditório” (idem). 

Concordamos com Corrêa (2006) quando o mesmo alerta que as relações entre a 

cidade e o campo em sua maior parte não se dá de modo reciproco entre as partes. Para ele: 

 
Trata-se de um relacionamento desigual, cunhado ao longo da história, e que 

erigiu a cidade como foco de acumulação e dominação. O papel da cidade 

como centro difusor de desenvolvimento deve ser visto, na realidade, como o 

de centro a partir do qual o modo de produção capitalista se propaga e, ao 

fazê-lo, aparenta perpetuar-se (CORRÊA, 2006, p. 37). 

 
No entanto, “é possível verificar traços do meio rural reproduzidos no urbano e vice- 

versa, o que implica a necessidade de interpretar a relação entre o rural e o urbano no contexto 

contraditório e conflituoso da expansão das relações capitalistas de produção” (FABRINI, 

2009, p. 140). 

Na perspectiva de Silva (1996), essa expansão industrial em direção ao meio agrícola 

foi responsável por desencadear simbólicas modificações nos perfis do campo. Desta forma, 

nas palavras do autor, temos na realidade um modelo de agricultura altamente industrializada, 

urbanizada, com pesados investimentos de caráter high tech e científico, o que dispensa o uso 

do termo agricultura camponesa neste cenário. 

Como já sinalizado por Santos (2000), o intenso aprimoramento das técnicas, 

juntamente com sua intensa dispersão de caráter diferenciado entre os espaços, desperta a cada 
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dia, o modo do homem em se apropriar, transformar e restringir a submissão do homem à 

natureza. Segundo ele: 

 
O avanço da civilização atribui ao homem, por meio do aprofundamento das 

técnicas e de difusão, uma capacidade cada vez mais crescente de alterar os 

dados naturais quando possível, reduzir a importância do seu impacto e, 

também, por meio da organização social, de modificar a importância dos seus 

resultados. Os últimos séculos marcam, para a atividade agrícola, com a 

humanização e a mecanização do espaço geográfico, uma considerável 

mudança de qualidade, chegando-se, recentemente, à constituição de um meio 

geográfico a que podemos chamar de meio-técnico-científico-informacional, 

característico não apenas da vida urbana, mas também do mundo rural, tanto 

nos países avançados como nas regiões mais desenvolvidas dos países pobres 

(SANTOS, 2000, p. 88). 

 
Sobretudo, tem-se neste ponto, a propagação conforme Santos (2000, p. 88) de um 

modelo de “agricultura cientifica globalizada”, com alta exigência de ciência, de técnicas 

especializadas e de informação. Tudo para elevar exponencialmente os modos de produção 

capitalistas, onde o capital (dinheiro) se torna o principal e indubitável elemento de 

“informação”. 

Hespanhol (2013) afirma que entre meados do século XX o campo e a cidade 

vivenciaram o início de intensas modificações em seu perfil, ocasionando em dinâmicas 

inovadoras de cunho econômico, social, político e cultural, impulsionando a urgência de novos 

significados ao rural e ao urbano. Neste sentido, “para se compreender o rural e o urbano no 

contexto contemporâneo é necessário, antes de mais nada, vinculá-lo ao seu par dialético, ou 

seja, o campo e a cidade” (HESPANHOL, 2013, p. 104). 

 
Esta distinção é necessária porque cidade e campo se caracterizam por 

representar concentração e dispersão [...]. Urbano e rural se distinguem por 

serem atributos e constituintes, condições e condicionantes. Enfim, cidade e 

campo são formas espaciais. Urbano e rural possuem, [...] uma dimensão 

processual, são conteúdos e contingente (WHITACKER, 2010, p. 191). 

 
O que para Biazzo (2008, p. 144), sendo o campo e a cidade elementos com formas 

tangíveis, os mesmos “materializam-se e compõem as paisagens produzidas pelo homem; 

‘urbano’ e ‘rural’ são representações sociais, conteúdo das práticas de cada sujeito, cada 

instituição, cada agente na sociedade”. 

 
Por isso, urbanidades e ruralidades se combinam em cada recorte do espaço, 

seja um local, seja uma micro, meso ou macro região. Mais do que isso, 

urbanidades e ruralidades se combinam nos atos e na visão de mundo de cada 

indivíduo. São atributos, não substantivos (BIAZZO, 2007, P.18). 
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Todavia, o processo de modernização/tecnicização da agricultura aliado as novas 

imposições do meio-técnico-cientifico-informacional15 globalizado, favoreceram de forma 

significativa para uma profunda coesão e aproximação do campo com a cidade (SANTOS, 

2000). 

Para Candiotto e Corrêa (2008, p. 216); 

 

No que tange ao espaço urbano, entendemos que este decorre de uma 

densificação populacional no espaço, da inserção de objetos técnicos 

(tecnicização), e da racionalidade técnica, que percebe, nas aglomerações 

populacionais, possibilidades para o desenvolvimento de cidades e, 

consequentemente, facilidades para concentração da produção e da circulação 

de mercadorias, pessoas, atividades e capital. Ademais, cabe a ressalva de que 

toda paisagem/espaço considerado urbano, ou seja, toda cidade, sempre se 

sobrepõe ao rural ou ao “natural”. Assim, todo urbano já foi rural, mas nem 

todo rural será urbano. 

 
Na perspectiva de Carlos (2003), os termos urbano e rural nas palavras da autora são 

antes de mais nada, considerados como conceitos que refletem uma dada realidade social. 

Analogamente, para Biazzo (2007), “ruralidade” e “urbanidade” são tidas como uma 

racionalidade lógica, na qual se manifestam por meio de atos individuais de cada pessoa por 

meio das práticas sociais. Assim, para Pagliarini (2009, p. 63), 

 
As práticas dos moradores provenientes do meio rural, bem como as 

narrativas a partir delas constituídas, apontam como estes universos 

campo/cidade mantêm uma intensa inter-relação [...]. As maneiras de se 

relacionar com os valores inerentes à terra não são de todo apagadas em suas 

lembranças ou vidas cotidianas, tampouco mostram que caminharam para 

um final categórico. 

 
Segundo Hespanhol (2013), com a inversão do perfil demográfico brasileiro, 

resultante do acentuado processo de migração do campo em direção aos centros urbanos, o país 

viu sua sociedade sair de um caráter essencialmente rural para um caráter predominantemente 

urbano. Entretanto esse fenômeno desencadeou diversos problemas sociais, como a expansão 

desordenada das cidades. Logo, 

 

[...] anteriormente, era um fenômeno restrito “às grandes cidades. Hoje, 

processo análogo acontece em cidades médias e até pequenas tomando a 

periferização uma configuração urbana expandida, presente, praticamente, em 

todo o território urbano nacional. Sua presença denota uma situação de 

precariedade e déficit de políticas públicas mais abrangentes que atingem  os 
 

15 Conceito relacionado a evolução dos processos da produção e reprodução do espaço geográfico. Para uma 

melhor compreensão ver em: SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São 

Paulo: HUCITEC, 1996. 
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setores de infra-estrutura, equipamentos e serviços nas áreas de saneamento 

básico, habitação, saúde e educação. (...) Como agravante, a sociedade lida 

com a violência urbana que desponta como um problema social generalizado, 

atingindo campo e cidade (SILVA, 2011, p. 4). 

 
Com o desenvolvimento massivo de investimentos em ciência, tecnologia e 

informação, principalmente no cenário agrícola, aliado ao aperfeiçoamento dos modais 

logísticos, das comunicações – contribuíram para a eclosão de relações complexas e 

heterogêneas no meio rural. Em especial, no âmbito de sua reorganização e dinâmica 

socioeconômica engendrada pelos agentes sociais que as compõe (HESPANHOL, 2013, p. 

105). 

Analogamente, ainda de acordo com o autor, a natureza permanece ausente dessas 

ascendências, sendo “aquilo que foge, é atingida através do imaginário, é perseguida e foge 

para o cosmo, ou para as profundezas subterrâneas do mundo”. Entretanto, no que se refere ao 

campo, “é este um lugar de produção e de obras16”. Assim, o setor agrícola é o que produz, e a 

paisagem é definida como sendo a obra (LEFEBVRE, 2008, p.73). Na análise lebfreviana, 

 

A concentração da população acompanha a dos meios de produção. O tecido 

urbano prolifera, estendendo-se, corrói os resíduos da vida agrária. Estas 

palavras, “o tecido urbano” não designa de maneira restrita, o domínio 

edificado nas cidades, mas o conjunto de manifestações do predomínio da 

cidade sobre o campo. Nessa acepção, uma segunda residência, uma rodovia, 

um supermercado em pleno campo, fazem parte do tecido urbano 

(LEFEBVRE, 1999, p. 17). 

 

Para Hauresko (2009) a cidade e o campo não podem ser considerados como espaços 

isolados, sem inter-relações. Sendo assim, eles se encontram intrinsicamente de modo direto ou 

indiretamente, cada qual com sua particularidade e singularidade. Neste sentido: 

 

As relações entre a cidade e o campo, sobretudo com o campo situado em suas 

proximidades, são das mais importantes, em vista de a cidade ser abastecida 

por este, tanto de alimentos, como de matérias-primas para as indústrias. O 

campo também é abastecido com produtos que ele não produz, além de a 

cidade oferecer aos habitantes do campo uma série de serviços que não podem, 

por uma questão de escala, funcionar no meio rural. Assim, o campo sustenta 

a cidade e a cidade por sua vez abastece o campo com serviços demandados 

por ele (HAURESKO, 2009, p. 119). 

 

Ainda conforme a autora, se trazermos essa discussão para o âmbito das pequenas 

cidades,  veremos  que   elas  podem  ser   consideradas   como  verdadeiros  centros     rurais, 

 

16 Para o autor estas obras “emergem de uma terra lentamente modelada, originariamente ligada aos grupos que a 

ocupam através de uma recíproca sacralização, que é a seguir profanada pela cidade e pela vida urbana (que captam 

essa sacralização, condensam-na e depois a dissolvem no transcorrer das épocas, absorvendo-a na racionalidade” 

(LEFEBVRE, 2008, p. 73). 
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principalmente pelo constante contato com o campo em suas imediações. Desta maneira, vemos 

que a cidade tem a função de fornecer ao campo subsídios essenciais para o exercício agrícola, 

sendo que, a busca por serviços mais especializados se dá em meio aos centros urbanos de maior 

porte em suas adjacências. Assim, “nas últimas décadas as cidades dos pequenos municípios 

brasileiros17 passaram por melhorias nos serviços básicos, porém apresentam fragilidades em 

termos de serviços especializados” (HAURESKO, 2009, p. 120). 

Logo, essa carência de serviços muitas vezes se encontra relacionado à demanda 

existente, que ao mesmo tempo estes serviços são raros e esporádicos, devido aos elevados 

custos de implantação e manutenção destes (HAURESKO, 2009). Em contrapartida, Corrêa 

(1999, p. 75-76), nos aponta algumas possibilidades de interpretação sobre pequenas cidades 

ao explicar que na etapa atual do desenvolvimento capitalista, ocorreram processos que (re) 

funcionalizaram os núcleos urbanos. Todavia, seja mediante perda de atividades e centralidade, 

ou ganhos nos elementos de maior inserção na divisão territorial do trabalho via produção 

industrial. 

Diante disso: 

 
[...] as transformações verificadas no campo alteraram o padrão desses 

pequenos lugares centrais, criando pelo menos quatro caminhos ao longo dos 

quais evoluíram: I – Prósperos lugares centrais em áreas agrícolas nas quais a 

modernização não afetou radicalmente a estrutura fundiária e o quadro 

demográfico [...] II – Pequenos centros especializados. [...] III – Pequenos 

centros transformados em reservatórios de força de trabalho ou que assim 

nasceram [...] IV – Pequenos centros em áreas econômicas e 

demograficamente esvaziadas por um processo migratório que desequilibra 

ainda mais uma estrutura etária, afetando ainda a proporção dos sexos 

(CORRÊA, 2004, p. 75-76). 

 

Se levarmos em consideração o nível de desenvolvimento das forças produtivas e das 

relações sociais na formação social brasileira, veremos que a mesma não se deu da mesma 

forma. Assim sendo: 

 

Nas pequenas cidades, ele se poderia apresentar mais residualmente. Contudo, 

enquanto tal, de modo imanente, o processo do capital põe as diferenças 

temporais e espaciais: formas pré-capitalistas de produção ou não capitalistas 

o tempo todo são reproduzidas, simultaneamente, ao modo de produzir 

especificamente capitalista. A divisão social do trabalho se desdobra numa 

divisão territorial do trabalho, em que momentos diferentes do processo estão 

se realizando em diferentes lugares, pondo, assim, diferenças sociais e 

econômicas [...] a análise é  a da simultaneidade  dos processos   implicados, 
 
 

17 Neste ponto é importante destacar que nem todo pequeno município terá uma pequena cidade, pelo contrário, 

tem-se casos de cidades que se destacam pela alta influencia e dinâmica em uma dada rede, podendo apresentar 

características demográficas próximas a de cidades maiores com área territorial superior. 



54 
 

 

 
 

enquanto as temporalidades e espacialidades diversas são tidas como inerentes 

[...] (DAMIANI, 2006, p. 137). 

 

No entanto, as pequenas cidades ainda são as grandes responsáveis por atender uma 

significativa parcela da população em termos de bens e serviços imediatos à sua população. 

Estes bens e serviços nas últimas décadas tornaram-se muito mais abrangentes em razão das 

necessidades ou imposições frente ao sistema de consumo urbano, sendo cada vez mais 

capitalista e globalizante, e de certo modo, excludente. Assim, mudanças significativas têm 

ocorrido no setor terciário das pequenas cidades, suprindo diversas demandas de seu mercado 

consumidor, ora pela presença dos estabelecimentos físicos, ora digital, via à rede mundial de 

internet, ocasionando diferentes transformações no mercado produtivo. 

Paradoxalmente, Hauresko (2009), chama a atenção no que diz respeito ao espaço rural 

brasileiro. Apontando que, as diversas atividades econômicas se contracenam com o que a 

autora denomina de condicionalismo socioeconômico e natural, devido a crise de alguns 

sistemas agrários, bem como pelos novos desafios relacionados à proteção do meio ambiente, 

ao modo de vida, da paisagem, da valorização dos produtos tradicionais, pelo desejo de atração 

e fixação das pessoas e pela necessidade da renovação econômica local, contudo, concordamos 

com o pensamento de Graziano da Silva (2001, p. 44) quando ele afirma que: 

 
As novas dinâmicas em termos de geração de emprego e renda no meio rural 

brasileiro têm origem urbana, ou seja, são impulsionadas por demandas não 

agrícolas das populações urbanas, como é o caso das dinâmicas imobiliárias 

por residência no campo e dos serviços ligados ao lazer (turismo rural, 

preservação ambiental, etc.). 

 
Wanderley (2000, p. 107) quando a mesmo afirma que o conceito de rural/urbano visto 

como um processo continuum, nos “permite identificar a proximidade e a continuidade espacial 

entre o meio rural e o urbano, e reforça a constituição de identidade, referidas às diferenças 

espaciais e o sentimento de pertencimento ao meio rural”. Porém, a autora alerta que “a 

afirmação da permanência do rural como espaço integrado, porém específico e diferenciado, é 

reforçada quando se levam em conta as representações sociais a respeito do meio rural” 

(WANDERLEY, 2002, p. 41). 

Freyre (1982) e Graziano da Silva (1997) se utilizaram do termo “rurbanização” para 

interpretar o processo de extensão das atividades e estruturas urbanas em direção aos espaços 

rurais. Apresentando um caráter duplo no processo urbanização – de um lado, o avanço do 

perímetro urbano em direção aos modernos setores agrícolas – e de outro, atividades em amplo 

crescimento de caráter urbano no meio agrícola (GRAZIANO DA SILVA, 1997), assim, “o 



55 
 

 

 

 

que caracteriza o novo rural18 é o fato de não envolver apenas atividades agropecuárias e 

agroindustriais. Novas atividades surgem dando ao campo funções que ele não tinha 

anteriormente” (RODRIGUES, 2001, p. 441). Essas atividades de caráter não agrícolas como 

complementam Candiotto e Corrêa (2008, p. 218), “estariam ligadas à indústria, à prestação de 

serviços diversos e à busca do rural pela população urbana para o lazer, o descanso e a 

residência”. 

Graziano da Silva (1997) e Candiotto e Corrêa (2008, p. 218), destacam os quatros 

subconjuntos que o autor denomina de o “novo rural”, com uma, 

 
I) Agropecuária moderna, vinculada às agroindústrias, formando os 

complexos agroindustriais; II) Conjunto de atividades de subsistência, 

bastante rudimentares. (Trabalhadores excluídos); III) Conjunto de atividades 

não agrícolas, ligadas ao lazer, moradia, e várias atividades industriais e de 

prestação de serviços; IV) “Novas” atividades agropecuárias, voltadas a um 

mercado sofisticado (criação de aves exóticas e outros animais para 

alimentação e venda. Ornamento de espécies vegetais – flores). 

 
Vale salientar que o papel do Estado no processo de incentivo a expansão do modo 

capitalista de produção foi fundamental, principalmente no período militar. 

Graziano da Silva (1998, p. 35) afirma que a: 

 

[...] ação estatal [...], ao mesmo tempo em que os viabilizava não proveu 

mecanismos compensatórios sobre seus efeitos sociais na estrutura agrária, 

nos recursos naturais, nos desequilíbrios do abastecimento alimentar, na 

concentração da renda, nas disparidades regionais, no êxodo rural. Assim, os 

resultados contraditórios da inserção da agricultura no novo padrão de 

acumulação manifestam-se com rapidez e intensidade alarmantes, agravando 

a crise agrária [...]. 

 
Além disso, as políticas articuladas pelo regime militar favoreceram principalmente 

uma pequena fração da sociedade, ou seja, a classe mais abastada, enquanto as massas populares 

desprovidas de políticas de cunho social ficaram a mercê das políticas de desenvolvimento 

econômico. 

Para Rua (2005, p. 48), 

 

O Estado, ao viabilizar os chamados “complexos agroindustriais” e favorecer 

o empresariado rural em detrimento dos produtores familiares camponeses 

tem mantido os velhos pactos entre os setores do bloco hegemônico, contando 

sempre com a resistência, algumas vezes manifestada com violência, desses 

camponeses que desenvolvem estratégias de sobrevivência particulares ou 

coletivas,  quando  integrados  a  movimentos  sociais  rurais  (embora     não 
 

18 Aqui neste ponto abordamos este termo como tentativa de se ilustrar de modo mais abrangente as discussões 

que ainda se faz salutar quando nos retratamos as discussões entre o rural e o urbano. 
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exclusivamente com contingentes rurais) como o MST, o de maior expressão 

até o momento. 

 
O que para Andrade (1979, p. 72), o avanço do modo capitalista de produção evidencia 

“todo um sistema que visa proteger e subvencionar a grande agricultura, estimulando-se o 

processo de mecanização [...] facilitando o crédito para a formação de plantio, implantação e 

modernização de modernas instalações, assistência agronômica, a favor da agricultura de 

exportação”. 

Entretanto: 

 

As mudanças no modelo produtivo e organizacional no campo compõem 

transformações mais amplas na sociedade brasileira (por sua vez integradas a 

alterações sentidas em escala global) que marcam as últimas décadas. Define- 

se uma lógica capitalista em que novas representações do espaço emergem e 

vão ser difundidas como “um novo rural”. Na verdade, são novas imagens, 

novos sentidos para o espaço rural que mantêm a visão produtivista, até agora 

dominante, mas que se traduzem em novos qualificativos para outras relações 

entre o espaço urbano e o rural e entre a cidade e o campo. Estas novas relações 

remetem para uma outra conceituação de urbano e rural, mas também de 

agrícola. Rural torna-se, cada vez mais, diferente de agrícola. Ao mesmo 

tempo, distingue-se cidade e urbano explicitando a crescente complexidade 

que marca tais relações. Rural e urbano integram-se, mas sem se tornarem a 

mesma coisa, já preservam suas especificidades (RUA, 2005, p. 48). 

 
No Norte do Paraná, não diferente do restante do país, as atuações de companhias de 

colonização internacionais receberam subsídios do Estado (União) para atuarem de modo 

efetivo no processo de ocupação do território, onde uma das políticas de colonização era de 

criar pequenos centros urbanos não muito distantes um dos outros e com pleno acesso logístico 

visando facilidades no escoamento da produção - fato que evidenciaremos nos próximos 

capítulos. A seguir retratamos um pouco da realidade socioestrutural das pequenas cidades do 

Norte Central paranaense com foco no território do Vale do Ivaí, com a finalidade de 

entendermos o contexto ao qual Jandaia do Sul se encontra posicionado frente a essas 

localidades. 

 

1.3. As pequenas cidades do Norte Central Paranaense: uma análise a partir do Vale do 

Ivaí 

 
O território do Vale do Ivaí19, localizado na Região Sul do Brasil, no Estado do Paraná 

é composto por 26 municípios sendo eles: Apucarana, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Barbosa 

 
 

19 Os municípios que integram esse território criaram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI), 

com o objetivo de servir como fórum para o debate    e solução dos problemas regionais. Estes municípios foram 
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Ferraz, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Corumbataí do Sul, Cruzmaltina, 

Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, 

Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio 

Bom, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí (mapa 1), 

De modo geral, a história destes municípios se assemelha ao processo de ocupação da 

Região Norte Central Paranaense20, iniciado em 1940 pelas ações de companhias colonizadoras 

em sua maior parte, dirigidas por empresas de cunho privado, nacionais e internacionais. 

Sobretudo as ações dessas companhias se se caracterizou pela estratégia de venda de 

loteamentos em pequenas parcelas de terras, o que atraiu compradores de diferentes regiões do 

Estado e do país. 

Como salienta Stier (2002, p. 185-186), entre as companhias oficiais e particulares que 

atuaram nesse processo de ocupação: 

 

[...] salienta-se a Companhia de Terras do Norte do Paraná que adquiriu do 

Governo do Estado, 500 mil alqueires, dos melhores solos de terra roxa, 

situados entre os rios Paranapanema, Tibagi e Ivaí, estas terras foram divididas 

ao comprador de forma facilitada, uma das razões do êxito desta companhia; 

a sede da companhia foi localizada em Londrina. 

 

Entretanto, com a oferta de terras consideradas de alta fertilidade e qualidade, mais 

que eram vendidas por preços mais acessíveis, atraiu por sua vez, pequenos agricultores com 

produção voltada a subsistência e comercialização de excedentes, além de pessoas interessadas 

pela de terra no intuito de adquirir capital de cunho fundiário especulativo. 

Esse processo de coalizão, pautado por contratos de parceria, colonato e arrendamento 

de terras, atraiu diferentes correntes migratórias, entre eles, paulistas, nordestinos e mineiros, 

além de imigrantes oriundos do Norte Pioneiro do Paraná, concretizando um intenso processo 

de povoamento articulado pela lógica capitalista de produção, que desarticulou a exordial 

economia de caráter primitivo limitado (IPARDES, 2007). 

 

 

 

 

integrados de acordo com suas características geográficas, sociais e econômicas e com a necessidade de salutares 

questões em comum (AMUVI, 2016). 
20 Este processo de povoamento foi deflagrado essencialmente a partir da década de 1940, e se confunde com o da 

expansão acelerada e extensiva da fronteira agrícola estadual, capitaneada pela atividade cafeeira. Desenvolvida 

em grande parte como um prolongamento agrícola da economia cafeeira paulista, a expansão fronteiriça 

paranaense alastrou-se rapidamente por sobre vastas áreas de terras da mais alta fertilidade, praticamente 

desabitadas, que passaram a constituir uma excelente válvula de escape para inversões lucrativas de amplas 

parcelas do capital acumulado no núcleo mais dinâmico do capitalismo nacional, localizado na Região Sudeste do 

País e centrado em São Paulo (IPARDES, 2007, p, 23). 
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Mapa 1: Municípios que integram o Vale do Ivaí (PR) 

Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2006. 

Base territorial: DETER/SDT/DA. 

Elaboração: CGMA/SDT/MDA, 2015. 

 

Com a construção de estradas rodoferroviárias e de “próteses”, viabilizou-se o 

escoamento da produção (principalmente o café), além de facilitar a mobilidade e a 

comunicação deste território. Todos esses empreendimentos foram organizados e articulados 

pelas próprias companhias colonizadoras com a finalidade de prover uma estrutura voltada para 

as atividades agropecuárias em constante expansão, além da conformação de vários centros 

urbanos (de caráter populacional intensivo e extensivo), ao qual deram suporte a estas 

atividades em pleno desenvolvimento. 

Conforme Padis (1981), na área adquirida pela CTMNP/CMNP, emergiram-se com 

um quarto de século, aproximadamente 110 centros urbanos, que posteriormente, foram 

emancipados. Dentre estes núcleos, 62 foram criados pela CTMNP e os 48 restantes tiveram 

como fundadores outros grupos colonizadores. O que gerou concomitantemente um aumento 

populacional expressivo tanto no âmbito rural, como no urbano. 

Porém, nas últimas décadas o território do Vale do Ivaí tem assistido a um decréscimo 

de sua população, conformando desta forma, lacunas demográficas em seu território 

(IPARDES, 2007). Entretanto, este cenário atualmente vem sofrendo constante transformação, 

embora com peculiaridades, ocasionado principalmente pelas políticas públicas de 

desenvolvimento regional - criadas por instituições e associações, como a AMUVI - além   da 
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modernização e da introdução do meio-técnico-científico-informacional nesta região, surgindo 

oportunidades de inserção da população no mercado de trabalho e dinamismo econômico 

crescente. 

Para Rolnik e Somekh (2004, 112), “os casos de associação de municípios em 

consórcios foi uma das respostas que emergiram recentemente para enfrentar os limites da ação 

puramente municipal”, pois: 

 
Os problemas a cargo do governo municipal muitas vezes exigem soluções 

que extrapolam o alcance da capacidade de ação da prefeitura em termos de 

investimentos, recursos humanos e financeiros para custeio e a atuação 

política, exigindo que parte destas soluções seja executada através de ações 

conjuntas, pois dizem respeito a problemas que afetam, concomitantemente, 

mais de um município. 

 
No Brasil, conforme aponta Endlich (2007, p. 2) “apenas nas últimas décadas difunde- 

se esta forma associativa, tendo em vista a possibilidade de melhor aproveitamento de recursos 

e a oferta de serviços que um município de maneira isolada teria maiores dificuldades para 

disponibilizar”. Outra forma de cooperação que obteve resultados expressivos são a formação 

de consórcios intermunicipais. 

No Paraná, os consórcios iniciaram suas atividades em meio ao processo de 

descentralização do SUS21 conforme as Leis 8.080/90 e 8.142/90 (ACISPAR, 2016)22. 

Sobre a horizontalidade intermunicipal de cooperação Spink (2005, p. 1-2) alude que: 

 

[...] os consórcios intermunicipais tiveram um início horizontal ou mesmo 

ascendente, caracterizado por arranjos organizacionais baseados em 

associações voluntárias. Na sua essência, o consórcio intermunicipal é 

simplesmente um acordo para cooperar numa questão comum; Por exemplo, 

para reunir recursos e construir um hospital que sirva os municípios 

envolvidos, ou para compartilhar a responsabilidade pela gestão das bacias 

hidrográficas e dos rios. [...] O consórcio como mecanismo de cooperação 

horizontal entre os municípios cresceu em importância no Estado de São Paulo 

durante o primeiro governo democrático após o governo militar sob a 

liderança de André Franco Montoro (1983-1986) que viu a oportunidade para 

os municípios reunirem-se para o desenvolvimento micro-regional numa 

época em que a cooperação inter-municipal era muito difícil por causa das 

regras contábeis existentes e muito poucos recursos federais ou estaduais 

estavam disponíveis (SPINK, 2005, p. 1-2, tradução nossa23) . 
 

21 Sistema Único de Saúde. 
22 Fundada em 2001, ACISPAR-Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná, 

nasceu da ideia de fortalecimento dos consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Estado e, 

essencialmente, para conjugar esforços visando atingir objetivos comuns e atender os usuários do SUS (ACISPAR, 

2016). 
23 [...] the inter-municipal consortia had a horizontal or even bottom-up beginning, characterized by organizational 

arrangements based on voluntary association. At its most basic, the inter-municipal consortium is simply an 

agreement to cooperate on a common issue; for example to pool resources and build a hospital that will serve the 
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Na visão de Lopes (2006, p. 149), “os consórcios, por sua vez, são instituídos para a 

resolução de uma ampla pauta de temas específicos ou setoriais, em que os municípios 

necessitem de agilidade e mecanismos formais de ação conjunta”. 

No Vale do Ivaí, além da AMUVI, é importante destacar a presença do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região - CISVIR. Com sede em Apucarana, o 

consórcio é formado pela união de 17 municípios: Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, 

Borrazópolis, Califónia, Cambira, Faxinal, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia 

do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Sabáudia e São Pedro do Ivaí. 

O CISVIR foi criado em 1996, desde então funcionou em prédios alugados, vindo 

somente em junho de 2016 receber seu próprio espaço físico em Apucarana. Atualmente o 

Consórcio atende mais de cerca de 340 mil pacientes oriundos dos 17 municípios elencados 

acima, com uma média de 16 mil consultas por mês e mais 21 modalidades de especialidades 

médicas (APUCARANA, 2016). 

Para Carvalho (2016, p. 74), 

 

Os consórcios de saúde têm possibilitado um compartilhamento de serviços, 

entre entes locais, baseados em um sistema de cooperação que conta com a 

participação de vários municípios que comungam de urgências semelhantes, 

e que por meio da gestão compartilhada, têm como perspectiva, a solução das 

demandas de serviços públicos. 

 
Dallabrida e Zimermann (2009), Carvalho (2016, p. 73) reafirmam que: 

 

O consórcio público é visto como pessoa jurídica formada exclusivamente 

pelos membros da Federação, para estabelecer relações de cooperação e visa 

acima de tudo à realização de objetivos de interesse comum, fazendo uso dessa 

instituição, com personalidade jurídica de direito público e natureza 

autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado, sem que haja a 

especulação de fundos econômicos. 

 
As formas de cooperações intermunicipais têm um peso relevante no que condiz a 

realidade das pequenas cidades brasileiras. De acordo com Brasil (1988) estas formas de 

consórcios públicos e convênios cooperativos estão amparados pelo artigo 241 da Constituição 

Federal podendo ser utilizados para fins comuns, possibilitando o suprimento das demandas de 

serviços públicos essenciais ao bem social. 

 

municipalities involved, or to share responsibility for watershed and river management. [...] The consortium as a 

mechanism for horizontal cooperation between municipalities grew in importance in the State of São Paulo during 

the first democratic government after military rule under the leadership of André Franco Montoro (1983-1986) 

who saw in this arrangement a very simple way for municipalities to get together for micro-regional development 

at a time when inter-municipal cooperation was made very difficult because of existing accounting rules and very 

little Federal or State funds were available (SPINK, 2005, p.1-2). 
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Em suma, para Endlich (2007, p. 2), “do mirante da rede urbana, essas práticas 

correspondem à busca de relações de cooperação e de horizontalidade, ao invés de 

competitividade, entre núcleos de uma mesma dimensão, contíguos ou não” (ENDLICH, 2007, 

p. 2). 

Neste ínterim: 
 
 

O território como um todo e as cidades em particular acolhem uma tipologia 

de atividades. Muitas delas são mais dependentes da sociedade próxima e das 

virtualidades materiais e sociopolíticas de cada área, o que permite certa 

horizontalização da atividade (SANTOS; SILVEIRA, 2003, p. 291). 

 
Em meio às diversas mudanças de ordem econômica e social no Vale do Ivaí nas 

últimas décadas, conforme destacado na tabela 1, há um acréscimo populacional em alguns 

municípios, porém, ocorre perda em outros, percebe-se um aumento da população total de 

324.946 no ano de 2000 para 330.695 em 2010 – variação de 1,77%. Entretanto, levando em 

consideração a porcentagem da população rural tem-se um decréscimo de 20,83%, todavia, 

cabe salientar que com exceção de Apucarana, Ivaiporã e Jandaia do Sul, todos os outros 

municípios do Vale do Ivaí apresentam população inferior a 20.000 habitantes 

(IBGE/IPARDES, 2010). 
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Tabela 1: Dados demográficos dos municípios que contemplam o TVI (2000-2010) 
 

Município Área 

(km²) 

2000 2010 

População 

Total (hab.) 

População 

Urbana 

(hab.) 

População 

Rural 

(hab.) 

População 

Total 

(hab.) 

População 

Urbana 

(hab.) 

População 

Rural (hab.) 

 

Apucarana 558.39 107.820 100.242 7.578 120.919 114.098 6.821  

Arapuã 217.97 4.176 1.208 2.968 3.561 1.334 2.227  

Ariranha do 

Ivaí 

239.56 2.882 697 2.185 2.453 904 1.549  

Barbosa 

Ferraz 

538.64 14.090 9.721 4.369 12.656 9.581 3.075  

Bom Sucesso 322.76 6.173 4.724 1.449 6.561 5.329 1.232  

Borrazópolis 334.38 9.455 6.434 3.021 7.878 5.809 2.069  

Califórnia 141.82 7.679 5.665 2.014 8.069 6.028 2.041  

Cambira 163.39 6.661 4.164 2.497 7.236 5.475 1.761  

Corumbataí 

do Sul 

164.34 4.958 1.998 2.960 4.002 2.127 1.875  

Cruzmaltina 312.30 3.459 1.180 2.279 3.162 1.503 1.659  

Faxinal 715.94 15.601 12.549 3.052 16.314 12.739 3.575  

Godoy 

Moreira 

131.01 3.832 1.469 2.363 3.337 1.547 1.790  

Grandes 

Rios 

314.20 7.864 3.796 4.068 6.625 3.560 3.065  

Ivaiporã 431.50 32.245 25.869 6.376 31.816 27.438 4.378  

Jandaia do 

Sul 

187.60 19.677 17.077 2.600 20.269 18.331 1.938  

Jardim 

Alegre 

405.55 13.677 7.137 6.540 12.324 7.171 5.153  

Kaloré 193.30 5.044 3.057 1.987 4.506 3.218 1.288  

Lidianópolis 158.69 4.781 1.841 2.940 3.973 2.046 1.927  

Lunardeli 199.21 5.664 2.701 2.963 5.160 3.594 1.566  

Marilândia 

do Sul 

384.42 9.073 6.089 2.984 8.863 6.314 2.549  

Marumbi 208.47 4.611 3.384 1.227 4.603 3.141 1.462  

Mauá da 

Serra 

108.32 6.470 5.343 1.127 8.555 7.013 1.542  

Novo 

Itacolomi 

161.41 2.866 1.258 1.608 2.827 1.588 1.239  

Rio Bom 177.84 3.544 2.104 1.440 3.334 2.007 1.327  

São João do 

Ivaí 

353.33 13.194 9.366 3.828 11.525 8.874 2.651  
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Município Área 

(km²) 

 2000   2010  

 População 

Total (hab.) 

População 

Urbana 

(hab.) 

População 

Rural 

(hab.) 

População 

Total 

(hab.) 

População 

Urbana 

(hab.) 

População 

Rural (hab.) 

São Pedro do 

Ivaí 

322.69 9.450 7.712 1.738 10.167 8.044 2.123 

TOTAL 7.447.03 324.946 246.785 78.161 330.695 268.813 61.882 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2000); (2010). 
Elaboração: CGMA (2015). 
Adaptado por: Oliveira (2016). 

 
De acordo com o Ipardes (2007, p. 26), 

 

[...] o componente migratório, dentre os fatores demográficos, vem tendo um 

peso substantivo na conformação do quadro populacional regional. O já 

conhecido processo de modernização da agricultura paranaense, deflagrado 

em algumas regiões, principalmente a partir da década de 1970, foi 

paulatinamente se estendendo a todas as áreas do Estado, provocando intensos 

movimentos de evasão populacional das áreas rurais. Os municípios que 

compõem o território não fugiram às características mais gerais que marcaram 

esse processo. Mais especificamente, ainda que substantivas parcelas dos 

emigrantes rurais tenham se fixado em centros urbanos próximos de suas áreas 

de origem, predominaram os deslocamentos de maior distância, resultando em 

saldos migratórios negativos para fora da região. 

 
Em Jandaia do Sul, o crescimento populacional se elevou substancialmente em 

relação ao período de 2000-2010, no que tange ao montante do Vale do Ivaí. Em contraposição 

percebe-se a uma considerável perca no número de habitantes residentes no campo. Isso pode 

ser explicado, entre outras possíveis causas, pelo intenso processo de modernização da 

agricultura nesse período - que de maneira geral, substitui o trabalho braçal pelo mecânico. 

Este modelo tem se perpetuado até os dias atuais, como por exemplo a erradicação da 

cultura do café – que necessitava de um grande número de trabalhadores para a época da 

colheita, bem como para o cultivo no período de entre safra - passou a ser substituído pela 

produção das oleaginosas (soja, milho, etc.); e, também no caso da colheita da cana de açúcar 

que vem se adequando com as normas ambientais de proibição da queima pela colheita feita 

por máquinas, dispensando grande parte dos trabalhadores. Por outro lado, o IDHM desta região 

vem aumentado de forma significativa, demonstrando uma evolução no processo de 

desenvolvimento local desses municípios, como apresentado na tabela 2. Verifica-se no caso 

de Jandaia do Sul um salto de 0,660 no IDHM em 2000 para 0,747 em 2010. 
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Tabela 2: Indicadores sociais dos municípios do TVI (2000-2010) 

 
 IDHM  ÍNDICE DE GINI24

 

MUNICÍPIO 2000 2010 2000 2010 

Apucarana 0.669 0.748 0.51 0.45 

Arapuã 0.543 0.676 0.48 0.50 

Ariranha do 

Ivaí 

0.517 0.670 0.65 0.41 

Barbosa Ferraz 0.580 0.696 0.58 0.48 

Bom Sucesso 0.573 0.686 0.52 0.43 

Borrazópolis 0.595 0.717 0.47 0.43 

Califórnia 0.611 0.722 0.52 0.50 

Cambira 0.633 0.725 0.52 0.42 

Corumbataí do 

Sul 

0.507 0.638 0.49 0.42 

Cruzmaltina 0.546 0.666 0.52 0.38 

Faxinal 0.590 0.687 0.60 0.48 

Godoy Moreira 0.515 0.675 0.60 0.44 

Grandes Rios 0.528 0.658 0.50 0.45 

Ivaiporã 0.623 0.730 0.58 0.48 

Jandaia do Sul 0.660 0.747 0.55 0.46 

Jardim Alegre 0.563 0.689 0.55 0.66 

Kaloré 0.629 0.721 0.47 0.40 

Lidianópolis 0.582 0.680 0.54 0.40 

Lunardelli 0.565 0.690 0.49 0.46 

Marilândia do 

Sul 

0.590 0.691 0.62 0.44 

Marumbi 0.604 0.721 0.54 0.46 

Mauá da Serra 0.526 0.652 0.59 0.47 

Novo Itacolomi 0.596 0.710 0.42 0.38 

Rio Bom 0.594 0.729 0.46 0.43 

São João do 

Ivaí 

0.584 0.693 0.48 0.43 

São Pedro do 

Ivaí 

0.634 0.717 0.57 0.40 

Fonte: IBGE – Censo demográfico (2000); (2010). 
 

Observando o mapa 2, tem-se uma visão ampla dos municípios que desde o ano de 

2000 a 2010, aumentaram significativamente seu IDHM. No caso de Jandaia do Sul (círculo 

vermelho), esse aumento passou da faixa de 0,600 a 0,699 (considerado de nível médio) em 

2000, para a média de 0,700 a 0,799 (alto IDHM) em 2010. 

 

 

 
 

24 O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo.Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos 

mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a 

situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma 

só pessoa detém toda a riqueza (IPEA, 2004). 



 

65 
 
 
 

Mapa 2: IDHM do território do Vale do Ivaí (2000-2010). 
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De modo geral, a principal economia destes municípios é baseada ainda na 

agropecuária – que de certo modo é a grande propulsora da circulação econômica neste 

território de modo geral. 

Nas cidades, verifica-se diferentes desigualdades, basta andar pelas ruas destas – que 

logo se percebe os contrastes de diferentes tipos de habitações entre outras discrepâncias sociais 

no perímetro urbano. Com destaque para as partes centrais onde predominam as elites do 

município, muitos deles médios e grandes proprietários fundiários e fazendeiros, geralmente 

descendentes dos pioneiros no processo de ocupação destes espaços. Por sua vez, estas famílias 

tradicionais detêm grande influência nas decisões políticas destes municípios - através de ações 

muitas vezes “coronelistas” e “assistencialistas”, devido ao fato de que, nestas cidades o grau 

de sociabilidade entre os governantes e a população é mais nítida. 

Moreira Júnior (2015, p. 89) salienta que, 

 

Quando se pensa em cidade pequena, corriqueiramente, remete-se a ideia de 

lugar repleto de tranquilidade, pacato, bucólico, de pessoas simples e de vidas 

descomplicadas. O tamanho reduzido, tanto em termos populacionais quanto 

territorial, favoreceriam as relações mais próximas de sociabilidade entre as 

pessoas, graças ao convívio dos espaços em comum: a igreja, a praça, o centro, 

entre outros. Ademais, a característica destas cidades permitiria uma maior 

proximidade entre a população e seus governantes, criando outras relações na 

governabilidade local. 

 

Essa relação de proximidade conforme ainda expressa o autor ao parafrasear Soares e 

Melo (2010), de modo geral é de grande relevância para estes espaços, pois entre tantas 

especificidades tem-se a facilidade de localização postal das residências, do comércio e, 

sobretudo, das relações políticas locais. Neste ínterim, tem-se na esfera econômica um elo de 

ligação que permite que condições mais íntimas de sociabilidade reflitam nas questões 

econômicas destes municípios (assistencialismo municipal). 

Logo, essas reflexões enaltecem Moreira Júnior (2014) que afirma: 

 

O tamanho, em especial, o populacional tem sido fundamental para delimitar 

ou, até mesmo, definir uma cidade como pequena. Como o critério 

demográfico se baseia no número de habitantes, cria-se o desafio em 

estabelecer o limite mínimo e máximo para classificar a cidade em grande, 

média ou pequena. Trata-se, portanto, de um dado quantitativo que, de um 

lado, marginaliza e ignora os atributos das variáveis demográficas. De outro, 

desconsidera o quanto o tamanho populacional influencia e é influenciado por 

aspectos econômicos, sociais e locacionais. 

 
De todo modo, convém destacar que cabe a nós enquanto geógrafos atentar-se aos 

aspectos demográficos, funcionais e espaciais que infligem os conteúdos de cada localidade de 
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modo singular. Neste caso, deve-se priorizar os indicadores qualitativos como o modo de vida 

populacional, a sua dinâmica, características socioeconômicas, as relações de proximidade e de 

articulação como o modo rural, a posição geográfica, concentração espacial, relações de 

proximidade com parques de produção, fontes de obtenção de matéria prima, mercado 

consumidor, entre outras características que podem apontar a s particularidades de cada 

localidade. 

Discutir sobre essas abordagens se torna essencial em um primeiro momento para 

entendermos as diferentes abordagens, conceitos e reflexões que se encaixam na realidade do 

nosso objeto de estudo. Compreender o ambiente regional também se faz imperioso à medida 

que tais reflexões corroboram para entendermos de maneira mais ampla a realidade particular 

destes. Neste ponto, a reunião dos aspectos teóricos com um levantamento sistemático de 

caráter empírico, contribui de modo geral para que possamos engessar nexos, indagações, 

comparar elementos que ora se assemelham e ora se divergem entre localidades que se 

encontram em áreas metropolitanas e não metropolitanas. 

Assim, em tentativa de se compreender a realidade de nosso recorte faremos a seguir 

uma análise que enfoquem a perspectiva da rede urbana de modo geral, e em caráter, a dinâmica 

das pequenas cidades no complexo meio de relações entre as redes no território. 
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A geografia tem suas raízes na busca e no entendimento da diferenciação de 

lugares, regiões, países e continentes, resultante das relações entre os 

homens e entre estes e a natureza. Não houvesse diferenciação de áreas, 

certamente a geografia não teria surgido. 

Roberto Lobato Corrêa, 1987 
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CAPÍTULO II: A REDE URBANA NA ANÁLISE GEOGRÁFICA: UM OLHAR 

SOBRE O CONTEXTO DO NORTE CENTRAL PARANAENSE 

 

2.1 A(s) rede(s) urbana(s) 

 
Historicamente, o processo de urbanização em sua gênese contribuiu para a ocorrência 

de mudanças significativas nas sociedades capitalistas. Neste sentido, a rede urbana teve um 

papel crucial - o de concretizar de modo efetivo e articulado, os meios de produção, consumo 

e circulação. Aproximando o que antes era distante e contribuindo para a implantação de uma 

economia de mercado global (CORRÊA, 2006). 

Estima-se que o conceito de rede urbana surgiu no final do século XIX e inicio do 

século XX principalmente com a geografia alemã, com a geografia possibilista na França e com 

os geógrafos britânicos e norte-americanos. A partir daí tem-se um expressivo aumento no 

número de estudos voltados para a temática das redes urbanas, especialmente após o período 

da segunda Guerra Mundial, ao qual houve uma intensificação no processo de urbanização 

introduzindo uma nova redefinição na divisão internacional do trabalho (CORRÊA, 1994). 

 
A partir dos anos 1950, quando se verifica a retomada da expansão capitalista 

e a questão do subdesenvolvimento aparece, as duas formulações são 

colocadas em confronto. O desenvolvimento é associado à existência de uma 

distribuição do tamanho da cidade segundo a proposição de Zipf; o 

subdesenvolvimento, por outro lado, é associado à existência da primazia 

urbana. No primeiro caso, forças econômicas multidirecionadas, 

espacialmente aleatórias, afetariam toda a rede urbana. No segundo, estas 

forças atuariam concentradamente, afetando um único centro, que drenaria 

toda a riqueza para si, por isso tendo sido denominado de cidade “parasítica”: 

a rede urbana por ela comandada foi vista como desequilibrada (CORRÊA, 

1994, p. 17-18). 

 

Com a crise fordista referente ao modelo regulador da produção iniciada na década de 

1970 – no Brasil em 1990, alavancou um generalizado aumento nos deslocamentos territoriais 

em âmbito nacional no que tange a necessidade de organizar o espaço econômico do País 

(IBGE, 20014). Logo, este espaço “permanece importante, porém, perde sua antiga centralidade 

e exclusividade, uma vez que, com a emergência das lógicas organizacionais em rede enquanto 

formas econômicas hegemônicas surgem outras unidades espaciais de referência, como a da 

região e a da cidade” (IBGE, 2014, p. 11). 

Para o IBGE (2014, p. 10): 

 
[...] o Estado e o Mercado são as duas Instituições com o maior poder 

estruturador do espaço, atuando através de suas organizações: de um lado, os 
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organismos públicos criados para atender a população, levantar dados e 

informações e recolher tributos; de outro, as empresas privadas funcionando 

no mercado, com suas estratégias particulares. 

 

Os agentes econômicos neste sentido se usurpam das diversas riquezas nacionais por 

meio de estratégias locacionais previamente estruturadas, quebrando barreiras e criando 

padrões e interesses em comum que modelam o espaço (IBGE, 2014). 

Assim: 

 
[...] o Estado, por definição, não pode abrir mão de organizar seu território, 

especialmente em um país como o Brasil, marcado por profundas 

desigualdades socioespaciais e com tradição de ter o próprio poder público 

como um grande agente atuante na economia e na sociedade em geral. A 

atuação dos organismos públicos descentralizados, com presença em diversos 

pontos do território, é uma maneira de operacionalizar esse papel de 

organização espacial, notadamente em um sistema federativo de divisão 

político-administrativa como o brasileiro (IBGE, 2014, p. 12). 

 

O papel regulador do Estado neste contexto é essencial no controle organizacional do 

espaço. Uma vez que: 

 
O Território Nacional passa a ser visto como um mosaico formado pela 

justaposição das novas redes empresariais com aquela de organização 

centrada no Estado, herdada de períodos históricos anteriores, onde a forma 

centro-periferia permanece com relativa relevância. Partes do território, 

segundo essa lógica, passam a se conectar diretamente ao mercado global, 

enquanto outras permanecem com uma dinâmica mais baseada na 

contiguidade (IBGE, 2014, p. 12). 

 
Paralelamente, diversos são estudos que abarcam as relações entre as redes e seus 

reflexos. Com enfoque em diferentes abordagens destacam-se os estudos das classificações 

funcionais  das  cidades   (AUROUSSEAU,  1921);  (HARRIS,  1943);   (FAISSOL,    1970); 

(FREDRICH e DAVIDOVICH, 1982), tamanho demográfico e desenvolvimento 

(JEFFERSON, 1939); (ZIPF, 1913), hierarquia urbana (CANTILLON, 1755);    (REYNALD, 

1841); (LALANNE, 1863); (DICKISON, 1930); (CHRISTALLER, 1933) e relação 

cidade/região (MARX E ENGELS, 1933); (PIERRE GEORGE, 1983). 

Para Corrêa: 

 
Uma das mais tradicionais vias de estudo da rede urbana pelos geógrafos é 

aquela que se interessa pela classificação funcional das cidades. Esta 

abordagem tem como pressuposto a existência de diferenças entre as cidades 

no que se refere às suas funções. E que o conhecimento dessa diferenciação é 

relevante para a compreensão da organização espacial, na qual a divisão 

territorial do trabalho urbano é uma das mais expressivas características 

(CORRÊA, 1994, p. 10). 
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De modo geral, entende-se como sendo a rede urbana, “[...] o conjunto de centros 

urbanos funcionalmente articulados entre si” (CORRÊA, 2006, p. 16). Portanto, 

 
A rede urbana é simultaneamente um reflexo e uma condição para a divisão 

territorial do trabalho, historicamente a forma mais avançada na divisão social 

do trabalho. É um reflexo na medida em que, em razão de vantagens 

locacionais diferenciadas, verifica-se uma hierarquia urbana e uma 

especialização funcional caracterizadora, entre outros tipos, de cidades 

industriais, político-administrativas ou portuárias (CORRÊA, 2006, p. 26). 

 

Ainda conforme Corrêa (2006), em sua gênese a cidade passou a se tornar não somente 

em um palco da divisão entre a mão de obra braçal e a intelectual. Mas, sobretudo, no lugar 

onde os excedentes agrícolas e a produção rural passaram a ser direcionados e administrados 

primeiramente em escala local pelas articulações dos centros urbanos. O que mais tardar iniciou 

uma ampliação em redes. 

Em um primeiro momento, é “através das funções articuladas de suas cidades – 

bancos, comércio atacadista e varejista, indústrias e serviços de transporte, armazenagem, 

contabilidade, educação, saúde, etc. – que a rede urbana é uma condição para a divisão territorial 

do trabalho”. Tornando deste modo, a viabilidade de “[...] produção das diversas áreas 

agropastoris e de mineração, assim como sua própria produção industrial; [...] a circulação entre 

elas e [...] o consumo nelas” (CORRÊA, 2006, p. 26). 

Corrêa ainda cita que ao mesmo tempo em que a rede urbana contribui para uma 

inerente integração em escala global. Ela também age como elemento de desigualdade25. Neste 

aspecto, tomamos como exemplo as cidades integrantes do território de um país que mesmo 

pertencentes, até mesmo vizinhas, possuem discrepantes realidades. 

No Brasil, podemos citar o caso das Regiões Metropolitanas que se articulam em redes 

para parametrizar metas de integração, competição e disputa de mercado nacional e 

internacional - mesmo com diferentes realidades entre estas. Temos neste sentido, as metrópoles 

como centros de circulação e acumulação de capital, o que Corrêa (2006), denomina como 

sendo “cabeças” de redes urbanas que abrangem territórios nacionais e internacionais, 

compactuando para o surgimento e consolidação da divisão territorial do trabalho, condicionada 

sobretudo pela rede urbana. 

Logo: 
 

 

 

 
 

25 Esta análise exemplifica muito bem o caso da Região Norte Central Paranaense onde observa-se pontos 

desigualdade entre cidades pertencentes a mesma rede urbana, basta. 
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A rede urbana é um reflexo, na realidade, dos efeitos acumulados da prática 

de diferentes agentes sociais, sobretudo, as grandes corporações 

multifuncionais e multilocalizadas que, efetivamente, introduzem, tanto na 

cidade como no campo, atividades que geram diferenciações entre os centros 

urbanos. Diferenciações que, por sua vez, condicionam novas ações 

(CORRÊA, 2006, p. 27). 

 
No que tange aos países subdesenvolvidos, Corrêa (2006, p. 27) relata que “a rede 

urbana pode ser vista, em parte como um conjunto de cidades no qual se verifica um papel de 

intermediação diferenciada de decisões geradas fora da rede urbana nacional”. 

Assim, observa-se no território nacional a existência de uma complexa autonomia 

regional no país, onde interesses e decisões relacionados à divisão territorial do trabalho partem 

não somente da grande metrópole nacional, mas também da escala regional e das capitais 

regionais (CORRÊA, 2006). 

No quadro 6, encontra-se esquematizado a complexidade de relações que envolve a 

abordagem da rede urbana. 

 

Quadro 6: Esquematização de abordagens da Rede urbana 

Fonte: Corrêa (1994); Petisco (2011). 

 
Para Harvey (1973) em meio às sociedades de caráter capitalistas, a rede urbana é a 

forma espacial pela qual se faz possível a insurgência da criação, apropriação e circulação dos 

excedentes por elas produzidas. Mas então, o que se deve esperar de uma cidade que não 

participa efetivamente das formas acima mencionadas? 
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Apropriando-nos das palavras de Corrêa (2006), a existência de cada cidade integrante 

em uma rede depende de sua intensa participação nestes processos, caso contrário, teremos 

neste sentido, a inviabilização existencial destas cidades. 

Assim: 

 

Sua singularidade só se verifica em razão de sua inserção em uma parte 

especifica do território submetido ao processo de criação, apropriação e 

circulação do valor excedente. E é conveniente apontar que uma classificação 

funcional de cidades não deve apenas descrever a divisão territorial do 

trabalho, mas também indicar que papeis cumpre cada cidade de uma dada 

rede urbana no processo de criação, apropriação e circulação do valor 

excedente (CORRÊA, 2006, p. 30). 

 
Deste modo, a rede urbana em seu sentido mais amplo no que se refere ao período 

capitalista, favoreceu para que as relações existentes entre a cidade e o campo se traduzissem 

em um relacionamento entre cidade e região (CORRÊA, 2006). 

Sendo assim: 

 

Cidade e região estão integradas através de dois ciclos de exploração 

comandados pela cidade. No primeiro, a grande cidade, cabeça de rede 

urbana, extrai do campo força de trabalho, renda fundiária e produtos 

agrícolas, quer matérias-primas, quer produtos alimentares. No segundo, que 

realimenta o primeiro ciclo – trata-se, portanto, de um processo -, a cidade 

exporta para o campo capitais, novos usos da terra, força de trabalho, ideias e 

valores, bens e serviços (CORRÊA, 2006, p. 30-31; Grifo nosso). 

 
No entanto, essas atividades industriais dispensam em muitos casos que os 

trabalhadores (detentores da força de trabalho) para a o processo de acumulação capitalista, 

tenham algum conhecimento relacionado a atividades agrícolas. Porém, incumbe-se a cidade 

nesse sentido, reinventar maneiras de captar e atrair por meio da migração campo- cidade essa 

massa para dar suporte a este processo. 

Todavia, esta modalidade de migração em sua maior parte ocorre em direção aos 

centros urbanos mais atrativos, onde se concentram maiores ofertas de emprego e geração de 

renda, bem como maiores oportunidades de inserção socioeconômica (CORRÊA, 2006). 

Levando em consideração a divisão territorial do trabalho, 

 

A cidade é também um centro de comercialização da produção agrícola. Seja 

uma cidade regional pequena ou grande, um porto exportador ou um centro 

industrial, para ela converge uma produção destinada ao abastecimento de sua 

população em produtos alimentares, à reexpedição para mercados extra- 

regionais ou as indústrias da cidade (CORRÊA, 2006, p. 33). 
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Diante ao complexo modo de se comercializar as produções efetivamente agrícolas 

tem se neste sentido, a cidade como principal base que, a grosso modo, impõe e detém o poder 

de precificar ao meio agrícola seus produtos a um valor muito abaixo do que é praticado nos 

centros urbanos (CORRÊA, 2006). 

Logo, diferentes formas de comercialização se fazem presentes, entre elas destacam- 

se a forma: 

 
[...] na qual participam numerosos intermediários localizados em sucessivos 

centros urbanos, constituindo uma cadeia urbana de comercialização: o 

comerciante local da pequena cidade tem uma margem de lucro ao vender a 

produção ao comerciante ou à usina de beneficiamento localizada em um 

centro urbano maior; a revenda da produção ao industrial, exportador ou 

grande atacadista metropolitano, por sua vez, adiciona uma margem de lucro 

ao preço pago ao comerciante local. Nesta cadeia, o consumidor final, de 

localização urbana, paga um preço muito elevado se comparado àquele que o 

produtor rural, localizado no começo do processo de comercialização, recebeu 

do comerciante do local (CORRÊA, 2006, p. 33). 

 
Paralelamente, nota-se a existência de uma cadeia de comercialização literalmente 

urbana com o propósito, sobretudo, de acumulação de lucros comerciais essencialmente 

agrícolas (CORRÊA, 2006). 

De modo geral, vimos então o primeiro ciclo de exploração impostas pelas redes 

urbanas, ou seja, o modo pelo qual a (s) cidade(s) se organizam para obterem seus objetivos e 

lucros comerciais diante o meio rural. Porém, no segundo ciclo de exploração conforme elenca 

Corrêa (2006), ocorre o processo de complementação do campo por parte dos centros providos 

de alto poder de concentração e acumulação de capital, no qual os agentes sociais urbanos, os 

mesmos investem em tecnologias informacionais e cientificas de ponta, presentes inclusive no 

meio rural e nas cidades pequenas. 

“É através de instituição de assistência e extensão rural e do financiamento bancário 

que efetivamente se verifica a difusão de sementes, adubos, inseticidas, tratores, colheitadeiras, 

etc.” (CORRÊA, 2006, p. 34). 

Como elemento de integração das relações cidade-região, a modernização do meio 

agrícola, neste caso com a presença da rede urbana, reflete efeitos diversos no campo e na 

agricultura. “Um deles é a drenagem, realizada pelas agências bancárias da pequena cidade, 

filiais dos grandes conglomerados financeiros metropolitanos. O financiamento da agricultura 

constitui-se uma fonte de drenagem, via juros, de uma parcela da renda produzida no campo” 

(CORRÊA, 2006, p. 34). 
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A ausência de mão de obra no campo, por sua vez, outro efeito do processo de 

exploração capitalista, desencadeia um fenômeno conhecido no Brasil e no mundo, como êxodo 

rural, que nada mais é do que a saída em massa da população de origem rural em direção aos 

centros urbanos, onde há a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Causando assim, 

o inchaço urbano, contribuindo para o aumento de problemas principalmente com infraestrutura 

(habitação, saneamento, segurança pública etc.), onde, considerável parcela desse nicho de 

pessoas se alojam em regiões periféricas e de difícil acesso da hinterlândia das metrópoles 

(CORRÊA, 2006). 

Atualmente, verifica-se que as cidades se tornaram verdadeiros centros de 

concentração de mão de obra, tanto urbana, como também em áreas agrícolas. Nesta última, o 

intenso movimento pendular de trabalhadores que se deslocam diariamente das cidades 

pequenas localizadas nas hinterlândias das regiões metropolitanas é notório. Para Corrêa (2006, 

p. 35), “as pequenas cidades, e às vezes o próprio campo, transformam-se em locais de 

implantação de indústrias poluentes, que não podem, por força de interesses urbano, 

permanecer na grande cidade”. 

Essas atividades econômicas industriais se constituem em uma verdadeira estratégia 

decentralizar serviços para localidades onde há oferta de incentivos fiscais e mão de obra mais 

barata. 

Assim: 
 

 

O mundo rural está preparado para o consumo de bens industriais e de serviços 

da cidade na medida em que tanto os meios de produção como os de consumo 

não são mais produzidos no campo e, em muitos casos, também, na pequena 

cidade”. Logo, “a difusão de um ideário urbano, capitalista, na realidade, que 

introduz novos valores e condiciona hábitos, ratifica e direciona a demanda de 

bens e serviços urbanos” (CORRÊA, 2006, p. 36). 

 
 

No Brasil, o estudo das Regiões de Influência das Cidades elaborado pelo IBGE, traz 

em seu cunho importantes contribuições para o entendimento da rede urbana no País. 

Utilizando-se da afirmativa de Santos (1999, p. 60) ao qual “as ações do presente incidem sobre 

objetos vindos do passado”. 

O estudo do IBGE/REGIC a princípio procurou apontar as diferentes permanências e 

modificações na rede urbana brasileira. 

Para o IBGE (1972, p. 9) “as cidades constituem os locais onde se podem instalar mais 

racionalmente os serviços sociais básicos [...] destinados ao atendimento da população de toda 

uma região”.  Analogamente, “a  estrutura e  a organização do  território são o substrato    que 
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condiciona, e sobre o qual atuam as políticas públicas e os agentes sociais e econômicos que 

compõem a sociedade” (IBGE, 2008, p. 9). 

Todas essas estratégias e ações são dotadas de dinamicidades que criam e remodelam 

constantemente a rede urbana (IBGE, 2008). A incorporação de tecnologias de ponta bem como 

as modificações nas redes técnicas, o avanço da globalização nos últimos anos aliado a 

expansão das cidades, foram capazes de alterar profundas mudanças na paisagem e no território 

brasileiro. 

Esta complexa expansão da divisão técnica e territorial do trabalho, juntamente com 

as mudanças nos veículos de comunicação nas últimas décadas “ampliaram a organização em 

redes – de produção e distribuição, de prestação de serviços, de gestão política e econômica – 

cujos nós são constituídos pelas cidades” (IBGE, 2008, p. 9). 

Seguindo esta linha de pensamento, Dias (2005, p. 23) sugere que “a ideia de rede 

chama a atenção para a complexidade das interações espaciais, resultantes do conjunto de ações 

desencadeadas em lugares mais ou menos longínquos”. Provocando o alastramento de funções 

urbanas aparentemente de nível médio, gerado pela diminuição dos processos necessários à sua 

instauração (DEMATTEIS, 1998); (IBGE, 2008). 

Parafraseando Offner (2000), o IBGE (2008, s. p.) constata que nos dias atuais existem 

duas diferentes tipologias de sistemas urbanos: “o sistema de localidades centrais, com regiões 

formadas no entorno dos centros, e sistema reticular, em que a cidade funciona como nó de uma 

rede mundial”. Estabelecendo no tocante a configuração da rede urbana, a existência de redes 

hierárquicas e não-hierárquicas. 

 
A gestão pública e empresarial – mantém relações de controle e comando entre 

centros urbanos, propagando decisões, definindo relações e destinando 

investimentos. As cidades, contudo, mantém também relações horizontais, de 

complementaridade, que podem ser definidas pela especialização produtiva, 

pela divisão funcional de atividades, pela oferta diferencial de serviços (IBGE, 

2008, s. p.). 

 
Para Corrêa (1995), as cidades que dispõem de grandes ofertas de serviços, empresas- 

sedes, como também diversos órgãos presentes nestes centros do Estado – são definidos como 

os centros de gestão do território. São nestes centros que partem as principais decisões que 

direta ou indiretamente refletem seus interesses e articulações em um espaço definido. 

De acordo com Corrêa (2006), a origem dos estudos que abarcam as relações 

cidade/região tem sua origem e prática acima de tudo entre os geógrafos europeus. 

Analogamente, 
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Com a formação de redes urbanas nacionais e regionais, as relações sociais e 

econômicas especializadas são controladas por uma cidade dominante que 

atua sobre uma relativamente vasta hinterlândia, constituída por cidades 

menores e, em muitos casos, por áreas rurais diferenciadas em termos de 

estruturação e paisagens agrárias (CORRÊA, 2006, p. 23). 

 
Nesta lógica, os estudos que versam a despeito de hierarquias urbanas contribuíram 

para que se colocasse em evidência uma vasta série de simetrias empíricas e com atributos 

distintos no que se refere às redes urbanas (CORRÊA, 2006). 

 

A existência de uma hierarquia urbana em qualquer organização socioespacial 

estruturada por mecanismos de mercado é a principal regularidade verificada. 

Mas as diversas formas que essa hierarquia assume constituem a mais 

importante característica diferenciadora encontrada (CORRÊA, 2006, p. 22). 

 

Desse modo, na visão do IBGE (2014, p.12), 

 

[...] torna-se necessária também a compreensão dos relacionamentos que se 

estabelecem à distância, porque a mobilidade aumentada do capital – com 

multilocalização das unidades produtivas, dos negócios e investimentos a 

distância – necessita ser administrada, coordenada e atendida por serviços. 

Essas atividades são frequentemente atreladas aos lugares onde existe um 

ambiente econômico e institucional propício para que elas floresçam, daí a 

necessidade de entender as redes de gestão do território que as conectam. 

 
 

Compreendendo que no conjunto de cidades existe uma cidade com grau de 

importância (hierarquia) maior do que as outras, elas detêm uma incumbência crucial no que se 

refere ao poder de controle político econômico diante a região (CORRÊA, 2006). 

Dessa forma: 

 

O conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si, por outro 

lado, apresenta uma diferenciação entre suas cidades, a qual se traduz em uma 

hierarquia urbana de acordo com os princípios gerais das localidades centrais 

e, mas não necessariamente, de acordo com uma especialização funcional. 

Assim, uma capital regional, isto é, uma localidade central, pode ser apenas 

uma capital regional, enquanto outra pode acumular ainda a função portuária 

ou se constituir em um centro monoindustrial têxtil. [...] em outras palavras, 

hierarquização e especialização não se excluem; a segunda apenas torna mais 

complexa a rede urbana (CORRÊA, 2006, p. 44). 

 
Assim, a rede urbana e suas unidades funcionais conforme aponta Corrêa (2006), pode 

ser definida também pelas suas diferentes formas espaciais: 

 
Área metropolitana, isto é, isto é, uma metrópole e suas cidades-dormitórios e 

núcleos especializados fisicamente interligados; aglomeração urbana pela 

geminação de duas ou mais cidades de mesmo porte ou como miniatura de 

uma  área  metropolitana;  cidade-dispersa,  constituída  por  um  conjunto de 
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cidades muito próximas uma das outras e dotado de funções especializadas e 

complementares entre si, caracterizando um desdobramento espacial de 

funções urbanas; cidades médias e pequenas e minúsculos locais em torno de 

um ou dois estabelecimentos comerciais e de serviços. A presença de todas 

estas formas indica a complexidade funcional da rede urbana (CORRÊA, 

2006, p. 44-45). 

 
Neste aspecto, conforme reafirma o autor, a união desses elementos em um “conjunto 

articulado de centros urbanos hierarquizados e especializados, e suas diferentes manifestações 

em termos de formas de suas unidades, constitui-se [...] na estrutura territorial onde se dá a 

criação, apropriação e circulação do valor excedente” (CORRÊA, 2006, p. 45). 

Logo, se a rede urbana é nada mais que um reflexo social materializada no espaço em 

diversos momentos históricos, que condiciona a processo de reprodução, “as dinâmicas 

existentes e os fluxos que marcaram os diversos momentos explicam a conformação dessa rede” 

(ENDLICH, 2009, p. 41). O que para Corrêa (1994, p. 7), 

 
A articulação resultante da circulação vai dar origem e reforçar uma 

diferenciação entre núcleos urbanos no que se refere ao volume e tipos de 

produtos comercializados, às atividades político-administrativas, à 

importância como pontos focais em relação ao território exterior a eles, e ao 

tamanho demográfico. Esta diferenciação traduz-se em uma hierarquia entre 

os núcleos urbanos e especializações funcionais. 

 
Assim, no próximo subitem destacaremos a configuração da rede urbana brasileira na 

perspectiva do estudo das regiões de influência confeccionada pelo IBGE em 2008. 

 

2.2 A configuração da rede urbana brasileira conforme o IBGE/REGIC-2007 

 
 

O estudo elaborado pelo IBGE/REGIC-2007 (2008) classificou em um primeiro 

momento, o nível de centralidade e importância dos centros urbanos em sua hinterlândia, e em 

seguida, o seu grau de atuação no território, ou seja, a articulação das cidades em um sistema 

de redes. Convém sublinhar que este estudo traz um apanhado geral e dinâmico de todos os 

REGIC’s que abarcam o processo de evolução hierárquico das cidades. 

Assim, conforme o IBGE (2008) as hierarquias dos centros urbanos ficaram 

delimitadas em cinco grandes níveis e subdivididos em dois ou até três níveis (quadro 7): 
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Quadro 7: Hierarquia dos Centros Urbanos-2007 
SUBNÍVEIS 

N
ÍV

E
IS

 

Metrópoles Grande Metrópole Nacional Metrópole Nacional Metrópole 

Os 12 principais centros urbanos do País, que 

caracterizam-se por seu grande porte e por fortes 

relacionamentos entre si, além de, em geral, possuírem 

extensa área de influência direta. 

São Paulo, o maior conjunto 

urbano do País, com 19,5 

milhões de habitantes, em 

2007, e alocado no primeiro 

nível da gestão territorial; 

Rio de Janeiro e Brasília, com população 

de 11,8 milhões e 3,2 milhões em 2007, 

respectivamente, também estão no 

primeiro nível da gestão territorial. 

Juntamente com São Paulo, constituem 

foco para centros localizados em todo o 

país. 

Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, 

Goiânia e Porto Alegre, com população 

variando de 1,6 (Manaus) a 5,1 milhões 

(Belo Horizonte), constituem o segundo 

nível da gestão territorial. 

Capital Regional Capital Regional A Capital Regional B Capital Regional C 

Integram este nível 70 centros que, como as 

metrópoles também se relacionam com o estrato 

superior da rede urbana. Com capacidade de gestão no 

nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm 

área de influência de âmbito regional, sendo referidas 

como destino, para um conjunto de atividades, por 

grande número de municípios. 

Constituído por 11 cidades, 

com mediana de 955 mil 

habitantes e 487 

relacionamentos. 

 

Constituído por 20 cidades, com mediana 

de 435 mil habitantes e 406 

relacionamentos. 

 

Constituído 39 cidades, com medianas de 

250 mil habitantes e 162 relacionamentos. 

Centro sub-regional Centro sub-regional A Centro sub-regional B 

Integram este nível 169 centros com atividades de 

gestão menos complexas, dominantemente entre os 

níveis 4 e 5 da gestão territorial; têm área de atuação 

mais reduzida, e seus relacionamentos com centros 

externos à sua própria rede dão-se, em geral, apenas 

com as três metrópoles nacionais. 

Constituído por 85 cidades, com mediana de 95 mil 

habitantes e 112 relacionamentos. 

Constituído por 79 cidades, com medianas de 71 mil habitantes e 

71 relacionamentos. 

Centro de Zona Centro de zona A Centro de zona B 

Nível formado por 556 cidades de menor porte e com 

atuação restrita à sua área imediata; exercem funções 

de gestão elementares. 

192 cidades, com medianas de 45 mil habitantes e 49 

relacionamentos. Predominam os níveis 5 6 da gestão 

territorial (94 e 72 cidades, respectivamente), com 

nove cidades no quarto nível e 16 não classificadas 

como centro de gestão. 

364 cidades, com medianas de 23 mil habitantes e 16 

relacionamentos. A maior parte, 235, não havia sido classificada 

como centro de gestão territorial, e outras 107 estavam no último 

nível daquela classificação. 

Fonte: IBGE/REGIC (2008) 
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O quinto e último nível caracterizado pelo IBGE (2008, p. 13), “Centro local – 

corresponde as demais 4 473 cidades cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do 

seu município, servindo apenas aos seus habitantes, têm população dominantemente inferior a 

10 mil habitantes (mediana de 8 133 habitantes) ”. 

Os resultados apontam para uma desigualdade nos níveis hierárquicos do território 

nacional, onde de um lado têm-se áreas com rede complexa e bem estruturada (aqui se 

exemplifica o caso do Centro-Sul do País) com grande concentração de metrópoles, capitais 

regionais e centros sub-regionais com plena articulação entre estes, e de outro se denota a 

exiguidade de níveis intermediários de hierarquia entre os centros (Regiões Norte e Nordeste) 

(IBGE, 2008). 

Porém, conforme análise já sinalizada pelo IBGE em 1978 aponta também para as 

principais alterações no alcance das redes no Brasil26, provocadas principalmente pela 

emergência e adensamento das redes em territórios antigamente pouco ocupados e, sobretudo, 

ao processo de enrijecimento das funções e papéis das capitais das unidades federativas 

influenciando as ações das redes entre os limites dos estados (IBGE, 2008). 

No mapa 3, é possível observar um panorama geral das interações entre as principais 

Redes Urbanas do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 Para uma compreensão mais detalhada, ver em IBGE/Regiões de Influência das Cidades-2007. 
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Mapa 3: Rede Urbana do Brasil (2007). 
Fonte: IBGE/REGIC (2008) 

 
Singularizadas em dimensões de tamanho, organização e complexidade, as redes 

apresentam interações com um ou mais centros, ocasionando em dupla ou até tripla inserção na 

rede. Com destaque para São Paulo – Grande Metrópole Nacional que possui projeção em 

praticamente todo território brasileiro (IBGE, 2008). 

Contudo, os resultados obtidos com o estudo das Regiões de Influência das cidades 

brasileiras apontam que: 

 
Até o terceiro nível da hierarquia, os centros têm atividades de gestão 

relevante; os padrões gerais de centralidade e de relacionamentos derivados 

das diversas informações pesquisadas pelo questionário são recorrentes; as 

variações ocorrem mais frequentemente em relação aos centros de menor 

alcance, os centros de zona, no quarto nível, e os locais, no quinto (IBGE, 

2008, p. 18). 
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Na tabela 3, estão expostas de modo quantitativo, as dimensões que se encontram 

configuradas o conjunto de cidades que delineiam a atual conjuntura urbana do país. 

 
Tabela 3: Dimensão das Redes de primeiro nível 

 

   DIMENSÃO   

Redes de 

primeiro 

Nível 

Nº de 

capitais 

regionais 

Nº de 

centros 

sub- 

regionais 

Nº de 

centros 

de zona 

Nº de 

municípios 

População 

(2007) 

Área 

(Km²) 

São Paulo 20 33 124 1.028 51.020.582 2.279.108,45 

Rio de 

Janeiro 

5 15 25 264 20.750.595 137.811,66 

Brasília 4 10 44 298 9.680.621 1.760.733,86 

Manaus 1 2 4 72 3.480.028 1.617.427,98 

Belém 3 11 10 161 7.686.082 1.389.659,23 

Fortaleza 7 21 86 786 20.573.035 792.410,65 

Recife 8 18 54 666 18.875.595 306.881,59 

Salvador 6 16 41 486 16.335.288 589.229,74 

Belo 

Horizonte 

8 15 77 698 16.745.821 483.729,84 

Curitiba 9 28 67 666 16.178.968 295.024,25 

Porto 

Alegre 

10 24 89 733 15.302.496 349.316,91 

Goiânia 2 6 45 363 6.408.542 835.783,14 

Fonte: IBGE/REGIC 2007 (2008). 
 

A região Sul do Brasil conforme já apontava Moura e Werneck (2001, p. 54) “o arranjo 

das cidades configura uma rede urbana relativamente equilibrada quanto à distribuição dos 

principais centros no território, se comparada às outras regiões brasileiras”. Sobretudo “[...] pela 

conformação de espacialidades de concentração, resultantes da reestruturação produtiva, 

caracterizada por atividades agropecuárias comoditizadas, indutoras de fluxos de evasão rural, 

e por um terciário mais complexo no entorno de centros de médio e grande porte”. 

Neste contexto, essas alterações de ordem socioespacial demonstram que esta 

conformação acima mencionada revela o modo como o país e aqui expressado por meio da rede 

urbana, se insere na economia de mercado cada vem mais globalizada. Porém, estas relações 

determinam a promoção de ligações verticais entre diferentes lugares (MOURA E WERNECK, 

2001). 

Santos (1999, p. 228) faz uma crítica a estas uniões verticais, pois segundo ele, nestas 

relações “os vetores de modernização são entrópicos. Eles trazem desordem aos subespaços em 

que se instalam, e a ordem que criam é em seu próprio benefício”. No entanto, ainda para o 

autor “[...] os lugares também podem se refortalecer horizontalmente, reconstruindo a partir das 
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ações localmente construídas uma base de vida que amplie a coesão da sociedade civil, a serviço 

do interesse coletivo” (SANTOS, 199, p. 228). Em outras palavras, estes relacionamentos 

tendem a criar paralelamente de um lado, a ordem, e, de outro, a desordem no território. 

Integrando e desintegrando lugares, criando e remodelando recortes espaciais em um 

emaranhado de teias (SANTOS, 1999; MOURA E WERNECK, 2001). 

No caso da região Sul do Brasil, pode se observar através do mapa 4, as mudanças no 

grau de centralidade das principais cidades na região. Sendo assim, em 1978 nota-se a presença 

de Curitiba e Porto Alegre classificados como centros metropolitanos – com abrangência intra 

e interestadual, com alto grau de polarização entre os Estado da região Sul; reservando neste 

caso a posição de Londrina como centro de segunda instância (submetropolitano). 

Já em 1993, Curitiba e Porto Alegre ainda permanecem como dois polos de maior 

centralidade, porém, Londrina passa a dividir o seu posto de segunda importância com mais 

cinco polos de centralidade: Maringá, Florianópolis, Passo Fundo, Santa Maria e também, 

Pelotas (MOURA E WERNECK, 2001). 
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Mapa 4: Relação entre as principais centralidades da Região Sul (1978-1993). 
Fonte: IBGE (2000); Moura e Werneck (2001). 
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Entretanto, ainda conforme apontaram as análises de Moura e Werneck (2001), tem- 

se nos três Estados sulistas (com menor grau, o caso de Santa Catarina) a perca de centralidade 

em 1993 nos municípios da Região Sul. Isto se dá pela “inserção em ou proximidade a 

espacialidades de concentração, nas quais se reforçam apenas as centralidades mais expressivas, 

evidenciando um caráter seletivo” (MOURA E WERNECK, 2001, p. 40). 

Neste caso: 

 

Mesmo tendo os níveis de centralidade rebaixados, esses municípios 

permanecem e até revigoram os padrões de crescimento populacional e 

participação na renda do aglomerado. Seguem atuando complementarmente a 

outros que realizam funções mais especializadas e complexas, acentuando-se 

as distinções entre eles. É o caso de municípios inseridos e/ou próximos: à 

aglomeração metropolitana de Porto Alegre [...] aos complexos urbanos do 

norte e oeste paranaense (Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Rolândia, 

norte, e Toledo, no Oeste), (MOURA E WERNECK, 2001, p. 40; Grifo 

nosso). 

 

Conforme a figura 3, já se observa em meados de 1993 no Estado do Paraná as 

interações entre as principais centralidades, com destaque em vermelho para o caso da realidade 

de Jandaia do Sul que já se despontava como um centro polarizador entre eixo Maringá- 

Londrina. 

 

Figura 3: Relações entre as principais centralidades do PR (1993). 

Fonte: IBGE (2000); Moura e Werneck (2001). 
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Em um segundo momento, pela localidade de municípios cuja área não detém uma 

significativa polarização de alto nível, mas com presença de centros urbanos de nível inferior 

muito próximos, como exemplo o Norte Pioneiro do Paraná, onde a fragilidade econômica 

ainda se faz presente. 

E em terceiro, por localizar-se em áreas que passaram por transformações expressivas 

em sua estrutura produtiva. Todavia, mesmo não tendo conseguido acompanhar as novas 

dinâmicas dos processos de produção, esgotamento e evasão populacional, bem como criar 

novas formas de diversificação funcional, ainda permanecem como sendo fortes polos regionais 

(MOURA E WERNECK, 2001). 

Através das dinâmicas verificadas, níveis hierárquicos e centralidade aqui postuladas, 

veremos com mais afinco a seguir a realidade da Mesorregião Norte Central Paranaense, que 

guardadas as peculiaridades, passou por intensas transformações, de ordem econômica e 

populacional desencadeadas após 1970. 

 

 
2.3 A Rede Urbana do Norte Central Paranaense 

 
 

2.3.1 O Processo de Formação Socioespacial do Norte Central Paranaense 

 

 

De modo geral, a colonização do norte paranaense se deu como já mencionado, por 

ações estratégicas de Companhias de colonização, em especial a CTNP, cujo, um dos interesses 

desta, foi o de acelerar o processo de ocupação baseado essencialmente na organização 

fundiária em pequenas e médias propriedades (OYAMA et. al, 2015). 

 

Em 1924, veio ao Brasil uma missão inglesa chefiada por Lord Montagu e 

tendo como assessor Lord Lovat, que estava incumbido pelos acionistas da 

Sudan Plantations, de estudar a possibilidade dessa empresa aplicar recursos 

no Brasil, no sentido de produzir o algodão, que importava em larga escala, 

para suprir a florescente indústria têxtil inglesa (FERREIRA, 1996, p. 86-87). 

 

Em parceria com outros investidores é fundado ainda em 1924 a Brazil Plantations 

Syndicate Ltda; e posteriormente no ano seguinte a Companhia de Terras Norte do Paraná. 

Inicialmente as ações colonizadoras desta companhia inglesa foram voltadas para ressarcimento 

com prejuízos com a cultura do algodão, que na região obteve resultados não muito favoráveis. 

Diante disso a CTNP iniciou então ações estratégicas de loteamentos imobiliários (CHIES e 

YOKOO, 2012; FERREIRA, 1996). 
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Sendo assim, três fatores foram fundamentais para a Companhia no processo de 

colonização desta região, 

 
1) Colonização, incluindo planejamento, loteamento e a venda de terras; 2) 

construção de estradas, essenciais ao escoamento da produção e à ligação 

dos vários núcleos de povoamento entre si e com os principais centros do país; 

3) Implantação de núcleos urbanos (cidades e patrimônios), como a 

produção de energia elétrica e a montagem de fábricas de cimento e de açúcar, 

contribuindo para o progresso da região (LUZ, 1997, p. 37, Grifos do autor). 

 

Para a CMNP (1975, p. 76), 

 

As cidades destinadas a se tornarem núcleos econômicos de maior importância 

seriam demarcadas de cem em cem quilômetros, aproximadamente. Entre 

estas, distanciados de 10 a 15 quilômetros um do outro, seriam fundados os 

patrimônios, centros comerciais e abastecedores intermediários. Tanto nas 

cidades como nos patrimônios a área urbana apresentaria uma divisão em 

datas residenciais e comerciais. Ao redor das áreas urbanas se situariam 

cinturões verdes, isto é, uma faixa dividida em chácaras que pudessem servir 

para a produção de gêneros alimentícios de consumo local, como aves, ovos, 

frutas, hortaliças e legumes. A área rural seria cortada de estradas vicinais, 

abertas de preferência ao longo dos espigões, de maneira a permitir a divisão 

da terra da seguinte maneira: pequenos lotes, de 10, 15 ou 20 alqueires, com 

frente para a estrada de acesso e fundos para o ribeirão. Na parte alta, 

apropriada para plantar café, o proprietário da gleba desenvolveria a sua 

atividade agrícola básica: cerca de 1.500 pés por alqueire. Na parte baixa, 

construiria sua casa, plantaria sua horta, criaria seus animais para consumo 

próprio, formaria seu pequeno pomar. 

 
A estruturação em pequenas e médias propriedades em seu cunho inicial teve como 

base a produção familiar. Assim, muitas famílias foram atraídas pelas facilidades de aquisição 

de terrenos ofertados pela CTNP, entre elas destaca-se: os afrouxamentos nas formas de 

pagamento dos lotes, como o parcelamento e a conformação de uma rede planejada de centros 

urbanos com a função de ofertar subsídios ao meio rural. 

Além dessas, outro fator que direta ou indiretamente foi um dos principais 

impulsionadores de atração populacional, foi à qualidade do solo da região de alta fertilidade - 

conhecida como terra roxa. É neste momento que famílias inteiras oriundas de outros estados 

brasileiros, como Minas Gerais e São Paulo, deram início a um forte processo de imigração 

com a finalidade principal de cultivo da cultura cafeeira (CHIES e YOKOO, 2012). 

As propagandas de oferta e divulgação dos lotes a venda foram intensas nos veículos 

midiáticos, tanto em território nacional, como também no exterior, o que favoreceu ainda mais 

a consolidação e o sucesso das ações da Companhia (IZEPÃO e GARDENAL, 2015). Na figura 
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4 é possível observar através de recortes de jornais impressos trechos de matérias que 

apontavam a região como um centro de convergências do futuro. 
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Figura 4: Anúncios publicados pela CTNP (1934). 

Fonte: Estadão (2010). 

Adaptado por: Izepão e Gardenal (2015). 
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Segundo a CMNP (1975, 129), “os colonos que chegavam ao Norte do Paraná eram 

brasileiros vindos de São Paulo, do Nordeste e do Sul, além de estrangeiros: italianos, alemães, 

portugueses, espanhóis, russos e muitos japoneses”. Com poucos pertences, estes imigrantes 

adquiriam lotes de terras mediante o pagamento de entrada referente a 30% do real valor e o 

parcelamento em até quatro anos com juros de 8% ao ano. Com os lucros líquidos da colheita 

do café, ocorriam aquisição de mais lotes de terras, ampliando as glebas. Neste sentido, muitos 

firmaram suas riquezas na região, o que contribuiu para a conformação posteriormente de 

grandes latifundiários. 

Observando o mapa 5 (círculo em amarelo), é possível identificar as áreas que foram 

colonizadas pela CMNP, que abrangem grande parte setentrional e noroeste do estado. 
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Mapa 5: Localização da área colonizada pela CTNP. 
Fonte: CMNP (1975). 
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Para Moro (1998, p. 5) as companhias colonizadoras que se instalaram no Norte e após 

o Noroeste do Estado do Paraná “traçaram um novo aspecto com a colonização dirigida, a 

pequena propriedade, o intenso processo de desenvolvimento da cafeicultura, como até então 

não se tinha visto, o cosmopolitismo de seus povoadores, definindo as especificidades da 

paisagem regional”. 

Historicamente no Brasil, a cultura do café foi tida como prevalecente produto 

econômico voltado inicialmente à exportação, entre 1875 até 1930 (CHIES E YOKOO, 2012). 

Para as autoras no que se refere ao processo de colonização da região norte paranaense, o 

mesmo está intimamente relacionado à política de expansão da cafeicultura principalmente de 

Minas e São Paulo. Logo, “[...] o café expandia-se muito rapidamente em razão das vantagens 

que sua produção oferecia, já em 1860, havia cortado o território paulista e chegado às terras 

do norte paranaense, porém, a ocupação mais representativa se deu no início do século XX” 

(CHIES, 2007, p. 25). 

Nos mapas 6 e 7, tem-se a possibilidade de evidenciarmos esta constatação realizada 

pela autora, demonstrando a abrangência do cultivo do café no território paranaense, com 

grande predominância na parte setentrional do estado. 
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Mapa 6: Concentração das lavouras de café no Paraná (1968). 
Fonte: Ministério da Agricultura (1968); Divisão Geográfica-IBGE (1989). 
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Para Chies e Yokoo, 

 

 
As lavouras de café atingiram primeiramente o norte velho ou pioneiro de 

Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Cambará, 

Tomazina, Venceslau Braz, dentre outras do norte pioneiro, posteriormente o 

norte novo de Londrina, Cambé, Apucarana, Rolândia, Ivaiporã, Primeiro de 

Maio, Sertanópolis, Maringá, dentre outras e, por final, o norte novíssimo de 

Paranavaí e Umuarama. (CHIES e YOKOO, 2012. p. 34). 
 
 

Mapa 7: Subdivisão geográfica do Paraná (1950). 

Fonte: Dias e Gonçalves (1999). 

 
Em 1951 a CTNP após ser adquirida por acionistas brasileiros em 1944, passa a ser 

chamada Companhia Melhoramentos Norte do Paraná/CMNP. No entanto: 

 
O grupo de investidores brasileiros, ao ficar com as terras e com o plano de 

colonização pertencente aos ingleses, não alterou as sábias diretrizes fixadas 

pelos seus antecessores. Ao contrário, procurou evitar qualquer solução de 

continuidade que pudessem interromper a magnífica obra de desbravamento 

e uso racional da terra que se observava em Londrina e nas áreas adjacentes 

(CMNP, 1975, p. 105). 

 
Com a necessidade de diversificação das ações da antiga CTNP a CMNP surgiu como 

estratégia de esgotar a venda de lotes iniciada pelos ingleses. Assim, mesmo após a troca de 

acionistas ingleses por brasileiros, a política de vendas foi mantida pelos novos donos, que 

segundo depoimentos: 
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A zona rural colonizada pela Companhia foi dividida em pequenos lotes, de 

área variável, demarcados de tal maneira a incluírem todos eles uma parte de 

baixada e uma de espigão. Contam, ainda, com água corrente e acesso por 

estrada de rodagem. Na parte de baixada o colono geralmente constrói sua 

casa, planta um pomar e uma horta, cerca um pasto, enfim, produz o 

necessário para a subsistência. Nos trechos mais elevados, menos atingidos 

pelo frio, estende o seu cafezal, que constitui a sua fonte principal de renda. 

[...] A consequência mais importante da obra realizada pela Companhia se 

traduz na oportunidade que ofereceu aos trabalhadores sem posses de 

adquirirem pequenos lotes agrícolas, cujas dimensões e modalidade de 

pagamento eram sempre amoldadas ao desejo dos compradores. Chegavam à 

região nos famigerados caminhões ‘paus de arara’ e logo se engajavam nas 

turmas de derrubada de mata para plantio do café. Neste trabalho, que era rude 

mas de boa paga, conseguiam amealhar algumas economias, já com o objetivo 

de adquirir um lote da Companhia (CMNP, 1975, p. 104). 
 

A figura 5 demonstra como era feito o planejamento das vendas dos lotes de terras pela 

CMNP. 
 

 

Figura 5: Visão gráfica em perspectiva do sistema de repartição de terras executado pela CTNP/CMNP. 
Fonte: CMNP (1975) 

 

De modo geral, 

 

 
[...] enquanto na região do rio das Cinzas no Norte Pioneiro a grande 

propriedade e o povoador de origem mineira foram uma constante, nas "terras 

roxas" do Terceiro Planalto a leste do Tibagi, os povoadores paulistas com sua 

tradicional fazenda cafeeira foram a marca característica (CMNP, p. 36, 

1975). 
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A princípio, a CMNP após adquirir o equivalente de 515 mil alqueires em terras e 

títulos de concessões, e posteriormente após a compra de aproximadamente mais 30 mil 

alqueires, contribui para a conformação das maiores cidades intrínsecas a região do norte 

paranaense. Onde anteriormente definiam-se esta região potencialmente como produtoras de 

café da seguinte forma: 

 
1) Norte Velho: área colonizada por paulistas e mineiros que atravessaram o 

rio Itararé no início do século. Seus núcleos mais expressivos são: 

Jacarezinho, Cambará, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Andirá, 

Bandeirantes e Cornélio Procópio; 2) Norte Novo: área delimitada pelos rios 

Tibagi e Ivaí, até as margens do Paranapanema e do Ribeirão Caiuá. Cidades 

mais importantes: Londrina, Maringá, Apucarana, Arapongas, Nova 

Esperança, Paranavaí, Porecatu e Jaquapitã; 3) Norte Novíssimo: área que se 

estende do rio Ivaí ao Paraná. Cidades principais: Cianorte, Umuarama, 

Cruzeiro D’Oeste, Xambrê, Terra Boa e muitas outras (CMNP, p. 115-116, 

1975). 

 
A CMNP em suma “colonizou uma área correspondente a 546.078 alqueires de terras, 

ou 1.321.499 hectares, ou ainda cerca de 13.166 quilômetros quadrados”. Além de contribuir 

na fundação de “36 cidades e patrimônios, vendeu chácaras para 41.741 compradores, de área 

variável entre 5 e 30 alqueires, e cerca de 70.000 datas (lotes) urbanas com média de 500 metros 

quadrados” (CMNP, 1975, p. 116). 

 

Desenvolvida em grande parte como um prolongamento agrícola da economia 

cafeeira paulista, a expansão fronteiriça paranaense alastrou-se rapidamente 

por sobre vastas áreas de terras da mais alta fertilidade, praticamente 

desabitadas, que passaram a constituir uma excelente válvula de escape para 

inversões lucrativas de amplas parcelas do capital acumulado no núcleo mais 

dinâmico do capitalismo nacional, localizado na Região Sudeste do País e 

centrado em São Paulo (IPARDES, 2004, p.21). 

 

Porém, para a cultivação da cultura cafeeira além de um solo fértil, o clima favorável 

a este cultivo é preponderante para ao desenvolvimento da lavoura. Porém, no Paraná a questão 

climática nem sempre foi favorável neste sentido. 

 

Mas a questão climática não fez com que os cafezais não continuassem se 

expandindo pelo território paranaense, já que as vantagens econômicas eram 

muito grandes. Dentre os principais fatores responsáveis pelo sucesso da 

cafeicultura no Estado e pela rápida ocupação do norte paranaense, pode-se 

destacar: a já citada qualidade das terras, política econômica governamental, 

escoamento da produção pelas ferrovias que chegavam ao Estado, a evolução 

da cafeicultura paulista neste período e o surto de industrialização de São 

Paulo a partir da década de 1930, além da facilidade para a aquisição de terras 

no Estado (CHIES e YOKOO, 2012. p. 34). 
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No entanto, com a geada negra ocorrida em 1975 no Estado, que praticamente levou a 

uma total erradicação desta cultura, este quadro sofreu severas mudanças na estrutura 

socioeconômica do Paraná. No gráfico 1, é possível analisar a dinâmica da produção do café 

no Estado do Paraná desde seu processo de expansão, seu auge e decadência. 

 
Gráfico 1: Produção de café no Paraná e São Paulo (1940-1977) 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Café (1977). 

 
A colheita de café no Norte do Paraná alcança elevados índices como 

resultados da grande fertilidade das terras roxas. Aproveitando os corredores 

livres dos cafezais novos, os agricultores plantam também milho, feijão, arroz, 

trigo, soja e algodão, o que não apenas ajuda a colocar o Estado do Paraná 

num dos primeiros lugares do rol de produtores de cereais como também 

desmente a afirmativa frequentemente repetida no passado de que a plantação 
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de café constituía uma monocultura prejudicial ao interesse alimentar básico 

da população (CMNP, 1975, p. 116). 

 
Gráfico 2: Produção de café no Paraná (1940- 1977) 

Fonte: Crocetti (2007); Izepão e Gardenal (2015). 

 

De acordo os dados apresentados no gráfico 2, observa-se que em 1930 a produção 

cafeeira no Estado era pouco expressiva. Porém em 1940 já ocorre um salto na produção que 

gradativamente se elevou a casa dos 25% de toda produção nacional. Já em 1955 esse número 

sofre uma expressiva redução de 15%, mais se reergue e atinge em 1960 a representação de 

55%, mais da metade de toda a produção do País (CROCETTI, 2007; IZERPÃO e 

GARDENALL, 2015). 

Paralelamente, segundo depoimentos do gerente da CMNP Aristides de Souza Melo, 

a companhia, assim como as demais que atuaram no processo de colonização do espaço 

paranaense: 

 
[...] eram obrigadas a apresentar ao Ministério de Agricultura o 

relacionamento estatístico dos colonos compradores, incluindo área, 

população, tipo de lavoura, vias de acesso, etc. exigia-se que o número de 

colonos brasileiros alcançasse o mínimo de 20% do total, sendo que a 

Companhia apresentou 30% de compradores nacionais, seguidos de 

lavradores italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, ucranianos, 

russos etc., em porcentagens decrescentes que atingiram até 0,2%, num total 

de 33 nacionalidades (CMNP, 1975, p. 116;119). 

 

De todo modo, as ações da CMNP foram de certa maneira essenciais na historicidade 

do processo de formação da região Norte do Paraná, que reservados os pontos negativos da 

Companhia no sentido de priorizar ou favorecer classes sociais mais abastadas - loteou imensas 

áreas de terras que a princípio eram em grande parte devolutas. Aplicou pesados incentivos ao 

agronegócio, construiu e ampliou as redes de comunicação e mobilidade rodoferroviárias, além 

das diversas propagandas de divulgação das atratividades ofertadas na região que atraiu   uma 
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gama considerável de imigrantes, que trabalharam e expandiram suas terras e patrimônios 

(CMNP). 

Para Tows (2010) entre a década de 1970 o Norte do Paraná recebeu uma maior 

consideração pelo fato deste período ser marcado por transformações intensas em seu espaço 

regional. “[...] primeiramente, na relação cidade – campo: se vivia à época da modernização da 

agricultura, fato este que culminou no expressivo preenchimento e crescimento das áreas 

urbanas, fenômeno que ocorrera concomitantemente em praticamente quase todo o país [...] 

(TOWS, 2010, p. 80) ”. 

 

O processo de substituição de culturas, assim como o de modernização 

agrícola, que se configuram na paisagem regional do Norte do Paraná, em 

especial durante os anos setenta, foram agilizados pela ação conjugada do 

Estado, das cooperativas agropecuárias e das agroindústrias privadas. Esses, 

em conjunto, desenvolveram suas ações como verdadeiros agentes do capital, 

ao procurarem organizar a produção nos moldes do sistema de economia de 

mercado, no qual se insere o Estado Brasileiro (MORO, 1991, p. 153). 

 

Em suma, o norte paranaense se transformou moldadas por interesses de agentes 

econômicos e políticos que descoberto os grandes potenciais de produção agrícola, deram início 

a uma série de ações que alterou toda a paisagem da região. Neste aspecto, a de se levar em 

consideração a presença do Estado no processo de expansão da cultura cafeeira no Norte do 

Paraná, considerada até então como “centro motor do desenvolvimento capitalista no Brasil, 

cujo preço internacional apresentava instabilidade” (IZEPÃO e GARDENALL, 2015, p. 70). 

Neste ínterim, podemos ressaltar que as políticas econômicas de defesa ao café que 

acelerou a expansão da cultura em solo paranaense. Ao analisar os apontamentos de Silva 

(1985) Izepão e Gardenall (2015, p. 70) alocam que: 

 

O mecanismo de controle da oferta estabeleceu-se através do Convênio de 

Taubaté, em 1906, com a proibição do plantio do plantio de novos cafeeiros 

nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os maiores 

produtores brasileiros, bem como a definição da responsabilidade dos 

respectivos governos, na compra e estocagem da produção excedente. 

 

O convênio de Taubaté desde 1906 teve fundamental papel no processo de expansão 

da cultura cafeeira paulista. Com a política de combate ao descompasso entre a produção e a 

demanda mundial do mercado cafeeiro em 1931 sobre a responsabilidade do DNC, toda 

produção nacional era adquirida pelo órgão federal DNC27  que posteriormente destinava 30% 

 

27 DNC – Departamento Nacional do Café. Criado em 1933 no Governo Getúlio Vargas em sua política estratégia 

de conter as superproduções do café em meio a crise mundial de 1929 e o colapso econômico do país. 
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dessa produção para fins de estocagem, 30% para exportação e 40% para então conhecida na 

época como quota de sacrifício que tinha como destino a incineração (ABREU, 2010; IZEPÃO 

e GARDENALL, 2015). 

Porém esse método de queima dessa porcentagem da produção causou desconforto e 

um acentuado grau de descrédito e desconfiança quanto às medidas político econômicas do 

Estado elaboradas na época. 

Contudo, em 1933, com o declínio do preço do café no mercado internacional, muitas 

regiões brasileiras, pioneiras neste tipo de cultura, perderam interesse em continuar neste ramo, 

o que levou a perdas significativas nos valores de produção (CANCIAN, 1981; IZEPÃO e 

GARDENALL, 2015). 

Em São Paulo, por exemplo, maior produtor na época, vivenciou altas reduções de sua 

produção total, mais o ápice da erradicação desta cultura no Estado se deu em maior escala com 

a geada de 1942, que aliado aos fatores anteriores foram responsáveis por perdas significativas 

de produção e até mesmo de força de trabalho (IZEPÃO e GARDENALL, 2015). 

Assim, no Estado do Paraná, ocorreu uma tendência conforme elencaram Cancian 

(1981); Izepão e Gardenal (2015) de ordem inversa, ao qual apoiada no limite imposto pelo 

Governo Federal que limitava a proporção estadual de pés de café em 50.000.000. Logo: 

 

[...] a conjuntura econômica na qual a cultura do café se implantou no Estado 

do Paraná não era de preços favoráveis no mercado doméstico, nem no 

internacional, mas, a sua expansão se deveu principalmente a três fatores. 

Primeiramente, a alta produtividade do café, que foi permitida pela riqueza do 

solo paranaense, em segundo lugar, pela estrutura fundiária, baseada na 

pequena propriedade, com trabalho familiar e baixo custo de mão de obra, e, 

por fim, pelo fator política econômica, pois, enquanto os demais Estados 

adotavam medidas restritivas, por meio de impostos, o Governo do Paraná se 

empenhava no sentido de reformular o decreto, cujo imposto passaria a incidir 

apenas aos Estados que possuíssem mais de 50 milhões de pés de café, o que 

não era o caso do Paraná. (TRINTIN, 2006; IZERPÃO e GARDENAL, 2015, 

p. 71). 

 
Diante dessa inicial conjuntura de incentivar a expansão do café em território 

Paranaense é que veremos com mais afinco o processo de estruturação e consolidação da rede 

urbana do Norte Central Paranaense, cuja dinâmica econômica encontra-se conformadora de 

sua configuração, neste apresentaremos a inserção de Jandaia do Sul nesta rede. 
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2.4 O processo de configuração da rede urbana do norte central paranaense 

 
 

A Mesorregião Norte Central Paranaense (mapa 8) tem em seu pioneirismo o modelo 

de ocupação e colonização de seu território, como base essencial a cultura cafeeira, que foi 

preponderante pelo seu dinamismo alicerçado na pequena propriedade com estreito vinculo ao 

mercado em plena expansão (IPARDES, 2011). 

Neste sentido, 

 

 
A agroindústria substituiu a tradicional e já forte indústria cafeeira, não 

somente pela modernização do campo, mas também pela grande crise cafeeira 

gerada pela geada negra de 1975. A mesma contribui fortemente para a 

reorganização das cidades na região, pois as cidades demandavam maior 

oferta de comércio e de serviços, pois tais transformações agrícolas ocorridas 

neste período contribuíram para o forte processo de urbanização e, 

consequentemente, transformações intra-urbanas decorrentes (TOWS, 2010, 

p. 81). 

 

Mapa 8: Divisão político-administrativa e Mesorregiões-PR (2002). 

Fonte: Base Cartográfica – IAP (2002); Ipardes (2004). 

 
Essa singularidade da região contribuiu para que a mesma se tornasse na década de 70 

a mesorregião mais populosa do Paraná em área rural - o equivalente a ¼ da população de todo 
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Estado. A economia regional em 1975 apresentou expressiva participação de 25,2% do VAF28 

em comparação com a economia estadual (IPARDES, 2011). 

Com a concentração de atividades especificamente industriais localizados na RMC29, 

o cenário da região Norte Central Paranaense sofreu uma nova reconfiguração diante dessa nova 

realidade que refletiu em uma redução do VAF no ano de 2000 para 14,3%. Porém, a região 

não perdeu o seu dinamismo econômico durante as últimas décadas, muito pelo contrário, com 

o intenso processo de agroindustrialização e modernização da agropecuária, a região manteve 

sob a égide agrícola sua competitividade no mercado nacional e internacional. 

A expansão da produção agrícola neste sentido, muito se deve diante da conformação 

de um emaranhado de Complexos Agroindustriais (CAIs) e a organização em cooperativas que 

atribuídas a uma estrutura gerencial e também de mercado competem com grandes empresas 

do setor (IPARDES, 2011). 

Além dos altos desempenhos da região no que tange a produção da cultura da soja, do 

milho e da cana de açúcar, a presença da agricultura de cunho familiar vem despontando nos 

últimos anos principalmente no ramo da fruticultura que vem ganhando seu espaço no mercado 

através de ações locais, que visa a promoção do associativismo e da coletividade como gestão. 

De acordo com o Ipardes (2011) o Norte Central Paranaense contempla o segundo 

maior parque industrial do Estado, isto se deve muito pelo fato de a região apresentar um forte 

e complexo dinamismo econômico regional: 

 

[...] que se particulariza pela diversificação, com importante participação dos 

gêneros alimentação, têxtil, mobiliário, açúcar e etanol, além dos novos 

segmentos, especialmente os de agroquímicos e embalagens plásticas e 

equipamentos para instalações industriais e comerciais. Destaca-se a forte 

presença do setor serviços na região, com atividades fortemente concentradas 

em Londrina e Maringá, particularmente de segmentos que denotam 

importantes encadeamentos produtivos, como os serviços de transporte e de 

apoio à atividade empresarial, bem como de serviços sociais, como saúde e 

educação (IPARDES, 2004, p. 29). 

 
Além disso, a mesorregião possui em seu território uma consolidada estrutura 

científica e tecnológica em especial no ambiente agropecuário. Destaca-se ainda a presença de 

instituições de ordem estadual e federal que contribuem para este novo cenário na região com 

diversidades de ofertas de cursos de graduação e de nível de pós-graduação (IPARDES, 2011). 

 

 

 
 

28 Valor Adicionado Fiscal. 
29 Região Metropolitana de Curitiba. 
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A mesorregião é composta por uma rede rodoferroviária complexa e estruturada e 

formada por dois grandes e principais eixos rodoviários – a BR-376 e BR-369, além da PR-317 

e BR-158, além de apresentar uma estrutura aeroportuária consolidada e uma convergente 

ramificação modal ferroviário, como demonstrado na figura 6 (Jandaia do Sul, no círculo preto) 

(IPARDES, 2011). 
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Figura 6: Recorte do Mapa Político-Rodoviário do Paraná. 

Fonte: DER-PR (2015). 
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Porém, os contrastes em ambos os níveis são diversos, no sentido de que na 

porção do território onde se obtém um índice maior de produção, as condições viárias são mais 

favoráveis, muito nítidas particularmente nos trechos federais que ligam as principais cidades 

do Estado e do país (IPARDES, 2011). 

Neste âmbito, os níveis hierárquicos entre as cidades na região se cristalizam, 

revelando o grau de heterogeneidade entre os municípios, materializado pelos indicadores 

socioeconômicos. Assim, a rede de municípios que se concentram no eixo Maringá-Londrina 

como aponta os levantamentos elaborados pelo IPARDES (2004) com exceção de outros, 

apresentam os melhores resultados no IDHM da região. 

Estes componentes expressam a presença de células de desigualdades municipais no 

que tange a variável renda per capita, o que dificulta ainda mais a expansão e valorização das 

economias locais destes municípios – o que reflete diretamente no cotidiano da população. 

(IPARDES, 2011). 

Conforme Tows (2010, p. 80) o repentino processo de ocupação alicerçado em uma 

economia de mercado ascendente “[...] fez com que na década de 1970 já tivessem cerca de 1,5 

milhões de habitantes, porém, predominantemente rural, devido principalmente, ao grande 

contingente populacional rural, que tinha o café como principal segmento da economia”. 

No mapa 9 observa-se de modo mais simplificado e abrangente desde 1850 e pós 1945, 

a gênese, evolução dos núcleos urbanos localizados no Norte o Paraná de acordo com Fresca 

(2004). Para a autora, 

 

Desenvolvida em grande parte como um prolongamento agrícola da economia 

cafeeira paulista, a expansão fronteiriça paranaense alastrou-se rapidamente 

por sobre vastas áreas de terras da mais alta fertilidade, praticamente 

desabitadas, que passaram a constituir uma excelente válvula de escape para 

inversões lucrativas de amplas parcelas do capital acumulado no núcleo mais 

dinâmico do capitalismo nacional, localizado na Região Sudeste do País e 

centrado em São Paulo (IPARDES, 2004, p.21). 
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Mapa 9: Gênese e evolução dos Núcleos urbanos do Norte do Paraná. 
Fonte: Fresca (2004); Druciak (2007); Towns (2009). 
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De todo o modo, “a rearticulação das atividades no espaço regional decorrente 

principalmente do processo de modernização das atividades agropecuárias, imprimiu um baixo 

ritmo de crescimento populacional ao longo das últimas décadas” (IPARDES, 2011, p. 29). 

Logo, “[...] o componente migratório no cenário demográfico, teve um peso substantivo. Ainda 

que os ganhos populacionais das áreas urbanas tenham sido significativos, no cômputo geral a 

mesorregião apresentou perdas populacionais” (IPARDES, 2011, p. 29). 

No âmbito geral da mesorregião, o ritmo de crescimento da população entre 2000 e 

2010 foi de 0,93% ao ano (IPARDES, 2011). Entretanto, endemicamente: 

 
Houve um deslocamento populacional em direção aos municípios mais 

dinâmicos, resultando na conformação de duas importantes aglomerações 

urbanas, que se articulam através de um eixo intensamente urbanizado. Os 

polos Londrina e Maringá apresentam, na hierarquia da rede urbana brasileira, 

níveis de centralidade caracterizados como muito fortes, articulando uma 

grande área que abrange parte do interior paranaense e adentra os estados de 

Mato Grosso do Sul e São Paulo (IPARDES, 2011, p. 29). 

 
Nas palavras de Moura e Werneck (2001, p. 49), 

 

Londrina e Maringá, dada a sua proximidade geográfica, compartem o 

comando de um subsistema na porção norte paranaense [...] compõem um 

complexo urbano cuja origem remonta seu processo de colonização, no 

apogeu do café. Nessa fase, a ocupação se deu de acordo com um projeto de 

construção de uma rede hierarquizada de centros equidistantes, para apoio as 

atividades agrícolas. Com o desenvolvimento agroindustrial, essa rede foi 

reforçando ás hierarquias urbanas, configurando hoje um expressivo conjunto 

com população elevada e alta densidade de ocupação, com 

complementaridade funcional, e importante posição na economia do Estado. 

 
O mapa 10 destaca as interações geoeconômicas das cidades de Londrina e Maringá 

apresentado as intensas relações de cunho econômico com diferentes centros locais, regionais 

e interestaduais. Neste sentido, Silva (2007) reflete que, 

 
[...] as diferentes interações geoeconômicas apresentam significativos 

rebatimentos junto às estruturações das cidades, sendo que suas dinâmicas 

interferem nos fluxos e nas localizações dos meios de consumo coletivos. 

Assim, Londrina e Maringá comparecem pertencentes à economia com 

grandes densidades informacionais, presentes no meio técnico-científico- 

informacional. Portanto, suas estruturações também estão relacionadas a tais 

lógicas, comandada pelos grandes capitais, em alguns casos externos e 

internacionais. Estes rebatimentos que chamamos de indiretos quando 

analisamos as atividades econômicas, mostram-se elementos importantes para 

o entendimento da expressão de centralidades, pois complexificam a 

estruturação das cidades e ampliam a divisão social e territorial do trabalho, 

produzindo novas áreas com especialização funcional e/ou social (SILVA, 

2007, p. 578). 
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Mapa 10: Interações Geoeconômicas de Londrina e Maringá (2005). 
Fonte: Base Cartográfica-IBGE (2002); Silva (2006). 

 

Conforme demonstra Cunha (2005) é fato verídico e não surpreendente de que Maringá 

e Londrina, detém a liderança no grau de centralidade na mesorregião do Norte Central 

Paranaense, com ênfase maior para a segunda. E em terceiro lugar destaca-se a influência e 

centralidade de Apucarana. 

No mapa 11, tem-se de modo mais dinâmico a atual conjuntura e dinâmica da Região 

de Influência de Londrina - Capital Regional B. Em seguida, no mapa 12 a Região de Influência 

de Maringá, também Capital Regional B. 
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Mapa 11: Região de Influência de Londrina (PR) – Capital Regional B. 
Fonte: IBGE/IPARDES (2007). 
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Mapa 12: Região de Influência de Maringá (PR) – Capital Regional B. 

Fonte: IBGE/IPARDES (2007). 
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No caso de Londrina observa-se que a mesma detém influência muito forte com 

Apucarana, que por sua vez influência fortemente Jandaia do Sul, e está influenciando 

Marumbi, Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí. 

Em relação a região de influência de Maringá nota-se uma fraca influência da cidade 

polo com Jandaia do Sul. 

Para Benaduce (1999) a conjuntura do sistema urbano das cidades na região, são 

delineados pelo intenso e complexo desenvolvimento agrícola, com particularidades, conteúdos 

e formas singulares em prol dos ditames regulados pelos agentes econômicos. Logo, nas 

palavras de Tows (2010, p. 81), 

 

Na medida em que o rearranjo produtivo se consolida, aparece como 

consequência o fortalecimento dos mercados urbanos, bem como 

especializações territoriais. Tais especializações vieram a culminar numa rede 

de cidades articuladas entre si por uma continuidade territorial calcada no 

avanço e melhorias das rodovias, uma vez que esta modalidade de transporte 

para servir as interações espaciais de mercadorias e pessoas já havia superado 

o modal ferroviário. As mudanças geradas no complexo produtivo marcadas, 

sobretudo, a partir da década de 1980, ampliam a rede de relações do norte 

paranaense, pois as cidades nortistas não mantinham somente fluxos com São 

Paulo, que sempre teve primazia sobre elas, mas se intensificam com Curitiba 

e consequentemente com o porto de Paranaguá. 

 

Nos mapas 13 e 14 podemos identificar as principais relações30 entre as capitais 

regionais B (Londrina e Maringá), com os demais centros do País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 As Conexões externas neste caso são apresentadas as quatro principais ligações de cada um dos centros da rede 

acima do nível local. Neste caso, as ligações representam o conjunto da intensidade de ligações empresariais e da 

subordinação da administração pública federal. Só estão representados no mapa – com a sua hierarquia na rede – 

aqueles centros que possuem alguma conexão. 
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Mapa 13: Conexões externas de Londrina (PR). 
Fonte: IBGE/IPARDES (2008). 
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Mapa 14: Conexões externas de Maringá (PR). 

Fonte: IBGE/IPARDES (2008). 

 

De modo geral, fica evidente que Londrina ainda detém grande influência em território 

nacional. O que atualmente se percebe é que as duas capitais regionais localizadas no Norte 

Central Paranaense acabam por acirrarem uma forte competitividade na busca pela liderança 

econômica da região. 

Em meio aos interesses econômicos e a hegemonia de grandes corporações de 

diferentes agentes presentes entre o Eixo Maringá-Londrina encontram-se diversos centros 

urbanos com características a priori de cidades pequenas. Estes centros por sua vez, 

subordinados por cidades de maior porte com grandes ofertas de bens e serviços, acabam 

ficando estagnadas no tempo. 

Assim, neste capítulo buscou-se explicitar em uma análise abrangente o contexto da 

rede urbana ao qual Jandaia do Sul encontra-se posicionada. 

Diante tal posicionamento buscamos a seguir elencar os principais pontos que 

caracterizam os aspectos socioeconômicos de Jandaia do Sul diante a Rede Urbana do Norte 

Central Paranaense e sua dinâmica local-regional com as pequenas cidades adjacentes. 
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CAPÍTULO III: A INSERÇÃO DE JANDAIA DO SUL (PR) NA REDE URBANA DO 

NORTE CENTRAL PARANAENSE 

 
3.1. Gênese, evolução e o processo de desenvolvimento de Jandaia do Sul (PR) 

 

 

De modo geral, as cidades que a princípio foram fundadas pelas ações da CMNP, 

tinham em seu cunho, objetivos comuns de colonização, seguindo um modelo de urbanização 

estabelecido previamente, ou seja, que estas fossem planejadas minuciosamente. 

Assim: 

 

 
Os núcleos básicos da colonização foram estabelecidos progressivamente, 

distanciados cerca de 100 quilômetros uns dos outros, na seguinte ordem: 

Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama. São cidades planejadas nos 

mínimos detalhes para se transformarem em grandes metrópoles. Por entre 

esses núcleos urbanos principais, fundaram-se, de 15 em 15 quilômetros, 

pequenos patrimônios, cidades bem menores cuja finalidade é servir como 

centro de abastecimento para a numerosa população rural. Algumas da região 

desenvolveram-se e transformaram-se também em grandes cidades31, como, 

por exemplo: Apucarana, Cambé, Rolândia, Arapongas, Astorga, 

Mandaguari, Nova Esperança, Jandaia etc., as quais nasceram e cresceram, 

praticamente por si, pois a Companhia se limitou a planejá-las e a construir 

um escritório, uma estação de jardineiras e uma escola (CMNP, 1975, p. 110- 

113; Grifo Nosso). 

 

Destarte as prioridades da companhia se pautavam em: 

 
 

Apenas se exigia, em contrato, que os compradores de datas urbanas 

construíssem dentro do prazo máximo de um ano. Cidades e patrimônios 

ligam-se por uma rede de estradas de rodagem. A estrada de ferro procedente 

de São Paulo alcança Londrina, passa por Cambé, Rolândia e Arapongas, e 

atinge Apucarana, onde se verifica um entroncamento com o ramal que 

procede de Curitiba e Ponta Grossa. Continuando de Apucarana, essa ferrovia 

penetra na área colonizada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, 

passa por Mandaguari e por Marialva, e atinge Maringá. As praças e as ruas 

são abertas aproveitando o mais possível às características do relevo. Um 

núcleo urbano dividido em datas32, destinadas à construção de prédios 

comerciais e residenciais, é circundado por um cinturão verde repartido em 

chácaras que servem ao abastecimento da população (CMNP, 1975, p. 110- 

113). 
 

 
 

31 É importante ressaltar que esta constatação foi realizada em meados de 1970, período em que parte destas cidades 

ainda não tinham passado por desmembramentos de seus distritos e vilas. Portanto, isto não significa que todas se 

tornaram grandes cidades, como a própria citação relata que foram “algumas”. 
32 É importante ressaltar que esta constatação foi realizada em meados de 1970, período em que parte destas cidades 

ainda não tinham passado por desmembramentos de seus distritos e vilas. Portanto, isto não significa que todas se 

tornaram grandes cidades, como a própria citação relata que foram “algumas”. 
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Como já mencionado no capítulo anterior, a fundação de quatro núcleos de maior 

importância destinados a se tornarem grandes potências econômicas minuciosamente 

planejadas nessa região do Estado, como: Londrina (1030-1934), Maringá (1947-1951), 

Cianorte (1953-1955), Umuarama (1955-1960) foram decisivos para a formação da região 

Norte Novo e Novíssimo do Paraná. 

Na hinterlândia destes quatro núcleos urbanos, destacou-se a fundação de vilas e 

patrimônios, o que posteriormente desencadeou o surgimento de vários municípios e cidades 

de diferentes dimensões territoriais que se expandiram de modo espontâneo na época deste 

processo de colonização e desenvolvimento da região (CMNP, 1975). 

Como já observado no final do capítulo anterior no que se refere às intempéries 

climáticas a qual esta região se sujeita, as fortes geadas não foram capazes de inibir as ações 

empreendedoras de desenvolvimento e “exploração” pela companhia. 

Após as ações desbravadoras da CMNP inicialmente aplicadas na região de Londrina, 

a expansão do projeto colonizador se concretiza com a construção do centro de Maringá. Assim, 

entre esse eixo instauraram a criação de diversos municípios, como demonstra a tabela 4: 
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Tabela 4: Municípios fundados pela CMNP – Norte Novo (1930-1964) e Dinâmica 

Populacional (1960-1968) 
 

 

Município 

 

Fundação 

(ano) 

 

Emancipação 

mm/aa 

 

Área 

Km² 

 

População 

1960 

 

População 

1968 

 

Densidade 

Demográfica 

Londrina 1930 12/1934 2.119 134.821 226.332 106,81 
Rolândia 1932 12/1943 589 44.461 74.639 126,72 

Apucarana 1938 12/1943 563 66.091 79.645 141,07 

Cambé 1930 10/1947 442 29.151 48.937 110,72 

Arapongas 1935 10/1947 355 38.067 63.905 180,01 

Mandaguari 1937 10/1947 343 24.630 41.348 120,55 

Astorga 1945 11/1951 437 25.445 42.296 96,79 

Jandaia do Sul 1951 11/1951 191 31.448 28.636 149,93 

Maringá 1947 11/1951 509 104.131 111.773 219,59 

Marialva 1951 11/1951 600 35.866 46.184 76,97 

Nova 

Esperança 

1946 11/1951 396 43.095 45.016 113,68 

Bom Sucesso 1954 11/1954 310 22.624 34.057 109,86 

Sabáudia 1945 11/1954 199 10.145 17.031 85,58 

S. J. do Caiuá 1951 11/1954 312 18.542 20.667 66,24 

São Jorge 1946 11/1954 339 22.361 34.279 101,12 

Floraí 1947 11/1955 200 13.566 20.189 100,95 

Cruzeiro do 

Sul 

1952 12/1955 240 10.159 17.054 71,06 

Lobato 1948 07/1956 256 10.174 17.080 66,72 

Atalaia 1953 07/1960 141 - 13.559 96,16 

Flórida 1955 07/1960 91 - 5.563 61,13 

Marumbi 1951 07/1960 167 - 17.219 103,11 

Paiçandu 1960 07/1960 180 - 21.886 121,59 

Inajá 1955 01/1961 173 - 20.439 118,14 

Uniflor 1954 01/1961 94 - 8.748 93,06 

S. A. do Cainá 1961 01/1961 190 - 10.460 55,05 

Dr. Camargo 1964 03/1964 115 - 8.563 74,46 

Pres. Cast. 

Branco 

1954 12/1964 117 - 11.728 100,24 

TOTAL   9.668 684.777 1.087.233 110,24 

Fonte: CMNP (1975). 
 

Como destacado na tabela 4, Jandaia do Sul foi elevado à categoria de município em 

14 de novembro de 1951, desmembrando-se do município de Apucarana de acordo com lei 

estadual nº 790/1951 (IBGE, 2016). Ressalta-se que no período de 1960 a 1968, Marumbi e 

Bom Sucesso já haviam sido desmembrados do município de Jandaia. Porém sua população 

obteve uma queda de 31.448 em 1960 para 28.636 em 1968, isto pode ser explicado pelas 

constantes migrações em direção aos maiores centros na região, como Maringá e Londrina, que 

se destacavam como dois grandes polos integradores. 

Na figura 7, é possível observar alguns anúncios de venda de lotes (datas) de terras 

feitas pela CMNP em Jandaia do Sul/PR em meados de 1955. 
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Figura 7: Vales agrícolas à venda próximos ao centro urbano de Jandaia do Sul (1955). 

Fonte: IBGE/CIDADES (2016). 
 

De acordo com Rêgo e Menegetti (2006) Jandaia do Sul está entre as primeiras cidades 

fundadas logo após a venda da companhia a empresários brasileiros. Não diferente das demais 

cidades já criadas anteriormente pela empresa – o surgimento de Jandaia do Sul seguiu em seu 

plano de construção o acompanhamento da linha férrea (cidades de maior importância) e as 

estradas de rodagem (na ausência de linhas férreas), além de estar situada no espigão norte 

paranaense. 

Nas palavras de Rêgo e Menegueti (2006, p. 98), 

 

 
Podemos ver pelo desenho sinuoso que a ferrovia risca no perímetro urbano – 

três curvas reversas – que o terreno não era dos mais favoráveis. O relevo do 

sítio escolhido para a cidade parece ter impedido o desenvolvimento de um 

plano urbanístico em torno do ponto onde se instalou a estação ferroviária. A 

conformação de Jandaia se dá ao longo da via férrea e, como em Apucarana, 

a estação está fora da malha urbana; o eixo que conecta, ainda que de modo 

indireto, o centro da cidade e a estação, chega até a ferrovia obliquamente. 

Este eixo trata de ajustar-se à topografia e, para conservar um certo nível, 

corrige seu rumo e determina a inflexão que sofre a malha urbana ortogonal, 

de modo a manter a praça central e a estação em um mesmo nível (REGO e 

MENEGUETTI, 2006, p. 98). 
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Figura 8: Planta urbana original de Jandaia do Sul (1951). 

Fonte: REGO E MENEGUETI (2006). 
 
 

A figura 8 demonstra a conformação da cidade que se deu ao longo da via férrea (linha 

tracejada). Têm-se a estação ferroviária representada pela letra F, o cemitério pela letra C, a 

igreja pela letra I, a escola pela letra E; e o campo de esporte representado pela letra P. A planta 

da cidade apresenta um formato irregular à acomodação das suas 116 quadras, assemelhando- 

se a letra T. 

O arruamento ortogonal apresenta de certo modo uma inflexão, desenhando desta 

forma dois setores com ruas ortogonais em direções opostas - em ambos os lados do eixo urbano 

encontram-se ruas em desnível considerável (REGO e MENEGUETTI, 2006). 

O traçado de Jandaia do Sul seguiu a princípio as novas orientações de 

“melhoramentos” a partir da troca de gestão da CTNP para CMNP. Com isso, as novas cidades 

projetadas pela companhia já se despontavam seguindo estas novas orientações (figura 9), que 

seguiam a luz dos planos de colonização, traçados menos rígidos quando comparado ao plano 

inicial de Londrina33 (SILVA, 2006). 

 
 

33 A gestão da CMNP previu novidades para os novos planos urbanos, pois houve necessidade de alteração do 

projeto de Londrina, em curto período de tempo, sobretudo em função da construção de novos loteamentos, como 

o Shangri-lá, que já seguia uma outra orientação quanto ao traçado das ruas, o chamado “traçado orgânico”, sendo 
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Figura 9: Tipos de planos/traçados das cidades colonizadas pela CTNP/CMNP. 
Fonte: Muller (2001); Silva (2006). 

 

 
No contexto da Mesorregião Norte Central Paranaense, Carvalho (2000) comenta que 

a idealização da ferrovia foi imprescindível para a colonização da região, pois este planejamento 

elaborado estrategicamente para o desenvolvimento desta área favoreceu o crescimento dos 

centros urbanos que compõem o traçado ferroviário da região. 

Para Monbeig (1988) a construção das estradas rodoviárias e a ferrovia foi essencial 

para o sucesso do empreendimento, pois favoreceu a elevação de vários patrimônios (vilas) em 

cidades. 

Na figura 10 observa-se a instalação das primeiras habitações urbanas construídas em 

Jandaia do Sul, na sua maioria feitas de madeira, sem portas, sem janelas e sem piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

citado como um dos pioneiros no país em que o arruamento acompanha a orientação do relevo, com forma 

semicircular, de acordo com a variação altimétrica (CASTELNOU, 2002); (SILVA, 2006). 
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Figura 10: Primeiras ruas e habitações de Jandaia do Sul. 
Fonte: Lopes (2013). 

 
A Avenida Getúlio Vargas (figura 11), antes conhecida como Av. Bom Sucesso 

passou a exercer desde cedo à função de principal centro comercial da cidade e, também de seu 

entorno (região). 

 
Figura 11: Vista parcial da atual Av. Getúlio Vargas em 1955. 
Fonte: Lopes (2013). 
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Na figura 12, destaca-se à esquerda a primeira frota de táxi inaugurada no município 

e ao fundo e a direita diversas lojas varejistas e casas comerciais e de lazer. 

 
 

Figura 12: Vista parcial da principal avenida comercial de Jandaia do Sul (1955). 

Fonte: Lopes (2011). 
 

O que se pretendeu demonstrar neste ponto é o poder de atração populacional de 

Jandaia do Sul, que já era esperado desde o momento de sua fundação pela CMNP, o que só 

fortaleceu ainda mais as ações estratégicas da mesma em expandir e colonizar a região. Neste 

ínterim, instalaram-se no município imigrantes de diversos estados do país e também do 

exterior, em sua maior parte de origem italiana e japonesa. Isso fez com que o município 

atingisse um grande aumento de sua população total, mais especificamente a população rural. 

Ficando a sede do Município com a função de fornecer subsídios e prestar assistência às 

famílias do meio rural. 

Logo, as transformações de ordem social em Jandaia do Sul foram intensas desde o 

anúncio de vendas dos lotes de terras. Isso resultou em mudanças exponenciais na ordem de 

cunho urbano e rural do município, mais especificamente no rural que passou a abarcar um 

grande contingente de migrantes de diversas partes do país e do exterior. 

Dentre os fatores que levaram o Município de Jandaia do Sul a patamares 

significativos no número de habitantes foram diversos, mais ainda há de se destacar que desde 

sua emancipação, pertenciam ao território de Jandaia do Sul os municípios de Marumbi, Bom 

Sucesso e Kaloré, hoje desmembrados do mesmo. Tais características demonstram entre outras, 

as drásticas mudanças em sua dinâmica populacional (gráfico 3). 
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Gráfico 3: Variação populacional de Jandaia do Sul/PR (1960-2010) 
 

Fonte: IBGE (2010). 

 

No gráfico 3, ainda podemos observar que a população rural em 1960 se sobressaía a 

urbana com 23.681 e 7.767 habitantes, totalizando no geral 31.448 hab., no entanto, após 1960 

destaca-se um decréscimo expressivo na ordem populacional no município, com ênfase a 

população residente em áreas rurais que evadiram em direção aos centros urbanos, criando desta 

forma uma inversão populacional34. 

Em Jandaia do Sul, cabe destacar que parte de seu decréscimo populacional se deu por 

meio da emancipação dos municípios de Bom Sucesso, Marumbi e Kaloré que foram 

desmembrados de seu território. Todavia, este fator não foi suficiente para diminuir a 

centralidade do município como polo regional, muito pelo contrário, essa reorganização do 

território forçou a uma nova estruturação econômica e social de acordo com os padrões 

impostos pelos agentes produtores do espaço. 

Em contrapartida, o município de Jandaia do Sul mesmo com perdas populacionais 

durante o decorrer da década de 1980, demonstrava no período seguinte índices de aumento e 

elevação de sua população, obtendo em 2010, o total de 20.269 habitantes. 

A partir da década de 1970, Jandaia do Sul bem como também boa parte da Região 

Norte Central Paranaense assistiu a mudanças significativas de reordenação populacional, 

principalmente pelas “transformações econômicas ocorridas na área rural em função da 

principal alteração que foi a transposição do cultivo de lavouras permanentes por lavouras 

 
 

34 Outros fatores que contribuíram para este cenário foram as geadas que ocorreram na região, principalmente de 

1975 e, posteriormente as iniciativas introdutórias de modernização do meio agrícola. 



123 
 

 

 
 

temporárias e associado a este fato, todas as consequências advindas da modernização no 

campo” (VERCEZI, 2012, p. 156-157). 

Para Fajardo (2008, p. 130), 

 

 
A crise na cafeicultura instala-se reforçada real e simbolicamente pelas 

constantes geadas que iam destruindo os cafezais (com destaque para o ano de 

1975). Foi esse período em que as lavouras “modernas” (principalmente soja 

e trigo) desenvolvem-se decisivamente em substituição ao café. E foi essa 

orientação das políticas públicas do governo brasileiro: desestimular a 

continuidade da cafeicultura (que encontra reforço na geada). 

 
Em suma, todos estes fatores aliados ainda as transformações nos modos de produção, 

a dinâmica econômica internacional favoreceu o surgimento de uma nova divisão territorial do 

trabalho bem como a instalação e fixação de modernos Complexos agroindustriais (os CAIs)35 

na região. 

As ações do Estado também foram decisivas para que estas mudanças de 

reestruturação do espaço agrícola se colocassem em evidência. Com isso várias políticas de 

substituição do café foram sendo colocadas em prática, além da produção da soja e trigo, o 

milho e a cana de açúcar também ganharam forte incentivo diante as políticas de 

desenvolvimento energético do País. 

Como citam Moro e Endlich (2003, p. 26): 

 
 

As políticas nacionais, em obediência a conjuntura internacional ganharam 

uma atuação consoante a esta política de desestímulo à cafeicultura e 

incremento ao cultivo de oleaginosas, além de uma política de crédito agrícola 

subsidiado. Em âmbito regional alguns fatores como as geadas e a situação 

sanitária das lavouras levaram à aceleração deste processo. 

 
Neste sentido, tem-se também como um dos exemplos o Programa Nacional do Álcool 

(PROÁCOOL) difundido no final do ano de 1975, estimulado na tentativa de se libertar da 

dependência e dos altos custos do petróleo. O programa “visava acima de tudo o 

desenvolvimento das técnicas e aperfeiçoamento dos insumos para a produção de álcool etílico” 

(ANDRADE et. al. 2009, p, 131). 

Diante disso, diferentes autores como Melo e Fonseca (1981); Lopes (1996); Moreira 

et. al. (2001), fizeram críticas quanto à sazonalidade dos empregos que essa cultura  culminou 

 
35 Os Complexos Agroindustriais podem ser entendidos como uma grande articulação interna formada pelas 

atividades agropecuárias e industriais que transformam as matérias-primas. Assim o termo Complexo 

Agroindustrial tem sido utilizado para rotular articulações entre os setores agrícola e industrial que vêm ocorrendo 

na agricultura brasileira (ROOS, 2012, p. 142). 
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no cenário agrícola, entre elas, a flutuação da renda familiar, as precárias condições de trabalho 

no setor e o avanço do cultivo em áreas florestais. Embora isso não ser um problema exclusivo 

da indústria sucroalcooleira, a mesma só perde para a cultura do café na questão da sazonalidade 

de empregos temporários (MAGALHÃES et. al. 1991); (ANDRADE et. al. 2009, p, 131). 

Conforme analisou Vercezi (2012) sobre as políticas agrícolas direcionadas pelo 

Governo Federal no âmbito da agricultura foi bastante expressiva, com destaque para os 

recursos destinados para apoio a pecuária, o setor de agroenergia, sucroalcooleiro e produção 

de laranjas. 

No Paraná, destacam-se as ações verticalizadas de ordem federal através da Secretária 

de Estado da Agricultura e do Abastecimento com direcionamento ao Estado. Este, por sua vez, 

estabelece parcerias com diversas instituições no sentido de “fomentar a pesquisa, assistência 

técnica com o objetivo de aumentar a produtividade e desenvolver modelos agrícolas 

sustentáveis”. Entre estas instituições destacam-se o caso da EMATER, IAPAR, CODAPLAR, 

CLASPAR, CEASA e CPRA. (VERCEZI, 2012, p. 178). 

Esses desdobramentos ocorridos no espaço agrícola, e neste ponto especificamente, 

voltado para a Região Norte do Paraná, espelha os diferentes momentos que contribuíram de 

um modo geral para que houvesse essa reestruturação do campo paranaense, o que facilitou 

neste sentido, investimentos maciços em prol de uma agricultura moderna e técnico-cientifica, 

tendo como pano de fundo as articulações engendradas pelos agentes detentores do capital e o 

Estado. 

Atrelado a essa dinâmica de reestruturação do espaço agrícola paranaense 

especialmente pós 1970, o município de Jandaia do Sul, que notoriamente seguia aos padrões 

de colonização incialmente planejados pela CMNP, teve que se remodelar no sentido de criar 

mecanismos de respostas em meio à decadência, desestímulo e as intempéries da cultura do 

café, principalmente após a geada negra ocorrida em 1975. 

Paralelamente, pensando na complexidade existente entre o campo e a cidade Leal e 

Fernandes (2003); Oliveira et.al (2015) destacaram que estes dois conceitos não devem ser 

discutidos meramente por suas dinâmicas agropecuárias ou industriais. Sendo assim, cabe a nós 

enquanto geógrafos e pesquisadores pensarmos a atual configuração espacial ditada pelos 

setores da economia como um conjunto indissociável de elementos complementares. Logo: 

 

[...] tanto o campo como a cidade se apresentam em conformidade com a 

produção potencializada pela tecnologia, onde seus agentes dinamizam a 

produção e trazem relações dialéticas, que se traduzem pelo desenvolvimento 

de técnicas. Fazendo com que as relações sociais se tornem cada vez mais 



125 
 

 

 
 

específicas em termos econômicos, e levando cada vez mais a uma maior 

divisão do trabalho e das especificidades colocadas diante de tal realidade 

(OLIVEIRA et. al 2015). 

 
Atualmente é inegável que se negligencie o fato de que Jandaia do Sul obteve seu 

destaque na rede urbana do Paraná por sua localização estratégica entre o eixo Maringá- 

Londrina, em especial pela sua maior proximidade de Maringá, como já sinalizado pelo estudo 

de Vercezi em 2012. 

Para respaldar estas constatações referentes a dinâmica geoeconômica de Jandaia do 

Sul, apresentamos a seguir diversos dados que apontam o município como um polo 

centralizador e convergente regional de serviços, empregos, dentre outras questões que lhes 

conferem tal influência diante as cidades pequenas adjacentes. 

 

3.2 Desenvolvimento geoeconômico de Jandaia do Sul 

 

 

No intuito de compreender a dinâmica geoeconômica de Jandaia do Sul, buscamos 

dados referentes ao Produto Interno Bruto36 (PIB) e os dados secundários elaborados pelo 

IPARDES/IBGE permitindo assim, tecer algumas considerações sobre os resultados. 

Em 2007 o PIB de Jandaia do Sul atingiu a 5ª posição entre os municípios que 

compõem a RMM R$ 10.609, obtendo com a arrecadação do ICMS o valor de R$ 9.197.233,01. 

Dando ênfase aos três ramos conforme os setores econômicos, o VAF37 de Jandaia do 

Sul obteve expressividade em 2009, atingindo o valor de R$183.196.959. Em relação às 

atividades entre os três setores da economia destaca-se com expressividade o setor industrial 

64,35%, acompanhado pelo setor terciário 22,93% e primário 12,58% (gráfico 4), (VERCEZI, 

2012). 

Já com base no Censo de 2010 o total do VAF de Jandaia do Sul atingiu o valor de 

R$423.546.314. Com destaque mais uma vez para o segundo setor, seguido pelo setor primário 

e de serviços em 2015 (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 
36 É importante salientar que quando se trata de dados referentes ao PIB, pode-se correr o risco que em 

determinados contextos socioeconômicos podem não condizer com a realidade, devido à má distribuição de renda 

que pode estar concentrado em um restrito contingente de pessoas (VERCEZI, 2012). 
37 O VAF é o fator mais importante na formação do índice de participação de cada município, utilizado pela 

Secretaria de Estado de Fazenda para fazer o repasse do ICMS e do IPI Exportação (Imposto sobre Produtos 

Industrializados) (VERCEZI, 2012). 
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Tabela 5: Valor Adicionado Fiscal segundo os Ramos de Atividades (2015) 

 

RAMOS DE ATIVIDADES VALOR (R$1,00) 

Produção primária 86.298.118 
Indústria 228.947.092 

Comércio e em Serviços - Total 108.259.131 
Recursos / Autos38

 41.973 

TOTAL 423.546.314 

Fonte: SEFA/PR; IPARDES (2017). 

 
É importante ressaltar que com a modernização da agricultura e a atuação dos CAIs, 

há um deslocamento considerável da renda do setor agropecuário para o setor industrial, visto 

que a partir dessa articulação, a agricultura passa a depender da indústria, e o processamento 

dos produtos à jusante da produção, causa uma transferência da renda que deprime os valores 

agropecuários, além de tornar subordinada a agricultura ao setor industrial (DANTAS, 2016). 

Em 2013, o Produto Interno Bruto de Jandaia do Sul alcançou a faixa dos R$ 

649.410,326, um aumento significativo, como demonstrado no Gráfico 4. Com destaque para 

o setor de serviços com o setor de serviços R$ 35.353,743 (60%) seguido pela indústria R$ 

83.045 (13%). 

 

Gráfico 4: Produto Interno Bruto de Jandaia do Sul (2013) 

Fonte: IBGE/Cidades (2017). 
 

 

 

 

 
38 Recursos - é o valor proveniente de decisões judiciais incorporadas ao valor adicionado de municípios. Autos: 

é o valor pago (ou base de cálculo da lavratura) em autos de infração, no ano de referência. 
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Em relação ao número de empregos pela relação a população total em 2010 divulgado 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o município de Jandaia do Sul ocupou a segunda 

colocação na realidade da RMM. Ficando atrás somente de Maringá que contemplou 38,2 % 

contra 28,7% do contingente de empregos no município, 1,34% no setor Primário, 43,22% no 

setor Secundário e 55,44% no setor Terciário (VERCEZI, 2012). 

O levantamento feito pelo IBGE/CIDADES entre o período de 2007 a 2013  (gráfico 

5) - o município se destaca em termos de geração de empregos com maior percentual de pessoas 

ocupadas no setor industrial, ficando em segundo o setor de serviços, seguido do comércio e 

em último o setor da agricultura. 

 

Gráfico 5: Pessoas Ocupadas por Setor em Jandaia do Sul (2007-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE/Cidades (2010). 

 

O número de empregos no setor Terciário demonstra que a dinâmica econômica de 

Jandaia reitera o grau de importância da mesma na rede urbana, mesmo que de forma relativa, 

o setor de serviços e comércio vem crescendo de forma significativa (IBGE, 2010). 

A expressividade da empregabilidade no território de Jandaia do Sul, provém em sua 

maior parte, das indústrias químicas e de transformação atuantes no município, entre elas 

destaca-se o caso da Cooperativa Agroindustrial Vale do Ivaí (COOPERVAL) e a Indústria 
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Missiato de Bebidas (JAMEL) que juntas representam o maior Valor Adicionado Fiscal e 

abarcam o maior número de empregos. 

O município apresentou conforme levantou Vercezi (2012) em seu estudo sobre o meio 

técnico-científico-informacional na Região Metropolitana de Maringá, uma expressiva 

participação diante da dinâmica econômica da RMM. O número de estabelecimentos 

empresariais e industriais no município em 2009 atingiu a casa de 97 estabelecimento 

industriais dos mais variados setores, como manifestado na tabela 6. 
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Tabela 6: Estabelecimentos Industriais segundo Atividades Econômicas – RMM (2009) 

Fonte: MTE/RAIS (2009); Vercezi (2012). 
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A partir desta análise é conveniente salientar que nestes municípios e em particular, 

Jandaia do Sul, “a produção econômica associada ao setor secundário da economia apresenta, 

juntamente com a cidade polo as maiores expressividades em dinamismo industrial” 

(VERCEZI, 2012, p. 181). 

No estudo organizado pelo IPARDES (2015) com base nos dados de 2010, também se 

destacam em termos de geração de empregos no município de Jandaia do Sul, as indústrias de 

transformação, seguida do comércio em geral e o setor de agrárias como apresentado na tabela 

7. 

 
Tabela 7: População ocupada segundo as Atividades econômicas em Jandaia do Sul - 

2015 
 

ATIVIDADES ECONÔMICAS39
 Nº DE PESSOAS 

Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

1.816 

Indústrias extrativas 8 

Indústrias de transformação 1.996 

Eletricidade e gás 30 

Água, esgoto, atividades de gestão de 

resíduos e descontaminação 

72 

Construção 750 

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas 

1.895 

Transporte, armazenagem e correios 360 

Alojamento e alimentação 438 

Informação e comunicação 112 

Atividades financeiras, de seguros e 

serviços relacionados 

224 

Atividades imobiliárias 33 

Atividades profissionais, científicas e 

técnicas 

208 

Atividades administrativas e serviços 

complementares 

89 

Administração pública, defesa e 

seguridade social 

444 

Educação 798 

Saúde humana e serviços sociais 389 

Artes, cultura, esporte e recreação 58 

Outras atividades de serviços 228 

Serviços domésticos 790 

Atividades mal especificadas 248 

TOTAL 10.985 

Fonte: IBGE/Censo demográfico (2010); IPARDES (2017a). 
 

 
39 A classificação da atividade econômica é pela Classificação Nacional de Atividade Econômica Domiciliar. 
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Conforme observamos nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego em 2015 

(tabela 8) o município de Jandaia do Sul atingiu a marca de 851 estabelecimentos em diferentes 

setores e ramos de atividades totalizando o cômputo de 5.936 empregos diretos, com destaque 

para a indústria e para o setor de serviços tabela. 

 

Tabela 8: Núm. de estabelecimentos e empregos segundo as atividades econômicas – 

Jandaia do Sul (2015) 
 

ATIVIDADES ECONÔMICAS (setores e 

subsetores do IBGE) 

 

ESTABELECIMENTOS 

 

EMPREGOS 

INDÚSTRIA 122 2.318 
Transformação 121 2.317 

Produtos minerais não metálicos 5 49 

Metalúrgica 15 102 

Mecânica 6 61 

Material elétrico e de comunicações 3 4 

Material elétrico e de comunicações 3 4 

Material de transporte 1 8 

Madeira e do mobiliário 20 163 

Papel, papelão, editorial e gráfico 3 8 

Borracha, fumo, couros, peles e produtos similares 

e indústria diversa 

 

4 
 

51 

Matérias plásticas 9 1.345 

Têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 40 269 

Produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 15 257 

Serviços industriais de utilidade pública 1 1 

CONSTRUÇÃO CIVIL 82 197 

COMÉRCIO 373 1.338 

Comércio varejista 350 1.214 

Comércio atacadista 23 124 

SERVIÇOS 219 2.005 

Instituições de crédito, seguros e de capitalização 11 103 

Auxiliar de atividades econômicas 60 136 

Transporte e comunicação 25 128 

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, 

manutenção, radiodifusão e televisão 

 

73 
 

479 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 34 230 

Ensino 13 238 

Administração pública direta e indireta 3 691 

Pesca 55 78 

TOTAL 851 5.936 

Fonte: MTE/RAIS (2015); IPARDES (2017a). 

 
No setor de serviços, destaca-se ainda o setor bancário. O município possui quatro 

agências bancárias, entre elas: Itaú Unibanco S.A, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa e duas 

cooperativas de créditos (SICREDI E SICOOB). A de se destacar que grande parcela dos 

usuários são oriundos dos municípios vizinhos que se deslocam para estas unidades na medida 

em que seu município de origem possuir muitas vezes apenas uma agência ou cooperativa, ou 



132 
 

 

 
 

ainda alguns representantes bancários apenas somente para conferência de saldo e extrato e 

abertura de contas. 

No setor de saúde, o Município conta com 53 estabelecimentos que atendem não só o 

município, mas também toda a região do Vale do Ivaí, como aponta as tabelas 9 e 10 

respectivamente com especialidades diversas. 

 
Tabela 9: Número de estabelecimentos de Saúde segundo o tipo de estabelecimentos 

(2015) 
 

Tipo de Estabelecimento Quantidade 

Centro de Saúde/UBS 6 

Clínica/Ambulatório especializada(o) 4 

Consultórios 32 

Hospital geral 1 

Policlínica 2 

Posto de saúde 1 

Unidades de pronto atendimento 

(UPAs) 

1 

Unidade de serviço de apoio de 

diagnose e terapia 

3 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar – 

urgência/emergência 

1 

TOTAL 53 

Fonte: MS/Datasus (2016); Ipardes (2017a) 
 
 

Tabela 10: Núm. de leitos hospitalares (total SUS e não SUS) segundo especialidades 

(2015) 

ESPECIALIDADE TOTAL SUS NÃO SUS 

Cirúrgicos 8 4 4 

Clínicos 10 5 5 

Obstétricos 14 7 7 

Pediátricos 10 5 5 

Outras 

especialidades 

287 280 7 

TOTAL 329 301 28 

Fonte: MS/Datasus (2016); Ipardes (2017a) 
 

A procura por estes serviços no município de Jandaia do Sul por migrantes pendulares 

que diariamente ou semanalmente se deslocam de seu lugar de origem no sentido de buscar 

melhores condições de trabalho, emprego, serviços e estudos são intensas na região. Ao mesmo 

tempo em que há uma dinâmica complexa de entrada e saída de pessoas no município de Jandaia 

do Sul. Estes fluxos se dão muito em parte pela posição geográfica do município, entre Maringá 
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e Londrina. Destarte, o município apresenta sua centralidade voltada para a convergência de 

pessoas, serviços, estudos e etc. 

Conforme Vercezi (2012, p. 132) “por centralidade urbana compreende-se como sendo 

a acumulação de atribuições em um determinado espaço ao qual convergem e divergem forças 

e influências associadas aos agentes que se relacionam e atuam nesta centralidade”. 

Para Corrêa (1994) por centralidade de uma cidade compreende-se sua importância a 

partir de suas principais funções centrais. Destarte, quanto maior o seu número, maior será o 

seu grau de influência frente a uma dada região – e quanto maior o seu alcance, maior será o se 

poder centralizador. 

Na perspectiva de Sposito (1998, p. 01) a, 

 

[...] centralidade urbana pode ser abordada em duas escalas territoriais: a intra- 

urbana e a da rede urbana. No primeiro nível é possível enfocar as diferentes 

formas de expressão dessa centralidade tomando como referência o território 

da cidade ou da aglomeração urbana, a partir de seu centro ou centros. No 

segundo nível a análise toma como referência a cidade ou aglomeração urbana 

principal em relação ao conjunto de cidades de uma rede, essa por sua vez 

podendo ser vista em diferentes escalas e formas de articulação e 

configuração, de maneira a que se possam compreender os papéis da cidade 

central (SPOSITO, 1998, p. 1). 

 
Além disso, na concepção de Corrêa (2005) a centralidade de um núcleo na rede urbana 

pode sofrer alterações em sua ordem, ou seja, podendo expandir ou até mesmo regredir. Neste 

sentido, “a posição de cada centro na hierarquia urbana não é mais suficiente para descrever e 

explicar a sua importância na rede de cidades. É necessário que se considere suas 

especializações funcionais, sejam industriais ou vinculadas ao serviço, muitos dos quais criados 

recentemente” (CORRÊA, 2005, p. 99). 

Em Jandaia do Sul buscou-se caracterizar elementos que demonstrem a realidade desta 

pequena cidade como um nó na rede urbana do Norte Central Paranaense. E caracterizar quais 

os atributos que a qualificam com um centro polarizador regional? E qual a função e seu papel 

diante sua posição no eixo Maringá-Londrina como grandes centros polarizadores e 

convergentes de serviços, ideias, etc.? E são diante tais indagações que discorremos a seguir. 

Para Castells (1999, p. 437-439) “a localização no nó conecta a localidade com toda a 

rede. [...] alguns lugares podem ser desconectados da rede, e seu desligamento resulta em 

declínio imediato e, portanto, em deterioração econômica, social e física”. Apresentando neste 

sentido um efeito “cascata” atingindo todos os setores econômicos de um dado centro urbano e 

levando-o a uma estagnação de suas funções e papeis. 
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Na região Norte do Paraná, o âmago dos processos de desmembramentos territoriais 

ocorridos inicialmente em Apucarana, Arapongas e Nova Esperança possibilitaram a 

configuração e o delineamento da atual rede urbana da região, como apresentado no quadro 8. 

 
 

Quadro 8: Organograma da Expansão e Desmembramentos dos Municípios da RMM. 

Fonte: IBGE-CIDADES (2010); VERCEZI (2012). 

 
Vercezi (2012) em resgate analítico de estudos e constatações de Vercezi (2001) e 

Moura e Rodrigues (2009) relata que as cidades que foram desmembradas do município de 

Apucarana e Mandaguari, detêm uma relação mais dinâmica e expressiva com Maringá. 

Arrolado pelo fator de proximidade e pelo favorável eixo viário que possibilita intensos 

deslocamentos em direção a cidade polo da RMM, seja para compras, serviços, estudos e 

trabalho. 

Diante disso, torna-se pertinente compreender as transformações ocorridas nas 

relações do campo com a cidade no que condiz a realidade do município de Jandaia do Sul que, 

de certa forma, contribuíram para a conformação e atual conjuntura socioeconômica do mesmo 

e seu papel na rede urbana. 

Para Castells (1999, p. 439), 

 

[...] os principais processos dominantes em nossa sociedade são articulados 

em redes que ligam lugares diferentes e atribuem a cada um deles um papel e 

um peso em uma hierarquia de geração de riqueza, processamento de 

informação e poder, fazendo que isso, em última análise, condicione o destino 

de cada local. 
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A partir disso, Fresca (2009, s. p.) discorre que: 

 

[...] a rede norte paranaense na atualidade coloca-se como muito complexa e 

diversificada, relacionada à intensificação dos processos de produção, 

circulação, distribuição e consumo, ressaltando-se uma forte heterogeneidade 

de centros e continuidade da diferenciação e redefinição das (re) inserções dos 

núcleos na rede. 

 

Neste sentido, observa-se nos últimos anos mudanças significativas em sua estrutura 

social e econômica, acarretando ainda transformações em sua paisagem urbana resultados do 

desenvolvimento geoeconômico que amplia seu papel na rede urbana do Norte Central 

Paranaense. 

De acordo com o IBGE/REGIC-2007 publicado em 2008, Jandaia do Sul foi 

caracterizada como Centro de Zona A (mapa 15), com intenso grau de influência de Londrina. 

Porém, ao mesmo tempo em que Jandaia do Sul é altamente influenciada por Londrina e 

Maringá conforme o IBGE/REGIC (2008) a mesma também detém influência diante 

municípios adjacentes com maior nível para os municípios de Marumbi, Bom Sucesso e São 

Pedro do Ivaí e em segunda instância com Cambira, Kaloré e São João do Ivaí (ver mapas 11 e 

12). 
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Mapa 15: Hierarquia Urbana e Regiões metropolitanas – Paraná 2016. 

Fonte: Ipardes (2017b). 
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Estas constatações refletem a ascensão do Município de Jandaia do Sul como polo de 

atração em busca de trabalho, bens de consumo, serviços, lazer, estudo e identificando o seu 

grau de polarização diante os municípios adjacentes (Marumbi, Kaloré, Bom Sucesso e São 

Pedro do Ivaí, onde os índices de desenvolvimento são menores. Assim, a constatação de que 

fixos e fluxos nesta localidade se fazem dinâmicos, com complementaridade entre si e com 

relações econômicas horizontais e verticais. 

No que tange a influência sofrida por Maringá, pode-se observar no mapa 15, que isso 

ocorre devido à sua proximidade, essa relação com este centro só tende a aumentar justamente 

pelo fato de que Jandaia foi instituída como membro integrante da RMM em 2010 (mapa 15), 

no mesmo ano em que foi divulgado o estudo das Regiões de Influência das Cidades. Assim, 

através de facilidades em mobilidade, projetos integrativos e ação coletiva dos gestores públicos 

essa realidade está cada vez mais próxima. 

Atualmente os projetos de tentativas de integração dos municípios na região já estão 

em fase de estruturação, na questão de mobilidade intermunicipal em resposta as tentativas 

anteriores de se criar um passe único no transporte rodoviário juntamente com os municípios 

conurbados com Maringá – há uma proposta de potencialização da via férrea destinada a 

transporte de passageiros na região. Denominado de Trem pé Vermelho, se sair do papel 

contemplará a ligação entre os municípios de Paiçandu e Maringá em um trajeto de cerca de 

150 km (VERCEZI, 2012); (PARANÁ, 2016). O mapa 16, demonstra como seria esse trajeto 

se concretizado. 
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Mapa 16: Trajeto do “trem pé vermelho”. 

Fonte: Vercezi (2012). 
 

Outra ação de tentativa de integração da RMM é a ampliação de uma tarifa única para 

telefonia fixa que possivelmente dinamizaria os processos de integração na região, pois 

diminuiria os custos com ligações. Processo este que já foi proposto a ANATEL mais que ainda 

não foi aprovado por esbarrar em questões burocráticas devido aos diferentes códigos de área 

especialmente no caso de Jandaia do Sul, Cambira e Bom Sucesso cujo código atualmente é o 

43, diferente do restante que é o 44 (VERCEZI, 2012). 

Além destes existem ainda projetos de articulação da fluidez do espaço metropolitano, 

como as obras de duplicações de rodovias, em sua maior parte já concluídas. Ações de 

Desenvolvimento Local dos municípios da RMM (Pró-cidade) que consequentemente 

estimularia também a conjuntura de uma economia solidária “no sentido de que cada município 

tenha condições próprias de gerar riqueza e renda, e, atuar diretamente na redução das 

desigualdades sociais presentes em cada realidade” (VERCEZI, 2012, p. 130). Criando desta 

forma, células de economia solidária a partir de mecanismos cooperativistas. 

No que tange as questões que envolvem o meio ambiente, as destinações dos resíduos 

sólidos também se fazem presentes na pauta de discussões de desenvolvimento regional, bem 

como os problemas de saneamento e tratamento de esgoto, onde boa parte dos municípios ainda 

utilizam as chamadas “fossas” sanitárias. 
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Diante dessas iniciativas de ordem política, social e econômica evidenciadas neste 

ínterim, na perspectiva de integração dos municípios da RMM, se faz pertinente analisar o papel 

e função de cada cidade neste processo. Porém, para este estudo escolhemos para análise como 

já apontado incialmente o município de Jandaia do Sul. 

A seguir demonstramos as principais características de Jandaia do Sul que a 

caracterizam como um centro regional de atração socioeconômica. Após analisamos o 

desempenho de duas grandes empresas atuantes no município que veio se despontando nos 

últimos anos como importantes segmentos de contribuição socioeconômica em termos de 

receita e geração de renda para o município. 

Uma que possui em sua dinâmica econômica, uma amplitude de relações que 

permeiam todos os setores econômicos, desde a preparação e manejo do solo, passando pelo 

cultivo até o processo de corte e direcionamento ao setor de moagem. E posteriormente, o 

processamento de seus produtos e derivados e logística própria, de tanto na parte de produção, 

como na distribuição. E outra voltada ao segmento de fabricação e destilação de bebidas com 

um aporte técnico-cientifico-informacional de ponta e voltado tanto para o mercado interno 

quanto ao externo. 

 

 

 

3.3 O Setor industrial e comercial de Jandaia do Sul 

 

3.3.1 A Cooperativa Agroindustrial Vale do Ivaí Ltda. - COOPERVAL 

 

 

De acordo com Vercezi (2012) a agroindústria canavieira é um dos seguimentos 

produtivos mais antigos no Brasil. Assim, no contexto da Cooperativa Agroindustrial Vale do 

Ivaí Ltda. a mesma foi constituída em 5 de julho de 1980, no contexto econômico nacional de 

incentivos ao uso do etanol e a substituição da cultura cafeeira no Paraná. 

Em meio à inciativas advindas de um grupo de agricultores da região animados com 

as expectativas positivas do Proálcool e os incentivos governamentais para inserção de uma 

nova fonte energética no país que suprisse uma menor dependência dos combustíveis a base de 

petróleo e pela crise do mesmo. Na figura 13 podemos observar a área física industrial ocupada 

pela cooperativa, na BR-369, Km 12 que liga Jandaia do Sul a Bom Sucesso. 
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Figura 13: Vista aérea da Cooperval (Usina/Indústria). 

Fonte: Cooperval (2016). 

 
Desde o lançamento da Destilaria na usina, a expansão do plantio produtivo da cana 

desde então, expandiu de modo exponencial na região, obtendo em 1997 um total de 10.838,33 

hectares de áreas plantadas (COOPERVAL, 2016). 

Com a abertura de Cotas em 1989 voltadas principalmente para o incentivo à produção 

de açúcar, as ações do Governo do estado do Paraná juntamente com a ALCOPAR40 foram 

decisivos para que a cooperativa envidasse a construção de uma fábrica de produção de açúcar. 

Para a cooperativa “Esses esforços se viram coroados de êxito, quando em 20 de julho de 1996, 

ocorreu a inauguração da Fábrica, proporcionando à Cooperval, nova fonte de receitas através 

da exportação do açúcar, trazendo, consequentemente novas divisas para o País” 

(COOPERVAL, 2016, s. p.). 

Com a visão de negócios de uma economia de mercado altamente moderna e 

tecnológica, a empresa em meio à forte competitividade que se despontou não só no Estado 

mais em todo País, a empresa além de buscar investimentos em equipamentos de ponta também 

iniciou a partir de 1996 investimentos na área operacional com a implantação do Programa de 

Qualidade Total e o Programa de Participação nos Resultados (PPR) em 2002, investindo na 

capacitação e autodesenvolvimento de seus empregados e cooperados (COOPERVAL, 2016). 

 

 

 
 

40 Associação dos Produtores de Álcool do Estado do Paraná. 
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Esse processo de acentuação de obtenção de lucros através de uma política 

organizacional bem estruturada reitera o que o que já sinalizava Santos (2001, p 43): 

 
[...] a competitividade, característica das atividades de caráter planetário, leva 

a um aprofundamento da tendência à instalação de uma agricultura científica. 

Esta, como vimos, é exigente de ciência, técnica e informação, levando ao 

aumento exponencial das quantidades produzidas em relação às superfícies 

plantadas. Por sua natureza global, conduz a uma demanda extrema de 

comércio. O dinheiro passa a ser uma informação indispensável. 

 
Atualmente a empresa detém um grupo fechado de associados, totalizando 133 

cooperados. Com cerca de mais de 17.000 hectares de cana plantada (gráfico 6), a cooperativa 

atingiu no ano de 2015 a produção de 50.000 toneladas de açúcar e 79.000 m³ de etanol. Com 

capacidade de moagem de até 1.500 toneladas/ano, a expectativa de produção para o fim da 

safra de 2016 é de 63 milhões de litros de etanol 72.000 toneladas de açúcar VHP41. Com 

previsão de faturamento de 220 milhões de reais (COOPERVAL, 2016). 

 

Gráfico 6: Evolução do cultivo da cana/COOPERVAL (1981-2016) 

 
Fonte: Cooperval (2016); Dantas (2016). 

 

Além da produção do etanol e do Açúcar VHP, a cooperativa ainda revende como 

subprodutos derivados da cana de açúcar e do processo industrial; torta (utilizada como adubo), 

vinhaça (utilizada como fertilizantes), bagaço de cana (biomassa utilizada para queima em 

caldeiras para geração de vapor e ração para animais), levedura (utilizada como complemento 

 

41 Do Inglês "Very High Polarization" (polarização muito alta), este açúcar é utilizado como matéria-prima para 

a produção de açúcar refinado, ou em outros processos de industrialização, a fim de transformá-lo em diferentes 

tipos de açúcar para o consumo. 



142 
 

 

 
 

para ração animal), óleo fúsel (para fins farmacêuticos, indústrias químicas e de cosméticos) e 

melaço (COOPERVAL, 2016). 

A cooperativa mesmo diante de diversas intempéries políticas e econômicas que 

afetaram muitas empresas nas últimas décadas conquistou o seu espaço no cenário econômico 

do País e do Estado, se tornando uma das maiores empresas do Vale do Ivaí, abarcando em seu 

quadro de funcionários, cerca de 1.900 colaboradores. Destes, cabe ressalvar que a maior 

parcela destes trabalhadores provém de municípios adjacentes ao município, com destaque para 

Marumbi que detém a maior parcela de seus habitantes trabalhando na cooperativa (340), 

seguido de Bom Sucesso (322), Jandaia do Sul (278) e Kaloré (78), além de outros, como 

demonstra o gráfico 7. 

 

Gráfico 7: Origem dos funcionários que trabalham na COOPERVAL (2016) 

 

Fonte: Cooperval (2016); Dantas (2016). 

 

Ainda em análise ao Gráfico 7, no caso de Marumbi que detém a maior parcela de 

trabalhadores registrados na cooperativa. Desta forma, o podemos compreender o seguinte, se 

o município possui o total de 4.603 habitantes (IBGE, 2010), isto significa 7,39% de sua 

população trabalhando nesta empresa. 

Em suma, convém salientar que a cooperativa é uma empresa de capital e tecnologia 

100% nacional, mais que atua no mercado através de uma organizada e complexa estrutura, 

com comércio globalizado e articulado em redes bem distribuídas que orienta e determina cada 
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processo da empresa, desde a preparação do solo para cultivo da matéria-prima até o momento 

da negociação e destinação de seus produtos. 

Para Zampieri (2011, s/p.), esse momento de estabilidade neste setor reflete uma, 

 

 
[...] fase de euforia, maturação dos investimentos, rentabilidade, venda a 

multinacionais, clima e tutela à política de preços da gasolina, embora o 

grande boom proporcionado pelo preço favorável do açúcar via conjuntura 

internacional, devido a sérias restrições de clima na Índia, Tailândia e África 

do Sul, igualmente grandes produtores e comerciantes a nível mundial. 

 

Entre os dois principais produtos produzidos pela COOPERVAL, cabe também 

destacar que 99,9% de sua produção de açúcar VHP é totalmente destinado ao mercado 

consumidor externo, sendo comercializado pela diretoria da empresa que fixam os contratos de 

venda com os clientes. 

A figura 14 demonstra as principais destinações de exportação do açúcar da empresa. 
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Figura14: Exportações do Açúcar Cooperval (2015-2016) 

Fonte: Dantas (2016); Cooperval (2016). 
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Destaca-se na Cooperativa um sistema de logística altamente estruturada, onde por 

meio da empresa CPA Trading S.A42 em Maringá fica encarregada de receber armazenar e 

gerenciar o produto que é transportado da Usina para a empresa por meio de transporte 

rodoviário e de lá é destinado a Paranaguá pelo modal ferroviário (ALL) no Terminal Logístico 

da PASA (Paraná Operações Portuárias). Cabendo a empresa ainda fornecer os Certificados de 

depósito e retorno simbólico a COOPERVAL. 

Este sistema demonstra nitidamente objetivo de competividade de mercado da 

Cooperativa, que: 

 

Diante das políticas desregulamentadoras onde o governo passa a atuar cada 

vez menos como interventor e mais como coordenador é que as mudanças 

institucionais que ocorreram no setor têm refletido nas decisões dos agentes 

econômicos desse segmento; logo a modernização agrícola e industrial 

tornou-se condição imperiosa para o êxito desse ramo, em que a adoção de 

diferentes estratégias competitivas deixa evidente a diversidade de interesses 

(VIAN, 2003; VERCEZI, 2012). 

 
Além deste tipo de modal, a Cooperativa ainda contrata transportadoras especializadas 

neste tipo de transporte de cargas que destinam o produto diretamente da Usina para a Pasa em 

Paranaguá (COOPERVAL, 2016). 

No caso do etanol que é destinado para mercado interno nacional, é comercializado 

pela Central Paranaense de Álcool (CPA) onde a cooperativa é acionista. Assim, a CPA através 

do setor Comercial, faz as cotações e informa o preço do dia para os acionistas (no caso a 

COOPERVAL), que mediante análise do Diretor Comercial, disponibiliza o volume a ser 

comercializado. 

De acordo com o volume disponibilizado, a C.P.A. emite os contratos de Venda de 

Etanol negociados com as distribuidoras, que são enviados (via sistema) para o financeiro da 

Cooperval e (via e-mail) para o faturamento e ainda para as Distribuidoras (COOPERVAL, 

2016). 

Essa realidade aqui apontada coincide com o que Santos (1993, p.187) afirma que: 

 

 
[...] é o meio geográfico do período atual, onde os objetos mais proeminentes 

são elaborados a partir dos mandamentos da ciência e se servem de uma 

 

42 A CPA Trading S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, criada em 2003, regida por Estatuto Social 

e demais disposições legais. Atualmente, é constituída por um quadro de 10 acionistas. A Sociedade tem sede no 

Brasil, Município de Sarandi, Estado do Paraná, representa comercialmente seus sócios nas negociações de álcool 

no mercado interno e externo. Prestam também serviços de organização logística em geral, gestão de vendas, 

compra para revenda ou qualquer outra forma de participação na comercialização no mercado interno brasileiro 

ou no mercado internacional (CPA, 2016; VERCEZI, 2012). 
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técnica informacional da qual lhes vem o alto coeficiente de intencionalidade 

com que servem às diversas modalidades e às diversas etapas da produção 

(SANTOS, 1993, p. 187). 

 
Assim, este processo engendrado pela aplicação e gestão de uma agricultura moderna 

aliada a extensão de um estruturado Complexo Agroindustrial, o aumento do consumo e de 

serviços e composição de um meio técnico-científico-informacional veiculou a ampliação e (re) 

estruturação das cidades. Logo as ações dos agentes detentores do capital juntamente com as 

ações ora vistas também do Estado contribuíram significativamente para com este processo. 

 

3.3.2 A Indústria Missiato de bebidas Ltda - JAMEL 

 

 
Instalada em Jandaia do Sul-PR na década de 1970, a Indústria Missiato de bebidas 

Ltda. (JAMEL) iniciou suas atividades no município com produção voltada para o ramo de 

engarrafamento de bebidas destiladas e aguardentes, chegando a apresentar em 2009 um 

expressivo VAF em 36,73 na RMM (VERCEZI, 2012). 

O início das atividades da empresa em território Jandaiense se deu diante do reflexo 

dos diversos processos de restruturações do espaço paranaense pós 1970 e 1980, pautada no 

setor primário e em detrimento sobretudo, da entrada de capital estrangeiro e das modernas 

técnicas de aperfeiçoamento do espaço agrícola que consequentemente resultou para o intenso 

processo de industrialização na região (NOJIMA, 1999; VERCEZI, 2012). 

Neste contexto, o Paraná conforme o IPARDES (1999, p. 3) se inseria: 

 

 
[...] num contexto mais amplo de transformações do mercado brasileiro de 

alimentos, que iniciava a transição e a superação de uma etapa conhecida 

como "produtivista" – cuja principal diretriz fundava-se no atendimento à 

"seguridade alimentar" – para outra em que a matriz produtiva e o perfil da 

demanda tornavam-se respectivamente mais complexos e massificados. O 

ramo alimentar como um todo assistia à maior integração de suas faces 

agrícola e industrial, resultando, em uma ponta, no que se convencionou 

chamar de complexo agroindustrial e, em outra, numa indústria caracterizada 

pelo maior grau de sofisticação do produto. 

 
A empresa que atualmente tem como sede o município de Jandaia do Sul (figura 13), 

que foi instituída no município em 1997. Porém, a empresa surgiu na década de 1950 em Santa 

Rita de Passa Quatro (cidade do interior do Estado de São Paulo) com especialização voltada 

para o segmento de bebidas que eram vendidas no varejo e no atacado (MISSIATO, 2016). 
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Com o projeto de expansão da empresa e tendo em vista os desdobramentos e 

atratividades geoeconômicas da região foram realizadas a transferência das atividades da 

empresa para o município de Jandaia do Sul, devido sua posição geográfica estratégica, 

prósperas para áreas de cultivo da cana de açúcar, principal matéria prima para a fabricação de 

aguardentes e destilados (VERCEZI, 2012; MISSIATO, 2016). 

 
 

Figura 13: Vista aérea da indústria Missiato/Jamel – Unidade de Jandaia do Sul. 

Fonte: Missiato (2016). 
 

Sendo uma empresa de capital e tecnologia nacional, a Missiato solidificou sua marca 

tanto no mercado nacional como também, internacional. Com uma política de alta qualidade e 

de perfil produtivo inovador, com operacionalização sofisticada com uso de técnicas e 

máquinas de alta tecnologia, sistema de distribuição e produção eficiente em constante 

desenvolvimento através de um parque industrial bem estruturado. A empresa obteve o 

Certificado ISSO 9001:2008 e INOR OCP 008, que garante e reconhece a origem, padronização 

e a qualidade dos processos de fabricação e produção (VERCEZI, 2012; MISSIATO, 2016). 

A empresa conta como principais marcas e produtos em sua totalidade a cachaça 

Jamel, a Vodka Romanoff e Miskov, Whisky MacSeller’s e Gran Par, Jamel Ouro, F 15 Energy 

Drink, Catupinga, entre outros. Logo, com o certificado de qualidade reconhecida a empresa 

vem conquistando o seu espaço no mercado nacional e internacional. Exportando seus produtos 

principalmente para os Países da América Latina, Central e Europa. 

Com cerca de mais de 145 funcionários registrados na empresa, boa parte oriundos de 

cidades vizinhas, todos recebem treinamento e capacitação de ordem padronizada para seguir 

as normas da ISO 9001. Quanto a esse aspecto, Vercezi (2012, p. 308) ao fazer uma releitura 

de Klein (1998) cita que: 
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É importante pensar que o processo de aperfeiçoamento dos funcionários 

reflete no ativo intelectual das empresas, que na contemporaneidade passa a 

ser a base sobre o qual está fundamentada sua competitividade. Esse capital 

intelectual se expressa nos conhecimentos da estrutura produtiva da empresa, 

suas experiências, sua especialização, em contraposição ao capital físico e 

financeiro que determinam suas condições e vantagens no processo 

concorrencial. 

 

Tudo isso contribui para a exposição de que para atender as exigências do capital, é 

preciso se readequar aos padrões de exigência impostos pela dinâmica produtiva internacional 

e de uma economia globalizada e técnico-científica-informacional. 

No mapa 17 encontra-se evidenciado os países que importam os produtos da Missiato. 
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Mapa 17: Área de atuação geográfica da indústria Missiato de bebidas LTDA (JAMEL). 

Fonte: Missiato (2012; 2016); Vercezi (2012). 
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De modo geral, as ações econômicas mais verticalizadas da COOPERVAL e da 

Indústria Missiato denotam o que Pred (1979) ao analisar o esquema de Losch e Cristaller, e 

Vercezi (2012) embasam. Para os autores, a dinâmica do processo produtivo ao direcionar suas 

produções ao mercado, tende por sua vez, expandir por meio de um complexo sistema de 

comunicação e logística sua teia de relações estruturada em redes, com o objetivo de alcançar 

o mercado internacional. 

 

O esquema de Christaller implica relações verticais de aprovisionamento de 

alto a baixo. Lösch admite, em compensação, que um pequeno centro produza 

para uma cidade mais importante, mas concebe as relações laterais apenas para 

a parte inferior da hierarquia (MANZAGOL, 1985, p. 199). 

 

Neste aspecto, é imperioso destacar o que Endlich (2009, p. 88) faz menção ao destacar 

os cuidados ao se classificar as pequenas cidades. Para a autora: 

 

A referência a pequenas cidades implica estabelecer relações com outras. Ao 

mesmo tempo em que é uma atividade comparativa, deve-se considerar 

também o caráter variável do fenômeno, pois dimensões que podem 

caracterizar uma pequena cidade em determinado espaço podem ser 

consideradas de cidade média em outro contexto. 

 

Em suma, o fato é que as cidades pequenas imbricam atualmente um papel 

fundamental no que tange aos relacionamentos ligados aos modos de produção, pois as mesmas 

se encontram na ponta da rede de ligações que se estabelecem dentro do sistema de cidades. 

Santos (1979) caracteriza as ações das pequenas cidades como um centro capaz de articular as 

relações oriundas do processo produtivo do campo em um processo de plena “especialização 

do espaço” (VERCEZI, 2012). 

Neste contexto, a medida em que, conforme sinalizou Vercezi (2012, p. 58) “as cidades 

pequenas passam a constituir a dinâmica da região metropolitana, vai se estruturando um eixo 

de desenvolvimento, principalmente como consequência do processo da industrialização, 

passando a prevalecer a importância do capital acumulado”. 

A forte convergência de atração populacional no Município denota entre outras 

atividades sua importância também no que se refere ao setor educacional. Atualmente, o 

município conta com estabelecimentos de Ensino em todos os níveis e modalidades da 

Educação, como demonstrado na tabela 11. 
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Tabela 11: Número de estabelecimentos de Ensino (2016) 
 

MODALIDADE DE 

ENSINO 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

Creche (Regular) - - 5 4 9 

Pré-escolar (Regular) - - 9 5 14 

Ensino Fundamental 

(Regular) 

- 5 5 4 14 

Ensino Médio 

(Regular) 

- 4 - 2 6 

Educação 

Profissional 

(Regular) 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
2 

Educação Especial 

(Especial) 

- - 1 1 2 

Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) 

- 1 1 - 2 

Ensino Superior 1 - - 1 2 

TOTAL 1 11 21 18 51 

Fonte: MEC/INEP; Ipardes (2017). 
 

Grande parte dos estudantes matriculados principalmente nos Colégios estaduais, 

particulares e do Ensino Superior são provenientes de municípios circunvizinhos. Em especial 

nos finais do Fundamental e Médio e, Superior. Entre os Colégios particulares atuantes no 

Município destaca-se o caso do Colégio Passionista São José, que contempla em seu quadro de 

matrículas, diversos estudantes oriundos de municípios circunvizinhos. 

De acordo com a instituição, grande parte dos alunos do colégio, provém dos 

municípios adjacentes, como Mandaguari, Kaloré, Cambira, Bom Sucesso, Marumbi e São 

Pedro do Ivaí. Em especial este último (COLÉGIO PASSIONISTA SÃO JOSÉ, 2016). 

No Ensino Superior destaca-se a presença da Faculdade de Jandaia do Sul (FAFIJAN) 

de origem privada e o Campus Avançado da Universidade Federal do Paraná (UFPR, 2016). 

A FAFIJAN, uma instituição de Ensino de caráter privado, mantida pela Fundação 

Educacional de Jandaia do Sul, criada pela Lei Municipal N. 496/66 e desvinculada do Poder 

Público Municipal pela Lei N. 771/72, oferta atualmente 9 cursos de Graduação 

(Administração, Ciências Contábeis, Letras/Português-Espanhol, Marketing, Psicologia, 

Ciências Biológicas, Geografia, Letras/Português/Inglês e Pedagogia) e 5 Cursos de Pós- 

Graduação na Modalidade Latu senso (Análise, Perícia e Gestão Ambiental, Educação Especial 

e Inclusiva: Práticas Educacionais, MBA Executivo em Gestão de Negócios e Estratégia 

Empresarial, MBA em Controladoria, Auditoria e Perícia Contábil, Avaliação Psicológica e 

Psicopedagogia Clínica e Institucional), (FAFIJAN, 2016). 
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O total de alunos matriculados nos cursos de Graduação da instituição em 2016 foi de 

aproximadamente 397 alunos e na Pós-Graduação 50. De acordo com a instituição grande parte 

das matrículas advém de estudantes de outras cidades vizinhas principalmente de Marumbi, 

Kaloré, Bom Sucesso, Borrazópolis, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Faxinal, Mandaguari, 

Mauá da Serra, Ortigueira, Sabáudia, Arapongas, Jardim Alegre, Ivaiporã, Califórnia, Rolândia, 

Quinta do Sol, Fénix, Godoy Moreira, Rosário do Ivaí, Califórnia, Cruzmaltina, Itambé, 

Apucarana, Cambira, Marilândia, Novo Itacolomi, Barbosa Ferraz e Lidianolólis (FAFIJAN, 

2016). 

O Campus Avançado da Universidade Federal do Paraná implantado em fevereiro de 

2014 em Jandaia do Sul funciona atualmente provisoriamente em um dos prédios da FAFIJAN. 

Ofertando cinco cursos de Graduação, sendo eles: 

Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos, Engenharia Agrícola, Licenciatura 

em Ciências Exatas e Licenciatura em Computação; além de apoio e incentivo a projetos de 

extensão para os acadêmicos e para a comunidade do município, como Inclusão Digital para 

jovens, Por dentro do Computador: uma experiência de popularização da Arquitetura de 

Computadores, Revitalizando espaços e práticas de Ensino de Ciências e Matemática nas 

escolas públicas e UFPR in Libras (UFPR, 2016). 

O Campus Avançado de Jandaia do Sul possui atualmente cerca de 500 alunos 

matriculados na instituição. Destes alunos, destaca-se em sua maior parte que são oriundos de 

diversas localidades do Estado e de outas regiões do País. Além destes a Universidade apresenta 

um total de 34 professores e 34 servidores técnico-administrativos (UFPR, 2016). 

As articulações para a implantação do Campus em Jandaia do Sul partiram 

principalmente de ações políticas e institucionais. De acordo com entrevista com o Diretor Pró- 

tempore Eduardo Teixeira da Silva feita para o Portal Agora em 2016, o mesmo explanou que: 

 

A região foi escolhida para os cursos determinados por conta do forte 

potencial das cooperativas na região e por ser um setor agrícola. A equipe de 

estudos chegou a conclusão de que Jandaia do Sul seria o melhor local, pois 

está no centro dessa região, fazendo a ligação com o Vale do Ivaí e estando 

cercada pelas principais rodovias de acesso, como a BR-376 e a PR-44. 

 
A implantação da UFPR em Jandaia do Sul revela os principais interesses dos agentes 

socioeconômicos sob a égide do processo de interiorização das Universidades Federais. Tal 

possibilidade já revela alguns impactos na realidade socioespacial de jandaia do Sul, como a 

especulação e expansão imobiliária e consequentemente elevação no preço dos aluguéis. Na 

realidade de Jandaia do Sul, fica evidente que a mesma detém uma um papel preponderante nos 
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fatores socioeconômicos dos municípios adjacentes. Demonstrando que seu papel na Rede 

Urbana do Norte Central Paranaense como um polo regional de alta concentração de atividades 

no setor industrial, de serviços e, sobretudo, na agroindústria. 

No mapa 18 é possível identificar os principais fluxos migratórios para estudo do 

estado do Paraná, com foco para os cursos superiores. 

Mapa 18: Migrações para Curso Superior – PR (2010). 

Fonte: IBGE (2010) 

 

As pessoas que se deslocam para Jandaia do Sul em sua maior parte se dirigem em 

veículos automotores próprios ou transporte coletivo pela Viação Garcia, principal companhia 

de transportes da região do Vale do Ivaí. 

De acordo com o gráfico 8, a maior parte das pessoas que se deslocam para Jandaia do 

Sul se destinam 40% para trabalho, seguido pela educação (35%), 18% para prestação de 

serviços, saúde (5%) e 2% vão em busca de lazer. 



154 
 

 

 

 

 
 

Gráfico 8: Conhece pessoas que se deslocam para Jandaia do Sul de cidades adjacentes? 

Para que? 

 

Fonte: Trabalho empírico (2017) 

Org: Oliveira (2017) 

 
Estes deslocamentos populacionais ocorrem face as baixas oportunidades de emprego, 

lazer e prestação de serviços nas cidades adjacentes. Atribui-se ainda no caso do comércio 

destas cidades as discrepâncias de preço dos produtos comercializados. Sendo muito mais 

viável para os consumidores o deslocamento para centros maiores. 

Para Moura (2010) esse fenômeno, 

 

 
No caso das aglomerações urbanas, estão condicionados à distribuição e 

hierarquia de funções entre os municípios integrantes. São evidenciados 

também entre municípios não aglomerados, quando expressam a localização 

de atividades atrativas para trabalho e/ou estudo, muitas vezes decorrentes 

apenas de uma grande indústria, um grande estabelecimento de comércio ou 

serviços, uma cooperativa, uma empresa agropecuária ou uma universidade. 

 

A dinâmica do movimento pendular de Jandaia do Sul se insere no que diz respeito a 

movimentação e deslocamentos de trabalhadores de cidades circunvizinhas que possuem 

estreito vinculo coma empresas de médio e grande porte. E também com estudantes que 

transitam diariamente como o objetivo de estudos, em Jandaia do Sul. 

No setor comercial destaca-se a presença de um polo semiestruturado que recebe 

diariamente um público significativo advindo de outras cidades vizinhas, em especial as 

pequenas cidades do Vale do Ivaí. 
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Figura 16: Vista Parcial da principal avenida comercial de Jandaia do Sul (Av. Getúlio Vargas, 
2016) 

Fonte: Oliveira (2016). 

 

A figura 16 destaca a principal avenida comercial da cidade, com a presença de 

diversas agências bancárias e redes de lojas varejistas nacionais, locais e regionais. Assim, o 

fluxo comercial contribui para o aumento significativo das demandas de serviços oferecidos. 

Dentre as empresas de maior destaque comercial na cidade43 destacam-se a atuação do 

Cidade Canção, Café Jandaia, o Centro de Distribuição da Valdar Móveis, Cropfert (Indústria 

de fertilizantes e agroquímicos Ltda., a Metafa, e etc. Há ainda a atuação das redes franquiadas 

da Magazine Luiza, Cacau Show, o Boticário, Ricardo Eletro, Darom Móveis, Fisk e Wizard. 

Todas com alcance no município e também no território do Vale do Ivaí. 

No gráfico 9 tem se a perspectiva da população de Jandaia do Sul sobre o que falta na 

cidade. Na pesquisa 40% dos respondentes apontaram o setor da saúde pública como mais 

defasado no município. Seguido da ausência de opções de lazer, principalmente pela população 

 

 

 
43 No apêndice segue uma relação das empresas cadastradas e não cadastras na ACEJAN - Associação Comercial 

de Jandaia do Sul. 
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mais jovem que passam a se deslocarem para os centros urbanos maiores, como Maringá, 

Apucarana, etc. 

 
Gráfico 9: O que falta em Jandaia do Sul? 

Fonte: Trabalho empírico (2017) 

Org: Oliveira, (2017) 

 

De modo geral, tendo em vista as discussões a respeito de lugares centrais, Jandaia do 

Sul direcionou sua economia pautada no setor agroindustrial com desenvolvimento pleno de 

suas atividades terciárias e prestação de serviços. Mas de uma forma diferenciada das demais 

cidades pequenas da região do Vale do Ivaí. Obtendo neste sentido o caráter de um micropolo 

devido a presença de indústrias e empresas de enorme importância para o município. 

Além das empresas maiores como a Cooperval e a Missiato, as indústrias de médio e 

pequeno porte, juntamente com as empresas no ramo comercial e prestadoras de serviços, são 

significativas no conjunto do vínculo empregatício, corroborando para a dinâmica do 

crescimento do espaço urbano de Jandaia do Sul. 

Ao questiornarmos ainda sobre o que mais gostam em Jandaia do Sul 90% dos 

entrevistados responderam que a tranquilidade e o sôssego que a cidade oferece, seguido da sua 

proximidade com os grandes centros como Maringá, Apucarana, Arapongas e Londrina e da 

presença de sus familiares (TRABALHO EMPÍRICO, 2017). 

Na preferência entre o campo e a cidade como lugar para se viver 95% responderam 

que preferem a cidade pela comodidade, infraestrutura, maior acessibilidade e proximidade com 

as áreas comercia, da saúde, ensino e serviços, porém a maior parte destes também preferem o 

campo não como forma de moradia, mais como opção de lazer para os fins de semana, onde 

podem procurar maneiras de extrair o excesso de estresse acumulado durante a semana, de 
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terem maior contato com a natureza e se divertir com a família e amigos. Fato que atualmente 

está contribuindo para o aumento das opções e procura pelo turismo rural no município 

(TRABALHO EMPÍRICO, 2017. 

Evidencia-se que Jandaia do Sul desde sua fundação teve direta relação com o as 

atividades agrícolas e com participação relativa dos agentes implicados com este meio. 

Destarte, que a cidade mesmo com tal aparato se remodelou no sentido de se adaptar as novas 

mudanças do espaço agrícola e obter um caráter centralizante dos aspectos comerciais, 

industriais, serviços e financeiro, se constituindo como um micropolo de atração urbana- 

regional. 

Na realização do trabalho empírico foi notória ainda a compreensão dos entrevistados 

sobre o destaque do município de Jandaia do Sul em relação aos municípios adjacentes a sua 

posição geográfica, localizada entre o eixo Maringá-Londrina, que contribui para o fluxo 

logístico de produtos, pessoas e informações. Mas que além destas noções o município ainda 

possui muitas defasagens, como na área da saúde e da infraestrutura. 

Logo, a inserção da pequena cidade de Jandaia do Sul na rede urbana aqui analisada 

sinaliza para sua relevância nas áreas da agroindústria, nas atividades do comércio, ensino e de 

serviços. Além de sua integração com o polo metropolitano de Maringá a qual faz parte. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De modo geral, a rede urbana encontra-se estruturada a partir da união entre centros 

urbanos que se encontram articulados entre si. Destarte que para se desvelar em “uma dada rede 

urbana, a análise de sua gênese e dinâmica se torna imprescindível e, deve ser buscada em seu 

processo histórico, atribuindo a rede uma natureza social, tornando-a uma dimensão que reflete 

e condiciona a sociedade que a produziu” (CASARIL E CROCETTI, 2016, p. 11-12). 

Neste trabalho pretendeu-se analisar a dinâmica socioeconômica do município de 

Jandaia do Sul, a partir de sua dinâmica com a rede urbana do Norte do estado do Paraná. Um 

município com população segundo o IBGE (2010), estimada em 20.269 habitantes. 

O município que tem suas raízes marcadas pelo histórico processo de ocupação 

socioespacial, baseado no loteamento de pequenas e médias propriedades, lideradas em sua 

maior parte por agentes estrangeiros que foram se instalando através dos ciclos econômicos na 

região, em especial o ciclo do café que obteve em seu cunho marcas importantes e destrutivas. 

A primeira no que diz respeito ao enpoderamento do estado economicamente através de 



158 
 

 

 
 

recursos obtidos com as vendas e impostos com a produção do café. A segunda pela questão do 

desmatamento ambiental, onde várias faixas extensas de mata fechada e áreas florestais foram 

devastadas (CASARIL E CROCETTI, 2016. 

No período de exploração do ciclo cafeeiro Jandaia do Sul obteve seu primeiro papel 

na rede urbana que se formava e se expandia até então entre os de 1950 a 1960. Através da 

produção e posteriormente escoamento da mesma, o munícipio que já apresentava uma sede 

urbana já em processo de expansão e consolidação já participava das trocas comerciais e 

relações econômicas com outros centros urbanos adjacentes, que se ampliaram pelo fato de a 

cidade ser cortada por uma estrutura rodoferroviária que a ligava entre as principais cidades do 

estado: Maringá, Londrina e Curitiba. 

Este fator corroborado pelas estratégias de atração populacional para o município e 

também a região fortaleceu este processo. Assim, o município obteve no ano de 1960 em seu 

auge econômico a marca dos 31.448 habitantes. Por outro lado, com o crescimento das cidades 

de Maringá, Londrina e Curitiba muitos habitantes atraídos pelas ofertas de empregos nas 

indústrias e nos comércios que se expandiram de forma significativa. Já foram motivos para 

que Jandaia do Sul já obtivesse perdas populacionais. 

Com a crise da superprodução agravada pelos baixos preços no valor do café fez com 

que muitos trabalhadores ficassem sem emprego e sem salário, forçando os mesmos a migrar. 

Dentre estes, a geada negra de 1975 foi substancial neste processo, pois devastou as áreas 

plantadas de café e outo ponto que contribuiu para o surgimento das estratégias do governo em 

diversificar a produção econômica do estado. 

Em meio a todas essas mudanças na ordem socioespacial do norte do estado a 

modernização da agricultura que levou a substituição de grande parte da mão de obra braçal 

impulsionou ainda mais a expulsão da população que residia e trabalhava no campo 

contribuindo para o êxodo rural. Forçando a migração em um primeiro momento campo-cidade 

e cidade-cidade. Nesta última em direção aos médios e grandes centros. 

Em Jandaia todo este processo teve presença ativa em sua história de formação 

socioespacial. Há ainda os processos de desmembramentos que se sucederam na região, onde 

Jandaia que a princípio foi desmembrada do município de Apucarana, também sofreu 

desmembramentos de territórios, entre eles: Marumbi, Bom Sucesso e Kaloré. 

Atualmente, a cidade de Jandaia do Sul, apesar de possuir aparentemente uma 

característica de pequena cidade, a mesmo apresenta uma dinâmica que se assemelha a cidades 

com características socioeconômicas maiores. Os dados secundários apontam para uma 

crescente expansão das relações socioeconômicas do município, que através de sua localização 



159 
 

 

 
 

geográfica, se apropria deste argumento, para atrair mesmo que de modo rarefeito, interesses 

mercadológicos em comum. 

Em contrapartida, tem-se um outro fator emblemático na realidade social do 

município, onde quem é residente em seu território, em partes, se deslocam a centros de maior 

expressividade, justamente pela proximidade entre estes. Os maiores deslocamentos pendulares 

exercidos pela população residente em Jandaia se apresentam em direção a Apucarana, 

Mandaguari, Maringá, Arapongas e Londrina. 

Em direção a Apucarana, destaca-se a procura por serviços direcionados a saúde, 

principalmente pela questão do município ser sócio do CISVIR, e outra pelo fato de grande 

parte dos exames e demais necessidades médicas serem deslocados para Apucarana e também 

pela procura de ensino particular e superior. Há ainda a busca por lazer e consumo. 

Em Mandaguari a procura se dá pela oferta de empregos que nos últimos anos vem 

obtendo aumento expressivo em seu quadro industrial; e também pela oferta na educação 

superior. Já no caso de Arapongas destaca-se também a oferta na área da saúde que também 

presta vários serviços de atendimento médico a Jandaia e região. Além de seu polo educacional. 

Em Maringá e Londrina o destaque é pela procura maior no setor da educação, seguido pelo 

comércio e pela saúde. 

Para Moura (2010) o fenômeno dos movimentos pendulares para trabalho e estudo 

entre municípios diferentes, implicam em uma informação de caráter muito relevante no sentido 

de se analisar as dinâmicas urbanas de um dado território. 

Paralelamente, conforme analisou Carvalho (2016, p. 154) “a contextualização das 

dinâmicas demográficas das pequenas cidades pertencentes à mesorregião Noroeste paranaense 

reforçou o intenso processo de urbanização e o crescimento da densa rede de pequenas cidades” 

na região. 

O dado social aqui levantado quanto ao serviço público em Jandaia do Sul nos remete 

a questão de que muitas mudanças ainda se fazem pertinentes. Principalmente pela questão da 

saúde pública e pela infraestrutura, pois a mesma nos últimos anos não acompanhou o 

desenvolvimento urbano do município. 

Todavia, estes apontamentos se fazem necessários para que medidas sejam tomadas 

na tentativa de resolução destes problemas por parte da gestão municipal. Logo, as políticas 

públicas que se perpetuam atualmente não são suficientes para sanar estas reinvindicações. 

Fazendo necessário a urgência de políticas públicas e de uma gestão comprometida com a 

qualidades dos serviços públicos. Diante tal análise, foi possível analisar as formas e os 
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processos pelo qual Jandaia do Sul participa das relações ora horizontais, ora verticais com as 

redes, em especial a rede urbana do Norte do Paraná. 

No que tange a análise das centralidades, Jandaia do Sul está posicionada e integrada 

a Mesorregião Norte do Paraná atribui suas funções as atividades de cunho agroindustrial e de 

serviços, além das áreas do comércio, saúde e ensino, se diferenciando das demais cidades 

pequenas do Vale do Ivaí e no eixo Maringá Londrina. 

Em suma, espera-se que tenhamos contemplado as indagações principais deste 

trabalho. Preenchendo uma lacuna nos estudos desta região e contribuindo para que novos e 

futuros questionamentos sobre a temática se destaque no campo acadêmico. 
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Mapa 19: Migrações (PR) para Saúde (IBGE, 2010) 
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 EMPRRESA  EMPRRESA  EMPRRESA  EMPRRESA 

1 ACRISIO GOMES DA SILVA 31 CANDY KIDS 61 FAFIJAN 91 KNINA CONFECÇÕES-CAMISA 10 

2 AGRICOLA MK 32 CASA DA LINGERIE 62 FARMACIAS SÃO PAULO 92 LEBIKE BICICLETAS 

3 AGRICOLA OURO VERDE 33 CASA DOS DOCES 63 FARMATOTAL 93 LÉDICE 

4 AGROPECUARIA JANDAIA 34 CASA DOS PANOS E PRESENTES 64 FASCINIO ENXOVAIS 94 LOJA AVENIDA 

5 ALFAIATARIA ELITE 35 CASA SÃO PAULO 65 FERRAGENS BRAGA 95 LOJA DAS BICICLETAS 

6 ALL IN OUTLET 36 CENTRAL SUPERMERCADOS 66 FIFA TINTAS 96 LOJA MM TEND TUDO 

7 ANVEST MODAS 37 CLINICA ODONTO COMPANY 67 FOTO BRASIL 97 LOJA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

8 AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA 38 COLÉGIO SÃO JOSÉ 68 FOX INFORMATICA 98 LOJÃO DA CRIANÇA 

9 AQUARELA MODAS 39 COOPERVAL 69 FR LOCAÇÕES 99 LOJAS MARCATO 

10 AUTO ELÉTRICA COMETA 40 CRAYOLA FEMININA 70 FUGIL TINTAS 100 LUIZ CARLOS ROSSI 

11 AUTO ESCOLA JANDAIA 41 CRAYOLA MASCULINA 71 GLOBAL CALÇADOS 101 LUVAL VARIEDADES 

12 AOTO ESCOLA PERFIL 42 DELICATA ENXOVAIS 72 GOLD STYLE DISTRIBUIDORA 102 MARTFAR CONFECÇÕES 

13 AUTO POSTO BRASIL 43 DEPÓSITO DO MANÉ 73 GRAFICA UNIVERSAL 103 MERCADO PRIMAVERA 

14 AUTO POSTO JANDAIA 44 DEPÓSITO ZÉ DA GRUTA 74 HARD ROPER JEANS 104 MERCADO SÃO JORGE 

15 AZZURRÊ CALÇADOS 45 DIA A DIA 75 HASHIMOTO  CORRETOR DE IMÓVEIS 105 METAFA 

16 B&M BRUZON E MUSSI 46 DIONYS'S 76 HIPERFARMA 106 MINIMERCADO E LANGHONETE MODELO 

17 BARÃO TINTAS 47 DMI AUTO CENTER 77 HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 107 MOBEC COLCHÕES E PLANEJADOS 

18 BAZAR LIDER 48 DOM PIÊ 78 IG MALHAS 108 MOSTACHI  CORRETOR DE IMÓVEIS 

19 BELLA CASA 49 DROGARIA FARMACLIN 79 IMOBIVALE IMÓVEIS 109 MOTOCAR MOTO PEÇAS 

20 BELLA'S 50 DROGARIA FARMAIS 80 INBRACUR 110 MOVEIS PROGRESSO 

21 BÉNI 51 DUARTE CONFECÇÕES 81 ISIS CONFECÇÕES 111 MOVEIS VIANNA 

22 BRASILGAS 52 E-NOVA TELECOM 82 IZAIAS SUPERMERCADO 112 O BOTICÁRIO 

23 CACAU SHOW JANDAIA DO SUL 53 EDWARD'S TURISMO 83 JANDAIA CONFECÇÕES 113 ODONTO EXCELLENCE 

24 CAFÉ JANDAIA 54 EMPÓRIO BEM ME QUER 84 JANDAIA ESTOFADOS 114 ODONTOLOGIA EDILSON JOSÉ  FERREIRA 

25 CAIRO 55 EQUILÍBRIO CALÇADOS 85 JONATHAN MÓVEIS 115 OFICINA DO BARQUEIRO 

26 CAIRO KIDS 56 ESCAPNEUS 86 JUCALLI CALÇADOS 116 OFICINA DO MANÉ 

27 CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL 57 ESCRITÓRIO 14 DE DEZEMBRO 87 JÚNIOR FAIOLI  CORRETOR DE IMÓVEIS 117 ORTOMASTER 

28 CALÇADOS PARAÍSO 58 ESCRITÓRIOCONTABIL  RODRIGUES 88 KAREN MODA INFANTIL 118 ÓTICA ANAMI 

29 CALÇADOS SOBELA 59 ESTILO PATY 89 KAYSA PRESENTES 119 ÓTICA BOA VISÃO 

30 CALITRA MALHAS 60 FAAN CONFECÇÕES 90 KERSON´S 120 ÓTICA MORAES 



172 
 

 

 

 
 EMPRRESA ASSOCIADA  EMPRRESA ASSOCIADA  EMPRRESA NÃO ASSOCIADA  EMPRRESA NÃO ASSOCIADA 

121 PARANAUTO 151 SUPERMERCADO UNIÃO 1 AÇO VALE 31 LABORATÓRIO SÃO LUIS 

122 PASSARELA 152 TAINÁ MODAS 2 AÇOFEBRAS 32 LOJAS MM MERCADOMÓVEIS 

123 PEMARRI 153 TATIANA MODAS 3 ARAME JEANS 33 LUVAL VARIEDADES 

124 PING PONG 154 TOP 10 CALÇADOS 4 BRASIL GÁS 34 M. HEELS 

125 PING PONG BRINQUEDOS 155 TRYLHA 5 BRASIL SUL TRANSPORTES 35 MADEIREIRA GH 

126 PITÁGORAS FINANCIAMENTO E FOMENTO 156 TUBA SOM 6 BRASKEM 36 MAGAZINE LUIZA 

127 PNEUNORTE AUTO CENTER 157 VALDAR MÓVEIS 7 CASA DE CARNES FRIGOJAN 37 MERCADO SÃO PEDRO 

128 PNEUS JANDAIA AUTO CENTER 158 VALE DO IVAÍ AUTO PEÇAS 8 CASA DE CARNES JANDAIA 38 PANIFICADORA MOMENTO DO PÃO 

129 POSTO VESA 159 VIVENDA BACARIN IMÓVEIS 9 CEDRAL PORTAS E PORTAIS 39 PASCHOAL PESCADOS 

130 PRETA'S MODAS 160 ZALINES MODA ÍNTIMA 10 CHAPLIN MOTOS 40 PERFIL COSMÉTICOS 

131 RABASSI INFORMATICA 161 ZAZZ INTERNET 11 CJ UNIFORMES 41 PERNINHA PEIXARIA E PETISCARIA 

132 RADAR   12 COLCHÕES ORTOBOM 42 PNEUS JANDAIA 

133 RADIO CIDADE JANDAIA   13 COLÉGIO PASSIONISTA SÃO JOSE 43 RADIADORES ZAGO 

134 REBNIC   14 COLÉGIO SÃO MARCOS 44 REAL ELETRÔNICA E INFORMATICA 

135 REDE DROGAMAIS   15 DAROM MÓVEIS 45 RESTAURANTE CANTINHO DA COSTELA 

136 RENATA MODAS   16 DESTILARIA COCARI 46 RESTAURANTE E PIZZARIA SEU NENÊ 

137 RENNOCA CLINICA DE ESPECIALIDADES   17 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JANDA 47 RESTAURANTE PANELA DE PEDRA 

138 RESTAURANTE PAPAI SAMUCA   18 DOMINUS 48 RICARDO ELETRO 

139 RESTAURANTE SIMOES   19 EASY COMPANY 49 ROUTE 66 MOTEL 

140 RM SUPERMERCADOS   20 ELETRO MOTORES AZOLIN 50 SERRALHERIA JANDAIA 

141 RODOPEÇAS   21 FARMACIA CENTRAL 51 SHOPPING MERCOVALE 

142 RODSE'S COSMÉTICOS   22 FISK 52 SHOPPING TACLA 

143 SANTE ARMAZEM E RESTAURANTE   23 FLINTEM LOGISTICA LTDA 53 TORNO STEEL 

144 SICOOB ALIANÇA   24 FOX NUTRIÇÃO ANIMAL 54 USING 

145 SICREDI VALE DO IVAÍ   25 GAS ULTRAGAS 55 VALI SISTEMAS ELETRÔNICOS 

146 STILLU'S PRESENTES   26 GRANIVALE 56 VIDRAÇARIA VITÓRIA 

147 STOP CALÇADOS   27 HOTEL JANDAIA 57 WIZARD 

148 SULMOBILE   28 HOTEL UNIÃO   
149 SUPERMERCADO CIDADE CANÇÃO   29 INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS   
150 SUPERMERCADO CORTÊS   30 KIKOXINHA CASA DE SALGADOS   

Quadro 10: Empresas atuantes no município de Jandaia do Sul. 

Fonte: Acejan (2017); Oliveira (2017) 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CEDETEG 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS – SEAA/G 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPG 

 
QUESTIONÁRIO44  – POPULAÇÃO DE JANDAIA DO SUL 

 
DATA:  /  /   

 

1. Nome:    
 

2. Idade:    
 

3. Naturalidade:    
 

4. Profissão:    
 

5. Renda mensal:    
 

6. Nível/Escolaridade:    
 

7. Estuda?  . Onde?  . 
 

8. Tempo de residência no município:  . 
 

9. Mora  na  zona  rural ou urbana?   .  Se urbana, já 

morou na zona rural? ( ) sim   ( ) não. Quanto tempo?   . 

10. Você prefere o campo ou a cidade?   . Por que? 

  . 
 

11. Conhece alguém que se mudou do município? Para onde foram? 

  . Por que mudaram?  . 
 

12. Já morou em alguma outra cidade?  . Se sim, qual?  . 

Porque se mudou pra Jandaia do Sul?   . 

13. O você mais gosta em Jandaia do Sul?  . 
 

14. O que falta na cidade para você?  . 
 

15. Tem intenção de se mudar para outra  cidade? ( ) sim ( ) não. Se sim para onde? 

  . Por que?  . 
 

16. Conhece pessoas que se deslocam para Jandaia do Sul de cidades adjacentes? 

( ) sim ( ) não. Para que?  . 

 

44 Questionário elaborado com base nos trabalhos de Jacinto (2013) e Pereira (2013). 
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17. Quanto a estrutura, você acredita que Jandaia do Sul atende as condições necessárias no 

setor de comércio, educação, saúde, transporte, habitação, emprego, lazer e prestação 

de serviços? ( ) sim ( ) não. Se não, qual setor que não é atendido e procura outra 

cidade?  . 

18. No eixo Maringá-Londrina, Jandaia do Sul é uma cidade que se destaca em comparação 

as pequenas cidades do Vale do Ivaí. Em sua opinião, o que levou a cidade o crescimento 

e        seu        desenvolvimento        de        forma        diferenciada        das     demais? 

  . 
 

19. Espaço livre para outras observações: 

 

 

 

 


