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Resumo: 

O estudo da produção hortifrutigranjeira analisa a desarticulação dos denominados 

“cinturões verdes”, inseridos no contexto do crescimento urbano horizontal no município de 

Maringá. Durante a colonização municipal, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná 

reservou 700 lotes rurais na Gleba Patrimônio Maringá e na Gleba Iguatemi, com estrato de 

0-3 alqueires que se destinariam à produção de ovos, aves, frutas e verduras entre outros, 

para o abastecimento da população urbana. Com a expansão horizontal da cidade, as 

chácaras hortifrutigranjeiras foram progressivamente sendo deslocadas para locais mais 

afastados do núcleo urbano e/ou outras cidades. As mudanças no campo ocasionaram uma 

padronização da produção, uma vez que os agricultores que não tiveram acesso à 

modernização foram excluídos dos processos de produção. Em meados da década de 1950, 

as produções eram concentradas num formato de anel na área circunvizinha ao espaço 

urbano. Já em 2003 eram 66 os estabelecimentos cadastrados pela Emater-Pr, as quais 

encontravam-se dispersas pelo município, o que demonstra a desestruturação do modelo 

implantado na colonização. Tanto a expansão urbana como a modernização da agricultura 

ocasionaram na desarticulação da organização espacial dos lotes hortifrutigranjeira, objeto 

desta investigação. 

Palavras chaves: 

Hortifrutigranjeiros; Maringá; Propriedade hortifrutigranjeira. 

1.) Introdução: 

Este artigo analisou a desarticulação da produção hortifrutigranjeira no município de 

Maringá, cujo que evidenciou o planejamento da Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná durante a instalação dos denominados cinturões verdes, cuja função era o 

abastecimento da população local em meados da década de 1940. 

Para alcançar os objetivos propostos, primeiramente, foram levantados os aspectos 

da colonização do Município maringaense, pois, este revela qual foi o planejamento 

                                                 
1 Bolsista da CAPES pelo Mestrado de Geografia na Universidade Estadual de Maringá-UEM-Pr. Para 
contatos: nil-silva@pop.com.br.  
2 Professor Dr. pela Universidade Estadual de Maringá 
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pensado para a região. Cabe lembrar que, a instalação das edificações do município 

estudado foram observados sob o foco das unidades agrícolas hortifrutigranjeira. 

Para isso, foi necessário entender o processo de formação dos cinturões verdes. 

Neste contexto, foi importante salientar aspectos sobre a organização espacial, percebendo 

assim, que os lotes estavam concentrados próximos ao núcleo urbano maringaense no 

formato de um anel e que, após a desarticulação da produção as propriedades dispersaram-

se pela zona rural, a disseminação foi um aspecto negativo, uma vez que eliminou um 

número significativo de produtores do meio rural. 

Foram identificados como desencadeadores do processo de desarticulação o 

crescimento urbano horizontal e a modernização da agricultura. O primeiro foi responsável direto 

pelas primeiras dificuldades vistas pelo produtor, pois, os custos para produzir passaram a ser 

inviáveis, já que passaram a serem cobrados as taxas tipicamente urbanas, acarretando assim, 

na eliminação dos agricultores do campo. 

O segundo fato refere-se à padronização dos produtos que se passou a ser exigido 

após a introdução de insumos e máquinas agrícolas, nem todas as propriedades resistiram 

a essa mudança de paradigma observado nos modos de produção. Estas propriedades 

destinadas ao cultivo de produtos da horticultura e produtos de viveiros estão aos poucos 

desaparecendo, devido fatos já descritos, por essa razão, tornou-se necessário entender 

sua reorganização espacial. 

Por fim, foram levantados os aspectos da propriedade após a desarticulação do 

cinturão verde revelando um perfil dos produtores, percebeu-se que as propriedades 

estudadas estabilizaram-se após a implantação da Feira do Produtor, este canal de 

comercialização propiciou aos agricultores sua permanência no campo. Embora dispersos 

na área rural, os 72 produtores cadastrados pelo IBGE (1995/96) estão conseguindo se 

manter no campo de forma sustentável. 

2.) Aspectos da colonização de Maringá: 

A estrutura agrária do Município de Maringá deve ser entendida a partir do modelo 

de colonização implantado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, cujo sistema 

de comercialização das propriedades permitiu a instalação de um número significativo de 

pequeno produtor rurais. 

A partir de 1930, o Paraná passa a ceder concessões, para que o capital privado pudesse 

promover a comercialização de lotes urbanos e rurais; o Estado possuía áreas de imensos vazios 

espaciais, o que era um entrave para o desenvolvimento da economia estadual. Por isso, o governo 

estadual não podendo realizar a povoação de seu território estabeleceu uma relação de trocas, em 

outras palavras, “em troca de favorecimento na cessão de grandes áreas de terras devolutas, 
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mediante pagamentos apenas simbólicos, o Estado obtém das empresas aplicação de seu capital 

financeiro e de sua experiência na estruturação do espaço urbano e rural de seu território” (SERRA, 

1993, p. 50). 

A região do município de Maringá foi ocupada a partir da década de 1940, cujo 

desenvolvimento econômico foi alavancado pela cafeicultura. “O café foi o principal fator da 

ocupação e valorização econômica das terras do Norte do Paraná e da microrregião de Maringá, 

promoveu o povoamento de uma vasta área, antes coberta de floresta. Foi responsável pela 

explosão demográfica ocorrida no Paraná e pela incorporação do seu setentrião à economia 

estadual e nacional” (LUZ, 1997, p. 121). Em pouco tempo, o município se tornou um pólo 

regional, o que contribuiu para a expansão horizontal urbana e, conseqüentemente, a 

desarticulação da propriedade hortifrutigranjeira no Município. 

O projeto de colonização no que se refere ao seu planejamento incluiu o 

estabelecimento de núcleos urbano que pudessem servir como pontos de convergência 

regional. Mas, as ações da companhia estavam voltadas principalmente para o meio rural, isto é 

endossada pelos períodos de comercialização das três regiões: Norte Velho, Norte Novo e 

Norte Novíssimo, que sempre ocorriam em períodos de alta do preço do café no mercado. 

Mesmo antes de sua fundação oficial do município estudado, a companhia vendia os 

lotes nas glebas que no futuro circundariam Maringá. É neste momento que passa a formar 

as primeiras propriedades hortifrutigranjeiras. Sobre isto, a Companhia relata que: “Ao redor 

das áreas urbanas se situariam cinturões verdes, isto é, uma faixa de chácaras que 

pudessem servir para a produção de gêneros alimentícios de consumo local, como aves, 

ovos, frutas, hortaliças e legumes” (1975, p.76). 

Estas propriedades destinadas à produção de hortícolas e produtos de viveiros foram 

aos poucos desaparecendo, devido à modernização da agricultura; bem como, em alguns 

casos sofreram uma reorganização espacial, através da expansão urbana.Sob este contexto 

foi estruturado este artigo, cujo objetivo é evidenciar a desarticulação das propriedades 

estudadas. 

3.) Processo histórico da propriedade hortifrutigranjeira: 

Para se entender o processo de colonização do município de Maringá, sob o enfoque das 

propriedades hortifrutigranjeiras, torna-se necessário resgatar o contexto histórico em que estas 

estão inseridas. Durante a colonização, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná reservou 

lotes de terra adjacentes ao espaço urbano destinados à produção de hortifrutigranjeiros para o 

abastecimento da população local. A área constituída por esses lotes ficou conhecida como 

“cinturão verde”. 
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Já entre 1920 e 1950 se iniciou a ocupação do Norte Novo3, delimitado pelos rios Tibagi e  

Ivaí,  região em que encontra o município de Maringá, nossa área de estudo. A grande maioria 

dos estabelecimentos rurais foi ocupada pela produção cafeeira, conhecida também como “onda 

verde”,  sistema econômico que propiciou o desenvolvimento regional. 

A expansão da população no Norte do Paraná trouxe a valorização das terras, sendo 

que, a fertilidade do solo tornou-se um fator de atração populacional. Deve-se ter claro que a 

colonização foi bem-sucedida graças à difusão das estradas de ferro construídas pela 

Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, que permitiram ao produtor agrícola do Norte 

escoar a produção até o porto de Santos. Além disso as estradas regionais contribuíram 

para a circulação de pessoas e mercadorias por toda a região. Toda essa conjuntura 

implantada fez com que o Norte do Estado  despontasse como uma das áreas mais 

prósperas e desenvolvidas do Paraná. “O crescente aumento da produção e o 

enriquecimento dos pioneiros fez com que afluíssem para a região, significativos fluxos 

migratórios, que se estabeleceram em sua maioria na zona rural (pequenas propriedades), 

onde havia demanda por mão-de-obra” (MENDES, 1992:55-56p.). 

Durante a divisão dos lotes rurais, a Companhia privilegiou os estratos entre 5 e20 

alqueires paulistas. Cabe dizer que a propriedade hortifrutigranjeira - objeto deste estudo - 

se constituía de até 3 alqueires. Sobre isto Luz afirma: 

A incidência maior de lotes de até 3 alqueires nas glebas Patrimônio 

Iguatemi e Patrimônio Maringá se deve ao fato de tais glebas 

circundarem respectivamente o distrito de Iguatemi e a área urbana 

de Maringá, sendo seus lotes, no planejamento geral da companhia, 

destinados a chácaras que forma o “cinturão verde”, a fim de suprir 

a população urbana de produtos horti-granjeiros (1976, p.34). 

Luz informa que entre 1943 e 1973 foram comercializados 1909 lotes rurais de até 

300 alqueires. Deste total, 700 estabelecimentos possuíam até 3 alqueires, os quais se 

situavam no entorno do perímetro urbano e eram destinados à produção dos 

hortifrutigranjeiros. 

Cabe salientar que 36,67% dos lotes rurais são de áreas de até 3 alqueires. Estas 

propriedades equivaliam aos lotes hortifrutigranjeiros, que foram reservados à produção de 

hortaliças, frutas, aves e ovos, entre outros. Fazia parte do projeto urbanístico a existência, 

ao redor dos sítios urbanos, de cinturões verdes, para minimizar a dependência de 

determinados produtos de consumo diário. 

                                                 
3 A colonização do norte do Paraná deu-se em decorrência dos ciclos econômicos do café, ou seja, a 
comercialização dos lotes era feita dentro de um determinado espaço de tempo, onde o preço do 
estivesse elevado. Por este fato, tem-se a divisão em – Norte velho, Norte Novo e Norte Novíssimo. 
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Segundo depoimento informal de um ex-funcionário da Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná, “Cabia à empresa a divisão e comercialização dos lotes rurais dos 

hortifrutigranjeiros; mas, a regulamentação da implantação era de responsabilidade da 

administração municipal (Grifo nosso)”. Esta divergência acarretou uma utilização desigual 

do espaço agrícola. Muitas propriedades reservadas para os hortifrutigranjeiros jamais foram 

ocupadas por esta produção. Este fato, aliado à falta de documentos que comprovem o uso 

do solo de cada lote, inviabilizou uma análise comparativa da redução dos lotes agrícolas. 

Nestes casos, o processo de desarticulação da propriedade hortifrutigranjeira procede da 

expansão urbana e da modernização da agricultura. 

3.) A formação do cinturão verde no Município de Maringá: 

A formação do cinturão verde no município será enfocada nesta parte sob o ponto de 

vista da organização espacial da produção. Para isto será observada sua constituição. A 

organização socioespacial da produção hortifrutigranjeira atual no município de Maringá, 

claramente apresenta-se de forma distinta da observada em 1947, período de sua 

instalação. A nova configuração reflete as transformações pela qual os lotes estudados 

passaram, bem como dá-nos indícios das estratégias utilizadas para permanecer no campo. 

Para a execução do objetivo proposto, a abordagem focalizou a estrutura fundiária 

implantada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, na qual dimensionado a 

relação dos lotes rurais comercializados no Município de Maringá entre 1938 e 1973, visto 

na tabela 1. Cabe ressaltar que, o enfoque desta investigação esta pautada nas chácaras 

que possuía uma área de até 3 alqueires. 

Em relação à Maringá, a área comercializada pode-se perceber que 36,67% dos 

lotes rurais são compreendidos ente 0 e 3 alqueires, sendo 700 os lotes. Estas propriedades 

equivalem aos lotes destinados a produção dos hortifrutigranjeiros. Fazia parte do projeto 

urbanístico, bem como do primeiro plano diretor de desenvolvimento de Maringá, que ao 

redor do sitio urbano existissem um anel circunvizinho ao espaço urbano, cujo fim era a 

produção das hortícolas e produtos de viveiros, portanto as áreas adjacentes das glebas de 

Iguatemi4 e Maringá eram os principais locais para este tipo de produção. 

 

Alqueires Número de lotes % 
0-3 700 36,7
3-5 318 16,7
5-10 444 23,2

10-15 1666 8,7 
15-20 99 5,2 

                                                 
4 Iguatemi é um patrimônio pertencente ao Município de Maringá. 
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20-30 91 4,8 
30-50 54 2,8 
50-100 31 1,8 

100-300+ 6 0,3 
Total 1909 100,0

TABELA 1: Maringá – Área dos primitivos lotes rurais 1938-1973. 

FONTE: Livro de registro de vendas de lotes rurais da C.M.N.P. 

ORGANIZAÇÃO: Luz; Omura (1976, p.34). 

Sobre a estrutura fundiária maringaense Moro (1980, p. 117) afirma que: “Em 1938 

foram iniciadas as vendas dos lotes rurais da região de Maringá, com a maior concentração nos 

lotes de até 3 alqueires (700)” estabelecimentos rurais, as propriedades com esta dimensão 

territorial foram reservadas para as propriedades de hortifrutigranjeiros. Destas uma parcela 

significativa foi efetivamente ocupada, mas em 2002 eram 66 os lotes ocupados pelo cinturão 

verde cadastrados pela EMATER-Pr, comprovando assim uma redução considerável no número 

de propriedades. 

Os outros dois grupos que compõem os pequenos estabelecimentos rurais, são os 

compreendidos entre 3 e 5 alqueires, representando assim, 16,17%. Bem como, os entre 5 

e 10 alqueires representados por 23,2%, este fato evidencia que, a região colonizada foi 

ocupada principalmente por pequenas propriedades. As propriedades restantes, em sua 

grande maioria, foram ocupadas pela cafeicultura, responsáveis pela dinamização da 

economia no Norte do Estado do Paraná em períodos áureos, onde o preço da saca de café 

estava em ascensão. 

Todos os aspectos para o desenvolvimento econômico local foram cuidadosamente 

planejados pela empresa colonizadora. Cabe lembrar que, a regulamentação para instalação 

das propriedades hortifrutigranjeiras coube a Prefeitura Municipal de Maringá, sabe-se que 

poucas ações foram efetivadas para a permanecia destas no meio rural. Pode-se perceber que 

não existiu nenhuma ação para averiguar a implantação do projeto de Jorge de Macedo Vieira, 

e assim, Maringá observou a utilização de seus lotes hortifrutigranjeiros para diversas funções, 

tanto urbana como rural, desvirtuando assim, os objetivos de seu projeto inicial. 

O estudo da desarticulação da propriedade hortifrutigranjeira surgiu então, da 

necessidade de diagnosticar os elementos e atores que interferiram em sua organização 

espacial. Uma vez que, os produtos cultivados nestes locais são bastante perecíveis e, 

extremamente importante no consumo diário em uma alimentação balanceada e saudável, 

assim, entender quais foram os processos sociais que interferiram em seu arranjo espacial 

torna-se importante, pois, aponta os caminhos para projetos e planos, cujo objetivo é a 

permanência das unidades agrícolas de hortícolas e produtos de viveiro no campo. 
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Nesta perspectiva considerou-se a afirmação de Corrêa (1987, p.54) sobre estudos de 

organização espacial. ”[...] Primeiramente, convém considerar que, se durante o processo de produção 

não se pensar na sua continuidade, sua própria reprodução, este cessará quando se finalizar a operação 

iniciada. É necessário que se criem no próprio processo de produção as condições de sua reprodução”. 

Assim, a desarticulação da propriedade revela o quão importante são os produtores de 

hortifrutigranjeiros, enquanto abastecedores de produtos designados ao consumo local, assim, 

justifica-se os estudos desenvolvidos com este grupo social. 

3.) A desarticulação das propriedades hortifrutigranjeiras no Município de 
Maringá: 

O estudo sobre a desarticulação da propriedade hortifrutigranjeira foi realizado 

através de uma abordagem da organização espacial destas no Município de Maringá, onde 

se identificaram quais os atores que dentro da cadeia produtiva, que interferiram sobre a 

estrutura implantada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. 

Para melhor situar o leitor como definição de organização do espaço optou-se por 

Christofoletti (1983) 

A Organização do Espaço indica a existência de uma unidade 

resultante, de um produto terminal, possível de ser delimitado na 

superfície terrestre. A organização do espaço refere-se à dinâmica e 

aos processo que promovem a organização do espaço, 

denunciando mecanismos geradores para atingir um produto. 

Obviamente, o estudo da organização espacial automaticamente 

inclui a análise dos processos e mecanismos responsáveis pela 

organização do espaço. 

Neste contexto selecionou-se os elementos que promoveram as mudanças na 

estrutura fundiária do Município de Maringá; alguns dos processos elencados fazem parte 

da história da agricultura brasileira; sempre torna-se relevante entender os arranjos 

espaciais contextualizando não somente sob o ponto de vista da unidade resultante, bem 

como, perceber os mecanismos e os processos transformaram ou estão transformando o 

espaço geográfico. 

Sobre este tema Correa afirma que, a organização espacial é um reflexo social. 

Produto da ação humana ao longo do tempo, “conseqüência do trabalho e da divisão do 

trabalho”(Lefebvre). É o resultado do trabalho social que transforma diferencialmente a 

natureza primitiva, criando formas espaciais diversas sobre a superfície terrestre. As 

transformações da natureza primitiva na região Norte do Paraná foram realizadas 
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primordialmente pela Companhia, que planejou e instalou toda a estrutura fundiária rural, 

bem como, foi a responsável pela configuração espacial urbana. 

Neste contexto temos o planejamento da Companhia para o entorno das edificações 

urbanas, nestas tem-se a implantação das chácaras hortifrutigranjeiras, cuja função era o 

abastecimento da população local com os produtos de viveiros e de hortas. As propriedades 

estudadas estavam no entorno da área urbana formando um anel, o planejamento regional 

reflete as influências da Teoria das Localidades Centrais de Walter Christaller (1933), o 

autor afirma que no centro encontramos uma cidade que polariza cidades menores, bem 

como, evidencia a distribuição de cada fornecedor de produtos para o espaço urbano, bem 

como, a sua distância em relação a ele. Por essa razão, o cinturão verde encontrava-se 

adjacente ao núcleo urbano, revelando assim, os aspectos tais como perecíveis ou não são 

levados foram levados em consideração durante o planejamento de Maringá. 

Para a concretização do objetivo deste artigo, a discussão foi pautada em dois 

pontos principais: a modernização da agricultura e o crescimento urbano da cidade de 

Maringá, ambos ainda que de maneiras dissociadas interferiram na organização destas 

propriedades. Sabe-se que desde sua instalação número de propriedades hortifrutigranjeiras 

vem declinado, o que revelou a necessidade de uma investigação, que demonstre os 

caminhos percorridos por esse agricultor durante a desarticulação do cinturão verde. 

Das cidades implantadas pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Maringá 

foi, desde a instalação, predestinada a ser um centro regional; por essa razão o município 

atraía muitas pessoas. “Maringá, manteve o inicio, intima relação com a relação com a zona 

rural da região, evoluindo esta relação de uma total dependência da riqueza advinda da 

produção regional para uma posição de pólo de seu desenvolvimento” (BENADUCE; 

MENDES, 1990, p113). 

Fundada em 1º de maio de 1947, Maringá surge, como muitas cidades do Paraná, 

ligada ao elemento rural, que influenciou a expansão do município. Os lucros obtidos na 

cafeicultura eram investidos em construções na área urbana, e assim, aos poucos o espaço 

urbano foi ganhando forças e se desenvolvendo. Atualmente constitui-se como um dos mais 

importantes municípios do Estado. 

Como terceira cidade ao nível de importância do estado do Paraná, 

Maringá manteve desde o inicio, íntimo vínculo com a zona rural 

(sobretudo com as culturas de exportação: café milho, soja, algodão e 

trigo). Este vínculo foi diminuindo gradativamente, de total dependência 

advinda da produção regional de seu desenvolvimento, com a abertura 

da economia brasileira para o exterior. Acelerou-se, inclusive, ao nível do 

urbano construído com a entrada do capital estrangeiro, no governo de 
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JK, fase de consolidação da expansão capitalista no norte paranaense 

(MENDES, 1992, p.4). 

Com o desenvolvimento econômico e populacional surgiu a necessidade de 

ampliação dos espaços físicos, e logo o crescimento horizontal incorporou as áreas 

próximas ao primitivo mapa urbano, aqui denominadas de cinturão verde. Este contingente 

populacional migrou numa proporção bastante significativa para a cidade de Maringá, bem 

como para sua região metropolitana, elevando com isso o número de habitantes. Como 

conseqüência, as áreas próximas ao núcleo central de Maringá foram incorporadas ao 

perímetro urbano, levando à desarticulação do cinturão verde. 

Para melhor compreensão do crescimento territorial urbano na incorporação das 

unidades agrícolas hortifrutigranjeiras à zona urbana, torna-se necessário observarmos a 

dinâmica da população no município de Maringá (tabela 1). 

  

Ano População Urbana População Rural População Total 
1960 47592 56539 10431 
1970 100100 21274 121374 
1980 160689 7550 168239 
1991 235079 6213 240292 
2000 283792 4673 288465 

TABELA 2: Dinâmica populacional do Município de Maringá. 

FONTE: IBGE (Censos demográficos de 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000). 

ORGANIZAÇÃO: SILVA, N. de J.A.da 

Entre 1970 e 2000 se observa no município de Maringá um considerável acréscimo 

populacional. Cabe lembrar que a cidade é um pólo regional, o qual, dentro de um 

determinado espaço de tempo, recebeu uma parte significativa dos migrantes dos 

municípios menores da região. Esses migrantes foram atraídos pelo grande número de 

empregos gerado pela gama diversificada de empresas existentes no espaço urbano. 

Mesmo assim, porém, a demanda por empregos da população recebida é superior ao 

número das vagas ofertadas, o que gerou problemas sociais, representados pela falta de 

infra-estrutura. 

Neste artigo a migração aparece com um “fenômeno social historicamente 

condicionada, tornando-se o resultado de processo global de mudanças, separado do qual 

não deveria ser considerado” (SINGER apud BECKER, 1992, p.332). 

Sobre isto Mendes (1992, p.4) assevera que, por: 
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[...] sua posição geográfica, crescimento demográfico, solos 

propícios a diferentes culturas, diversificação das atividades 

produtivas, Maringá consolidou-se como centro urbano de 

relevância regional pelas suas especificidades, impulsionando o 

desenvolvimento de sua área de influência, através da diversificação 

de suas funções urbanas (criadoras do excedente de riquezas). As 

funções urbanas iniciais de centro comercial, de prestação de 

serviços e de transformação de produtos agrícolas se ampliaram. A 

eles se acrescentaram outras, como a político-administrativa, a 

universitária, a religiosa e a de centro financeiro. 

Em 1970 Maringá possuía 121374 habitantes. Na década seguinte elevou-se esse 

contingente em 38,61%, perfazendo 168239 habitantes em 1980. Já nos dez anos seguintes 

o aumento é mais significativo, se comparado ao período anterior:  42,83%, totalizando 

240292 habitantes em 1991. Por fim, em 2000 tem-se o total de 288465 habitantes, o que 

comprova um aumento de 20,05% no número de habitantes do município. Os valores 

numéricos revelam um acentuado crescimento demográfico. 

Quando se fala de crescimento, é preciso ter em mente diversos fatores que 

interferem na expansão da malha urbana. Neste contexto Benaduce e Mendes afirmam: 

São várias as concepções sobre o crescimento das cidades e sobre 

as aglomerações urbanas. A concepção clássica de urbanização 

atribui comumente a transferência cada vez maior da população do 

campo às cidades, tendo como pano de fundo a indústria. Tal fato 

que certamente provoca uma intensa transformação da divisão 

social do trabalho, ou seja, a população ativa da agricultura para a 

população ativa do setor manufaturaria e de serviços. (1990, p.31). 

Os dados estatísticos comprovam o intenso deslocamento visto no município de 

Maringá, em relação à transferência da população rural para a área urbana. O êxodo rural foi 

mais intenso após 1970, com a modernização da agricultura, e está associado ao crescimento 

territorial urbano e à migração populacional campo-cidade e das cidades menores para as 

maiores, não havendo então, espaços físicos para a expansão da malha urbana teve-se a 

desarticulação da anel do hortícolas e produtos de viveiro localizados no entorno do núcleo 

urbano. 

Maringá, no período analisado, recebeu um contingente populacional bastante alto. 

Este aumento deve-se ao desenvolvimento do município na agricultura, na indústria, no 

comércio e em empresas prestadoras de serviços, o qual propiciou a geração de um maior 
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número de empregos. A mobilidade permanente determinada pela força atrativa dos 

empregos, aliada ao crescimento vegetativo, tende a elevar a taxa da população. 

O crescimento urbano horizontal se deveu à intensa migração. A expansão da área 

urbana afetou diretamente a organização espacial dos produtores hortifrutigranjeiros, de 

maneira que a desarticulação destas propriedades revela uma nova configuração. O que 

antes estava concentrado, na forma de um anel, em torno do núcleo urbano, atualmente 

encontra-se disperso no município maringaense. Várias das chácaras destinadas ao 

cinturão verde foram aos poucos sendo absorvidas pela cidade, dando origem a diversos 

bairros. 

Alguns produtores tentaram permanecer no local de origem, mas os altos custos do 

IPTU, água, luz, entre outros, levaram ao encarecimento da mercadoria final. Com isso tornava-

se inviável a permanência nestes locais, pois os produtos não eram competitivos no mercado. 

Isto levou o agricultor a vender seu lote e migrar para locais mais afastadas do núcleo urbano, 

ou até mesmo para outros municípios. 

A organização socioespacial da produção hortifrutigranjeira atual no município de 

Maringá se apresenta de forma claramente distinta da observada a partir de 1947. A nova 

configuração reflete as transformações pelas quais passaram os lotes estudados. 

As propriedades hortifrutigranjeiras deveriam ter sido regulamentadas pelo órgão 

municipal, cabia a estes instituírem ações que propiciassem a efetivamente a instalação do 

cinturão verde em locais a ele reservado. Mas, não ocorreu um controle no que se refere à 

utilização dos lotes; muitas das chácaras nunca foram utilizadas para o abastecimento da 

população local, o que comprova que o planejamento não teve sua função comprida. 

As novas formas de produção da unidade hortifrutigranjeira não devem ser 

observadas somente sob o foco da expansão urbana, mas se devem também às mudanças 

ocorridas no campo com a modernização da agricultura, quando se observa uma 

padronização dos produtos agrícolas comercializados. Os lotes do cinturão verde passaram 

a incorporar o uso de insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas, adubos químicos, entre 

outros), o que determinou um processo seletivo entre os produtores. Com este processo 

ocorreram transformações na estrutura fundiária, na medida em que os pequenos 

proprietários não tiveram recursos para promover as mudanças agrícolas necessárias. 

Com a modernização da agricultura, implantada a partir de 1970, tem-se o êxodo rural. 

“Outrossim, há, ainda, um numeroso conjunto de retirantes que se dirigiram, 

preferencialmente, ás cidades, pólos regionais, como, Cascavel, Guarapuava, Maringá, 

Londrina, Umuarama, Apucarana, Ponta Grossa, dentre Outras [...]” MORO (2001, p.114). 
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Tais fatos não influíram diretamente sobre os hortifrutigranjeiros, mas devem ser 

analisados, porquanto trouxeram uma padronização da mercadoria, o que demonstra uma 

ruptura dos modos de produção. Por isso o aspecto da produção agrícola moderna é 

destacado neste estudo. 

As transformações agrícolas decorrentes de alterações nos padrões de acumulação 

da economia determinaram uma crescente subordinação da agricultura ao capital industrial, 

o que resultou em modernização através de um tipo particular de tecnologia – aquele 

proveniente do setor industrial (FLEISCHFRESSER 1988). Este fenômeno demonstra que o 

produtor passou a adquirir uma série de práticas tecnológicas para produzir e revela uma 

dependência do agricultor em relação a determinados produtos. Os que não possuíam 

poder aquisitivo suficiente não promoveram as mudanças necessárias, sendo 

posteriormente expropriados e excluídos dos novos modos de produção. 

Depois de quase 30 anos de aplicação de um modelo de desenvolvimento fundado 

em uma agricultura mecanizada, visando uma produção em escala, portanto, de grande 

porte, capitalizada e atrelada ao capital financeiro, temos hoje, como resultado uma 

paisagem de grandes propriedades sem população. A pequena propriedade policultura 

desapareceu do cenário rural. Ocorre um forte processo de distribuição heterogênea das 

populações (ROCHA,1999). 

As unidades agrícolas hortifrutigranjeiras foram progressivamente mudando sua 

organização no espaço geográfico, na proporção que não conseguiram permanecer em 

seus locais de origem devido ao crescimento da cidade, devido à falta de poder aquisitivo 

para modernizarem suas produções e por fim, as dificuldades encontradas por alguns 

produtores no acesso ao crédito rural. Este conjunto de elementos dá uma nova estrutura 

socioespacial à produção dos antigos cinturões verdes. 

A migração gerada pela modificação da base técnica agrícola fez com que a 

população empobrecida fosse expulsa do campo e se instalasse nas periferias dos grandes 

centros urbanos, contexto em que Maringá não foi uma exceção. Quando se observa a 

dinâmica populacional relacionada à expansão urbana e à modernização da agricultura se 

manifesta o processo de desarticulação das propriedades hortifrutigranjeiras. 

4.) Aspectos da propriedade hortifrutigranjeira após a desarticulação do 
cinturão verde: 

Segundo o IBGE (1995/96) existem no município de Maringá 72 estabelecimentos 

agropecuários que produzem a horticultura e produtos de viveiros, deste grupo foram 
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entrevistados 66 produtores em 2002 na Feira do Produtor de Maringá5, cujo objetivo foi 

caracterizar a produção hortifrutigranjeira após o processo de desarticulação do cinturão 

verde. 

Em se tratando da localização da unidade produtiva, atualmente os estabelecimentos 

hortifrutigranjeiros encontram-se dispersos na área rural. Sua observação permite inferir que eles 

perderam seus traços originais de organização espacial: enquanto antes eram concentrados e 

próximos à zona urbana, hoje eles são pontuais e estão espalhados de maneira aleatória no 

espaço agrícola maringaense. 

As propriedades hortifrutigranjeiras são em sua maioria de constituição familiar, e 

sua geração de renda é menor, se comparada à das médias e grandes áreas agrícolas. Os 

lotes estudados, quanto ao seu caráter de produção, não podem ser definidos como de 

subsistência, pois os produtos cultivados não são destinados ao consumo familiar. Isto 

confirma os dados obtidos em pesquisa de campo, segundo os quais 13,63% dos 

proprietários rurais arrendam suas propriedades, em sua maioria para produção de 

hortifrutigranjeiros. 

Das unidades agrícolas estudadas, 70,45% têm nos produtos hortifrutigranjeiros sua 

principal fonte de renda. Seus proprietários são pessoas que têm a terra como único meio de 

sobrevivência e que retiram da produção o sustento familiar. Por isso, permitir que estes 

produtores tenham condições de permanecer no campo torna-se extremamente importante para 

o abastecimento local. 

Num comparativo com o valor absoluto, há 4,55% produtores que, além da renda 

obtida com a horticultura e produtos de granja, possuem outras atividades como 

complemento da renda familiar. Estes trabalham na cidade ou possuem imóveis urbanos 

para locação, entre outras fontes. 

Existem 9,09% que destinam uma pequena área de seu lote para os 

hortifrutigranjeiros. São estes os grandes estabelecimentos rurais. A maior parte da área é 

ocupada por plantações de soja e trigo, sendo os cultivos mecanizados responsáveis por 

grande parte da renda familiar. Todavia os hortifrutigranjeiros possuem espaço nas 

propriedades por causa da facilidade de comercialização, bem como pelo fato de a renda 

ser gerada em um período de tempo menor. 

6,82% de produtores complementam a renda fazendo pães, salgados, doces, entre 

outros produtos. Estes são feitos em cozinhas industriais instaladas nas propriedades. Ali a 

                                                 
5 As entrevistas foram feitas com produtores que comercializam sua produção na Feira do Produtor. A 
feira é realizada todas as quartas-feiras das 19:00 às 21:00 horas e aos sábados das 8:00 às 11:00 
horas, no pátio do Estádio Willie Davids em Maringá –Pr. 
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mercadoria é embalada e posteriormente comercializada na Feira do Produtor. Por fim, 

2,27% dos agricultores, além da horticultura, fizeram de seu lote área de lazer, com a 

construção de tanques para criação de peixes, onde realizam a atividade “pesque-pague”. 

Nesses casos a piscicultura constitui a principal fonte de renda da propriedade. Este 

exemplo demonstra as dificuldades encontradas pelo proprietário em produzir, que o 

levaram à diversificação e mudança da estrutura do lote. 

Em relação às unidades agrícolas existentes na Feira do Produtor, pode-se afirmar 

que 47,5% pertencem ao município de Maringá, sendo a maioria de outros locais. Estas 

últimas estão espalhadas por 19 municípios, alguns da área metropolitana maringaense; no 

entanto, existem agricultores de outros locais, como, por exemplo, Londrina e Porto Rico. A 

lucratividade destes últimos produtores reside no fato de que seus produtos, como o mel e 

seus derivados, têm maior durabilidade. Assim, terminamos os aspectos da propriedade 

após a desarticulação do cinturão verde. 

5.) Considerações finais: 

A desarticulação da produção hortifrutigranjeira no município de Maringá trouxe a 

reorganização espacial da estrutura implantada pela Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná, as propriedades estudadas que se encontravam próximas ao núcleo urbano 

possuíam uma estrutura que propiciava ao agricultor reduzir seus custos de produção, uma 

vez que, os gastos com o deslocamento da mercadoria a ser comercializada eram menores, 

já que à distância ao mercado consumidor eram pequenas. 

Com a reestruturação da configuração espacial, os estabelecimentos ocupados com 

a horticultura e os produtos de viveiros passaram a estar dispersos no meio rural, isto 

ocorre, pois, o crescimento urbano horizontal e a modernização da agricultura 

desencadearam a ruptura no modelo agrícola da produção estudada, que foi implantada 

pela companhia. 

Por falta de uma regulamentação por parte dos órgãos municipais não se percebe 

uma política para permanência do anel hortifrutigranjeiro no município de Maringá, este fato 

interferiou na desarticulação. Dos 700 lotes destinados para a produção, atualmente 

somente 72 estabelecimentos têm produzido, por essa razão procurou-se entender como 

ocorre esta redução do número de propriedades. 

Mas, também fez-se importante entender como as propriedades estão organizadas 

atualmente, por isso, foram apresentados dados obtidos através de questionários ao 

produtores no ano de 2002, de como os agricultores estão organizado, o que produzem 

entre outros fatos. Assim, conclui-se esta análise, que evidenciou a mudança do espaço 

geográfico investigado sobre o ponto de vista da propriedade hortifrutigranjeira. 
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