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RESUMO 
O presente trabalho apresenta as transformações sofridas na paisagem do Noroeste do Paraná, 

Estado localizado na região Sul do Brasil, a partir do esgotamento do processo de colonização, nos 

anos 1960, valorizando os impactos gerados pelas sucessivas formas de uso do solo nas zonas de 

contato arenito-basalto. Em toda a mesorregião Noroeste, mas particularmente nas zonas de contato, 

a última forma de uso do solo, representada pelas lavouras de cana-de-açúcar, criou uma nova 

dinâmica na paisagem, aprofundando as marcas das transformações, estudadas em projeto de 

pesquisa financiado pela Fundação Araucária e que vão sustentar o texto a seguir. 

____________________ 
EIXO TEMÁTICO: Problemática dos espaços agrários 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
This paper presents the changes made to the landscape of the Northwest Paraná, state located in 

southern Brazil, from the exhaustion of the process of colonization in the 1960s, highlighting the 

impacts generated by the successive forms of land use in areas of contact sandstone-basalt. 

Mesoregion throughout the Northwest, but particularly in the areas of contact, the ultimate form of 

land use, represented by crop of sugar cane, has created a new dynamic in the landscape, the marks 

of deep transformations, studied in the research project funded by Fundação Araucária and that will 

sustain the text below. 
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1) INTRODUÇÃO 

  O avanço das lavouras de cana-de-açúcar na região Noroeste do Estado do Paraná, 

Brasil, primeiramente ocupando áreas de domínio da formação Arenito Caiuá (solos popularmente 

designados de arenitos) e em seguida ocupando os solos oriundos de derrames basálticos 

(popularmente designados de terra roxa), passando pelas zonas de contato, em que predominam 

solos mistos, produtos da composição arenito-basalto, está provocando profundas alterações na 

paisagem regional. Com a transferência do domínio das terras e seu uso econômico para as usinas 

de açúcar e álcool, ocorre uma elevada concentração fundiária, a pequena propriedade entra em vias 

de desaparecimento e com ela a produção de gêneros de subsistência, entrando em declínio também 

outras formas de agricultura empresarial – as pastagens e as lavouras mecanizadas de soja, trigo e 

milho. 

  Tomando como referência a nova dinâmica da paisagem nos dois tipos de solo, 

conseqüente do domínio das lavouras de cana, mas valorizando as transformações ocorridas no uso 

econômico dos solos mistos – as zonas de contato arenito-basalto – é que o presente trabalho foi 

elaborado para ser apresentado neste XII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA 

LATINA, sustentado nos resultados do projeto de pesquisa financiado pela Fundação Araucária, 



intitulado “O sistema rural e a paisagem nas zonas de contato arenito-basalto na região Noroeste do 

Paraná”. O objetivo principal do trabalho é analisar os impactos gerados pelas alterações na 

apropriação e no uso do solo agrícola, com destaque para o avanço das lavouras de cana na região. 

Coloca-se em questão que a valorização excessiva das leis e das demandas de mercado acaba 

delineando os modelos agrícolas do Paraná, deixando marcas na região Noroeste em termos de 

conseqüências sociais, econômicas e ambientais. 

  Considera-se que as lavouras de cana passaram a avançar para atender aos apelos do 

mercado de combustíveis automotivos sem levar em conta as condições ambientais e as 

características construídas no decorrer do processo histórico, envolvendo, por exemplo, o modelo 

de colonização baseado na pequena propriedade, nas lavouras de café associadas com as lavouras 

de subsistência e na fixação do homem no campo. 

  Como procedimento metodológico, tendo em vista o desenvolvimento do trabalho, 

primeiramente é realizado um resgate histórico da ocupação regional, seguido da apresentação dos 

sucessivos modelos agrícolas adotados, sempre em função dos apelos do mercado, culminando com 

uma avaliação dos impactos provocados pelo modelo atual, sustentado pelas lavouras de cana. 

Procura-se valorizar o contraste entre a paisagem construída na fase de colonização, que se esgota 

nos anos 1960 e a paisagem construída a partir desse período, a primeira territorializando e a 

segunda desterritorializando a pequena propriedade, abrindo espaço para o domínio quase que 

absoluto da grande área produtiva voltada ao agronegócio. 

 

2) A OCUPAÇÃO REGIONAL 

  A primeira paisagem foi construída obedecendo aos interesses embutidos no 

processo de colonização do Norte do Paraná e, por conseguinte, de sua porção Noroeste, onde se 

situam as zonas de contato arenito-basalto, objeto principal do presente estudo. É oportuno, diante 

disso, destacar a importância da colonização, seus atores sociais e as metas perseguidas pelos 

agentes colonizadores. 

  Na organização pioneira do espaço regional, dois atores sociais estiveram presentes: 

o representado pelo capital privado, que prevaleceu na área de estudo, e o representado pelo próprio 

Estado como agente colonizador, este predominando em áreas de pouco interesse para o capital 

imobiliário, ou por ser palco de conflitos agrários ou por atingir solos que não se adaptavam às 

lavouras de café, cultura que impulsionou o mercado e alavancou o processo de ocupação regional. 

Como estratégias, as empresas colonizadoras, nas suas áreas de atuação, contemplaram um modelo 

de organização do espaço que valorizou a pequena propriedade, o trabalhador morando no campo e 

explorando diretamente a terra com a participação da mão-de-obra familiar não remunerada, da 

mesma forma como contemplou a localização e a função das cidades e outros mecanismos que além 

da colonização em si, viabilizaram a dinamização do desenvolvimento regional. 

  A colonização como principal marco da repartição das terras, ocupação humana e 

desenvolvimento do espaço, embora tenha se iniciado no Norte do Paraná na década de 1930, só 

nos anos 1940 é que vai incorporar a porção Noroeste, tendo nas lavouras de café a sua principal 

sustentação econômica e, ao mesmo tempo, o principal motivo que vai justificar o rápido e intenso 

processo de comercialização dos lotes rurais. As transações imobiliárias eram impulsionadas pelas 

perspectivas favoráveis do café no mercado externo, que funcionavam como garantia de que lote 

negociado era lote pago, graças aos lucros gerados pela atividade cafeeira. Como as características 

regionais em termos de clima e de solo eram favoráveis à cultura do café, as empresas loteadoras só 

tiveram que viabilizar aos potenciais compradores de lotes condições de pagamento à altura de suas 

possibilidades financeiras. Informa, a propósito, a Companhia de Terras Norte do Paraná, empresa 

posteriormente designada Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, e que foi responsável pela 

colonização de uma área equivalente a 1.300.000 hectares no Norte e na porção Noroeste: 

A conseqüência mais importante da obra realizada pela Companhia 

se traduz na oportunidade que ofereceu aos trabalhadores sem posses 

de adquirirem pequenos lotes rurais, cujas dimensões e modalidade 

de pagamento eram sempre amoldadas ao desejo dos compradores. 



Chegavam na região nos famigerados caminhões “pau de arara” e 

logo se engajavam nas turmas de derrubada de mato para plantio de 

café. Nesse trabalho, que era rude, mas de boa paga conseguiam 

amealhar algumas economias, já com o objetivo de adquirir um lote 

rural da Companhia (CMNP: 1975, p. 114). 

  Devastada a mata nativa, de imediato eram efetivados os plantios de café e de 

lavouras de subsistência, bem como construídas as edificações básicas que garantiriam a fixação do 

homem no campo. As partes mais altas da propriedade, localizadas nos espigões, por oferecerem 

menor risco à ocorrência de geadas, eram destinadas às lavouras de café enquanto as partes de 

menor altitude eram destinadas às lavouras de subsistência e ainda para as casas, tulha e terreiro de 

café, paiol, chiqueiros, galinheiros, hortas, pomares e outras benfeitorias e formas de uso de solo 

necessárias à manutenção do agricultor, sua família e, eventualmente, de alguns empregados. 

  A sintonia entre os negócios imobiliários, o uso da terra e a fixação do homem no 

campo produzindo para o mercado e para a subsistência, vai perdurar até o esgotamento do estoque 

de terras disponibilizado pelo Estado para as loteadoras e estas para os compradores individuais, o 

que vai ocorrer no início dos anos 1960. O esgotamento do estoque de terras marca, além do 

encerramento dos negócios imobiliários realizados através da ação empresarial, também o limite do 

avanço da frente cafeeira na região Norte do Paraná. O domínio da frente cafeeira, cadenciando o 

processo de colonização e ocupação humana processou-se, segundo Cancian, em três fases:  

I. A primeira, no Norte Velho, desde a divisa com São Paulo até o rio 

Tibagi, a parir do final do século XIX e início do século XX, 

culminando com a crise de 1929. 

II. No Norte Novo, do rio Tibagi passando por Londrina, até as margens 

do rio Ivaí, a partir de 1930, de forma lenta até o final da segunda 

Guerra Mundial, acelerando posteriormente. Nessa fase a 

cafeicultura do Norte Pioneiro sofreu profundas transformações. 

III. Do rio Ivaí ao Piquirí, no Norte Novíssimo e deste até o rio Iguaçu, no 

Extremo Oeste Paranaense, entre as décadas de 1940 e 1960, quando 

encerrou o expansionismo da cafeicultura paranaense (CANCIAN: 

1981 p.50). 

  Importante observar que o chamado Norte Novíssimo corresponde geograficamente à 

porção Noroeste do Paraná, sendo desta forma designada a área que vai da margem esquerda do rio 

Ivaí até a margem direita do rio Piquiri. É nesta porção da região Norte que, segundo Cancian, se 

esgota a colonização impulsionada pela frente cafeeira, ocupando, num primeiro momento, toda a 

mancha de “terra roxa”, mais apropriada à cultura e, posteriormente, as zonas de “solo misto”, 

produto do contato entre os solos derivados do arenito e derivados do basalto e, por fim, as áreas de 

domínio do arenito da formação Caiuá. 

  A ocupação pelas lavouras de café das faixas de solos propícios e também dos solos 

menos propícios à cultura vai se esgotar nos anos 1960 quando, frise-se, se esgota também a marcha 

da colonização na região Norte e, particularmente, na sua porção Noroeste. Considerando que 

praticamente todos os lotes negociados foram ocupados pelo mesmo tipo de lavoura, não chegou a 

surpreender quando os preços do café despencaram no encerramento da marcha colonizadora, tendo 

como causa o excesso de oferta do produto no mercado. 

  A queda nos preços vai justificar uma série de medidas tomadas pelo Estado, no 

sentido de desestimular a atividade cafeeira na região e de convencer os agricultores a optarem por 

uma nova forma de cultivo, mais rentável e mais segura que o café. Os produtores, no entanto, 

relutam em mudar, alicerçados nos seguintes pontos: eram cafeicultores de tradição e não sabiam, 

não tinham experiência em lidar com outro produto de mercado; a dimensão dos lotes, que variava 

entre 20 e 30 hectares, dificilmente atingindo 50 hectares, era suficiente para o café, mas inviável 

para outras culturas, principalmente as que dependiam de máquinas agrícolas; a estrutura da 

propriedade, constituída de terreiro, tulhas, paiol e outras benfeitorias voltadas ao café, havia sido 

construída com recursos próprios e não teria nenhuma utilidade em eventual opção por outra forma 



de uso da terra; as lavouras de subsistência garantiam a alimentação da família e ainda viabilizavam 

algum retorno financeiro com a venda de excedentes, o que significa que mesmo com os prejuízos 

que sofriam com o café, não passavam fome; o custo da habitação era praticamente nulo, 

considerando que os produtores, morando na propriedade e não pagando aluguel, tinham como se 

manter mesmo em tempos de crise; a mão-de-obra era em sua maior parte suprida pela própria 

família, o que evitava custos adicionais com a contratação de trabalhadores. 

  A resistência, no entanto, encontra sua maior barreira em meados dos anos 1970: em 

1975, fortes geadas destroem completamente o parque cafeeiro regional, que totalizava 915 milhões 

de pés. “As lavouras tinham, enfim, sofrido seu golpe de misericórdia e nada mais restava ao 

produtor, a não ser abandonar toda a infra-estrutura que havia formado ao longo dos anos em torno 

do café e começar a construir outra em torno de um novo produto agrícola” (SERRA, 1986, p. 57). 

Observa o mesmo autor: 

As geadas sempre prejudicaram as lavouras paranaenses, mas nunca 

na intensidade como acabaram prejudicando em 1975. Foi neste ano 

que os proprietários rurais resolveram, de vez, substituir o café por 

outro produto que apresentasse mais segurança em termos de 

comercialização e menos risco em termos de eventuais instabilidades 

climáticas. As culturas mecanizadas de soja, trigo e milho, o algodão 

e as pastagens foram as alternativas que passaram a ter a preferência 

do agricultor (SERRA, 1986, p. 57). 

 

3) O NOVO MODELO AGRÍCOLA 

  Em lugar do café, poucos anos depois das geadas de 1975, vão despontar no 

Noroeste do Paraná as lavouras mecanizadas de soja, trigo e milho, que ocupam prioritariamente as 

áreas de domínio do solo sobre o basalto e as zonas de contato arenito-basalto, enquanto que os 

solos sobre o arenito (Formação Arenito Caiuá) passam a ser ocupadas por pastagens plantadas 

tendo em vista criação de gado de corte. Define-se desta forma na região uma nova dinâmica de uso 

do solo, fortemente atrelada ao Complexo Agroindustrial, localizando-se o setor agrícola como base 

de sustentação econômica de dois setores estruturados no espaço urbano: a montante o setor de bens 

para a lavoura, produzindo tratores, colheitadeiras e outras máquinas agrícolas e todos os 

equipamentos e implementos necessários, bem como sementes selecionadas, adubos e insumos 

químicos e a jusante a agroindústria, ou indústria de transformação, esta fortemente atrelada às 

cooperativas de produtores rurais. 

...o termo “Complexo Rural, num sentido estrito estaria referido às 

fortes articulações de determinada atividade agrícola “para frente” 

ou a jusante e “para trás” ou a montante, aproximando-se do 

conceito de cadeia agroindustrial e,portanto, utilizado para designar 

complexos específicos e determinados.Num sentido lato designaria o 

processo histórico de desenvolvimento do setor agropecuário, 

intensificado no final da década de 60 e marcado por um novo 

padrão de articulação agricultura-indústria, em que a dinâmica das 

condições de reprodução ampliada da primeira advêm, 

primordialmente, da segunda. (COSTA: 1992, p. 18). 

  A nova dinâmica vai viabilizar as condições necessárias para a incorporação de 

recursos tecnológicos nas práticas agrícolas e que vão, gradativamente, tornando a agricultura 

menos dependente das condições naturais – o chamado laboratório natural da terra – e também do 

fator trabalho e, por outro lado, altamente dependente do fator capital, representado principalmente 

pela incorporação de máquinas, equipamentos e insumos químicos gerados pelo setor industrial, 

localizado a montante do setor agrícola. Em outros termos, as práticas agrícolas se distanciam das 

características que marcaram a forma tradicional de produzir para se inserirem nas novas formas de 

produzir segundo as ofertas (máquinas, insumos) e as demandas (matérias primas industriais) dos 

mercados. Nessa condição, a agricultura se moderniza e, uma vez modernizada, se transforma em 



grande consumidora de máquinas, insumos e outros produtos gerados pela indústria e, ao mesmo 

tempo, em provedora das matérias primas para a indústria de transformação. 

  Do lado da indústria, criava-se um mercado cativo para as máquinas, os 

equipamentos e os insumos produzidos. Do lado dos produtores rurais, financiavam-se, a prazos 

relativamente longos e juros reais negativos, os elementos necessários à transformação na base 

técnica da produção agropecuária (capital fixo e circulante), bem como as próprias necessidades 

monetárias criadas pela modernização... (GRAZIANO DA SILVA: 1998 p.50). 

  Quando das práticas tradicionais de produção, em que a agricultura era altamente 

dependente das condições naturais (clima, solo, relevo) e do fator trabalho, as atividades 

econômicas do setor agrícola se desenvolviam na área de estudo com um mínimo de relações com o 

setor urbano. De maneira geral a lavoura, então atrelada ao complexo cafeeiro regional, 

internalizava nos limites da propriedade agrícola a produção e os meios necessários para obtê-la, só 

esporadicamente recorrendo ao setor urbano e às funções ali localizadas. Tal quadro se inverte com 

o novo modelo agrícola, quando a lavoura torna-se muito mais dependente do fator capital e, por 

conseguinte do setor urbano, e menos dependente das condições próprias geradas no interior da 

unidade produtiva. Na nova situação, ela define-se como atividade que vende tudo o que produz e 

compra tudo o que consome o que significa que de pouco dependente torna-se extremamente 

dependente das atividades urbanas, incorporadas ao Complexo Agroindustrial. 

  Essas novas relações entre a agricultura e a indústria, decorrentes da necessidade de 

transformação da agricultura num modo de produção moderno, começaram a custar a essa última a 

perda gradativa de sua independência, de tal modo que os fatores de sua modernização se iam 

tornando, simultânea e contraditoriamente, em fatores de subordinação. Daí por diante, os laços de 

dependência entre as atividades industriais e as atividades agrícolas foram se tornando mais e mais 

estreitas (GUIMARÃES: 1982 p.95). 

  No novo contexto do sistema agrícola do Noroeste do Paraná, as transformações 

implicaram na incorporação de tecnologias e na conseqüente dinamização da produção, sinalizando 

para o moderno, para o novo. O custo dessa evolução pode ser medido através das vantagens 

auferidas por boa parte dos produtores proprietários, transformados em empresários rurais. Estes se 

capitalizaram, ampliaram seus negócios, se transformaram nos “novos ricos” da região. No entanto, 

para que a categoria dos proprietários bem sucedidos se firmasse e para que o novo modelo agrícola 

desse certo, o mercado de terras teve que sofrer uma reviravolta, iniciada logo após as geadas de 

1975, no sentido de anular, passar uma borracha por cima do modelo fundiário desenhado pelas 

companhias colonizadoras, baseado na pequena e na média propriedades, e construir outro que 

contemplasse propriedades de tamanho maior. A ampliação da área de cultivo, sustentada pela 

incorporação das propriedades menores, passou a ser condição para a utilização de máquinas 

agrícolas, principalmente tratores, e como conseqüência para as demais condições sustentadoras da 

modernização no campo. 

  Na nova fase, marcada pala concentração fundiária, o número de estabelecimentos 

agrícolas no Noroeste do Paraná cai de 85.410 unidades em 1970 para 30.941 unidades em 1996, 

ano em que a estrutura volta a se equilibrar, enquanto que a área ocupada por esses 

estabelecimentos se eleva de 1.895.674 hectares em 1970 para 2.208.698 hectares em 1996, o que 

aponta para a ampliação das áreas de cultivo e para a intensificação de seu uso na região. A redução 

do número de estabelecimentos e a ampliação da área por eles ocupada vai se refletir no aumento da 

área média das unidades produtivas, que era de 22,19 hectares em 1970 e passou para 71,38 

hectares em 1996. Os estratos de área mais afetados pela concentração foram os de até 10 hectares e 

os de 10 a 20 hectares, justamente os que predominaram no modelo fundiário desenhado pelas 

colonizadoras na época da ocupação pioneira e do domínio das lavouras de café na região. Segundo 

os Recenseamentos Agropecuários do IBGE, o estrato de menos de 10 hectares perdeu 38.954 

estabelecimentos e 223.766 hectares e o estrato de 10 a 20 hectares perdeu 14.418 estabelecimentos 

e 38.936 hectares no período 1970-1996. Juntos, os dois estratos perderam 53.782 estabelecimentos 

e 395.536 hectares. As unidades produtivas correspondentes a esses estratos foram incorporadas aos 

estratos maiores, seguindo a lógica da modernização da agricultura brasileira. Os estratos que se 



beneficiaram, ampliando número e área ocupada, foram o de 100 a 500 hectares, que no mesmo 

período cresceu 69% em número e 63% em área e o de 500 a 1.000 hectares, que ampliou em 67% 

seu número de unidades e em 48% a área ocupada. 

  A concentração fundiária, ao atingir as pequenas unidades produtivas, gerou a 

expulsão do campo dos pequenos e de boa parte dos médios proprietários e seus empregados, que 

perderam suas terras em favor dos grandes proprietários rurais. Tal marca social conseqüente do 

novo modelo agrícola ganha importância considerando-se, frise-se, que as novas formas de cultivo, 

voltadas às lavouras mecanizadas, incorporadoras de tecnologias, e às pastagens plantadas passam a 

justificar a apropriação de áreas maiores, o que só se viabilizaria por meio da incorporação das 

áreas ocupadas pelas pequenas unidades produtivas. Deve ser destacado que o novo modelo 

privilegiou as médias e grandes propriedades, em detrimento das pequenas, sendo que estas, não 

tendo como se manter economicamente, se tornaram vulneráveis à incorporação. A concentração 

fundiária favoreceu as mudanças do uso do solo, com o domínio das pastagens plantadas e das 

lavouras mecanizadas ocupando o lugar das lavouras permanentes, que predominaram até meados 

da década de 1970. 

  A mudança do uso do solo tem seu lado mais perverso marcado pela expulsão e 

expropriação de trabalhadores rurais, considerando que ao contrário das lavouras tradicionais 

permanentes, no Noroeste representadas pelo café, que eram altamente dependentes da força de 

trabalho, as novas forma de cultivo eram pouco dependentes do fator trabalho, justificando dessa 

forma a dispensa em massa de trabalhadores. A mecanização das atividades agrícolas e a prática da 

utilização de insumos químicos, caso dos herbicidas, vão comprometer o mercado de trabalho no 

campo que deixa de contratar e passa a dispensar trabalhadores. O resultado é que o Paraná, que até 

os anos 1960 se marcou, graças às lavouras de café como pólo de atração populacional, passou a se 

destacar como pólo dispersor quando o café entrou em crise e surgiram em seu lugar as lavouras 

mecanizadas. No Noroeste a população, que até os anos 1970 era predominantemente rural e 

beirava a casa de um milhão de habitantes, quando o café entra em crise passa a se urbanizar na 

tentativa de encontrar nos espaços urbanos o emprego que perdeu no espaço rural; não encontrando, 

se desloca para outras regiões e outros Estados. Com isso ocorre, de um lado, a inversão da 

população rural e urbana (nos anos 1970, 73,67% da população moravam no campo e em 2000, 

77,27% passaram a morar nas cidades) e de outro lado, o próprio esvaziamento populacional: de um 

contingente de 962.798 habitantes em 1970, o Noroeste paranaense caiu para 641.084habitantes no 

ano 2000. Ou seja: um terço dos moradores deixou a região por conta de dois fatores principais: a 

diminuição das oportunidades de trabalho no campo na condição tanto de empregados rurais como 

de pequenos proprietários fundiários e a falta de estrutura urbana para absorver os contingentes de 

trabalhadores expulsos ou expropriados do campo. 

 

4) O DOMÍNIO DAS LAVOURAS DE CANA 

  O quadro de esvaziamento populacional e de concentração fundiária ganha nova 

dimensão no final dos anos 1990 quando as lavouras de cana-de-açúcar passam a fazer parte da 

paisagem regional. Num primeiro momento, as lavouras de cana avançam sobre áreas de domínio 

de solos oriundos da Formação Caiuá (arenito), desalojando as pastagens que era a forma então 

predominante nesses espaços; em seguida incorporam as áreas de solos mistos (as zonas de contato 

arenito-basalto) e passam a avançar sobre áreas de solos oriundos do basalto, popularmente 

designados terra roxa, onde passam a disputar espaço com as lavouras mecanizadas de soja, trigo e 

milho. A nova forma de uso do solo vai se constituir em atividade agrícola predominante já no 

início do ano 2000, atendendo aos apelos do mercado, tendo em vista a crescente demanda externa 

de açúcar e interna de álcool automotivo, demanda essa que vai viabilizar a implantação de usinas 

na região. 

  No Noroeste existem em funcionamento 14 usinas de álcool, todas implantadas 

depois dos anos 1980. Em função das usinas, 190.068 hectares de terras da região são ocupados por 

canaviais, o que a torna responsável por 44% da produção de álcool do Estado do Paraná, conforme 

dados do IPARDES. Por outro lado, a produção de cana do Paraná, com a participação das lavouras 



do Noroeste, representou 7,5% da produção nacional em 2006/07, contra 2,8% em 1975/76, época 

em que o café ainda era a cultura predominante. A produção de álcool acompanha a evolução da 

produção de cana: correspondia a 3,6% da produção nacional em 1975/76, atingindo 7,4% em 

2006/07. Em números exatos, considerando os dados de 2006/07, o Paraná produz 32.118.523 

toneladas de cana, 83.840.960 sacas de 50 quilos de açúcar e 1.333.455 metros cúbicos de álcool 

(SHIKIDA, 2005). 

  Em todos os espaços onde os canaviais avançam, mas particularmente nas zonas de 

contato arenito-basalto, as transformações produzidas na paisagem são muito mais profundas se 

comparadas, por exemplo, às geradas pelas lavouras mecanizadas. Sob o domínio da cana, o 

esvaziamento do campo e a concentração fundiária adquirem maior dimensão, com o 

comprometimento da pequena propriedade, ou do que dela restava, e do segmento econômico 

tradicionalmente dependente dos pequenos estratos de área – a produção de gêneros alimentícios. A 

incorporação das pequenas unidades produtivas pelas grandes propriedades, que já vinha 

acontecendo com a penetração das lavouras mecanizadas, é acelerada com a chegada da cana. 

Cercada pelos canaviais, poucas resistem ao desaparecimento, tornando-se vulneráveis ao assédio 

dos usineiros e dos grandes proprietários de terra. 

  Para ilustrar o quadro de transformações regionais, dois municípios passam a ser 

tomados como referência, ambos localizados na zona de contato: Floraí e São Carlos do Ivaí. Os 

dois tiveram o processo de colonização consolidados na mesma época (anos 1960), 

geograficamente integram a bacia do rio Ivaí e passaram pelas mesmas formas de uso do solo, 

começando pelo domínio das lavouras de café e culminando com o domínio das lavouras de cana. 

  No município de Floraí, técnicos da EMATER – Empresa de Assistência Técnica e 

Educação Rural – acompanham a evolução no comportamento da paisagem e não têm dificuldades 

em afirmar que “a pequena propriedade está com seus dias contados”, por conta principalmente do 

avanço das lavouras de cana. Afirma o técnico agrícola José Antonio de Andrade que “a cana 

avançou muito nos últimos dois anos e meio. Ela saiu de 1.200 a 1.300 hectares e atingiu quatro mil 

hectares no município, avançando sobre o basalto depois de dominar o arenito”. E na trajetória do 

avanço, os canaviais dominaram as áreas maiores e agora incorporam as pequenas áreas, por conta 

da necessidade de aumentar a produção de álcool. 

  Uma particularidade apontada pelo técnico da EMATER: a incorporação das 

pequenas unidades está sendo facilitada pela idade do produtor-proprietário. Afirma que no 

município, em linhas gerais, o pequeno produtor está com idade avançada e as novas gerações não 

se interessam em assumir diretamente a exploração da terra. Entre desfazer e arrendar a propriedade 

prefere arrendar para as usinas. Com isso perde a relação com a agricultura, sua identidade como 

agricultor e se transfere para os espaços urbanos onde se mantém, não mais com o fruto de seu 

trabalho no campo, mas com a renda do aluguel da terra. 

  No município, espelhando o que é comum em todo o Noroeste, as usinas preferem 

arrendar e não comprar terras. A compra só acontece quando o negócio é altamente vantajoso para a 

empresa, tendo em vista o preço estar aquém da cotação da terra no mercado imobiliário. Fora essa 

situação, as empresas optam em não imobilizar capital em áreas de cultivo. 

  O arrendamento das terras é contratado com base em toneladas de cana colhida. 

Normalmente a usina paga pelo aluguel da terra entre 40 e 50 toneladas de cana por alqueire de 

terra (cada alqueire corresponde a 2,42 hectares), variando o preço de acordo com o tipo de solo e a 

localização da área arrendada. Os maiores preços vão para os solos basálticos, de relevo pouco 

acidentados e localizados próximo às usinas; os piores vão para os solos areníticos onde a 

produtividade é menor, para as áreas de relevo acidentado onde é limitada a movimentação das 

máquinas e para as propriedades localizadas distantes das usinas, o que encarece o transporte da 

cana para moagem. A cana usada como moeda nos contratos é absorvida pela própria usina 

arrendatária, que paga os preços de mercado. Em 2007, uma tonelada de cana era negociada à razão 

de 37 reais, caindo em 2008 para 25 reais. A queda nos preços tem relação também com a demanda 

por terras para plantio. Explica o técnico José Antonio de Andrade que “em 2007 as usinas pagaram 

mais porque a necessidade de aumentar as áreas de plantio era maior; em 2008 passaram a pagar 



menos porque o volume de produção ficou compatível com a capacidade da usina”. Muitos 

proprietários de terra, tendo em vista a queda nos valores do arrendamento, estão preferindo não 

renovar os contratos e voltaram a plantar soja, que passa a ser mais compensador. 

  A opção pela volta da soja, no entanto, só pode ocorrer no caso do vencimento do 

contrato quando o proprietário pode reaver suas terras; antes do vencimento, o rompimento 

unilateral implica no pagamento de pesadas multas previstas no contrato como forma garantir a 

terra à disposição da usina durante todo o prazo negociado. Normalmente, segundo a EMATER, os 

arrendamentos são feitos por cinco anos, ou cinco safras de cana, sendo que em safras o prazo é 

maior. Ou seja: os cortes de cana no Noroeste paranaense são feitos a cada 13 e algumas vezes a 

cada 15 meses, sendo que o primeiro corte não acontece antes de 18 meses. Assim, quem arrenda as 

terras por cinco safras fica preso por contrato durante prazo maior do que se fizesse por cinco anos. 

  Nas terras arrendadas, nos dois primeiros anos previstos no contrato as usinas fazem 

um bom trato cultural no solo, o que implica numa boa adubação, calagem, correção do PH, 

preparando o solo para o uso intensivo. Nos anos seguintes, os investimentos são apenas para 

manutenção, que vão diminuindo na medida em que o prazo contrato se aproxima do vencimento e 

o proprietário não se manifesta disposto à renovação. No caso da renovação ser combinada, o trato 

cultural se mantém; caso contrário, havendo a retomada das terras, o proprietário recebe de volta 

um solo empobrecido, exaurido pelo uso intensivo, muitas vezes compactado pelas máquinas 

pesadas utilizadas pelas usinas e para desenvolver outro tipo de plantio vai ter que investir para 

fazer a destoca, ou seja, para retirar as soqueiras da cana. 

  Em São Carlos do Ivaí, da mesma forma que em Floraí, o avanço das lavouras de 

cana está provocando a gradativa diminuição dos espaços ocupados pela pequena propriedade. 

Afirma o técnico da EMATER, Cláudio Gilberto Kriki, que no município “o pequeno proprietário 

morando no sítio e produzindo lá, está acabando. A maioria arrendou suas terras para a usina e veio 

morar na cidade. Em São Carlos, o êxodo rural é intenso e a urbanização atinge mais de 90% da 

população”. Afirma ainda que o pequeno proprietário arrenda suas terras e “quando volta lá nem 

consegue distinguir a divisa da propriedade: tudo se transforma num mar de cana; desaparecem o 

carreador, as casas, a horta, o pomar, o galinheiro, tudo o que caracterizava o lote onde o pequeno 

produtor morava, mantinha sua família produzindo para a sua subsistência”. 

  Informa o técnico da EMATER que não são raras as vezes em que o pequeno 

produtor toma a iniciativa de procurar a usina, oferecendo suas terras para arrendamento. Explorar a 

terra diretamente exige recursos técnicos e financeiros que nem sempre estão disponíveis ao 

pequeno. Diante disso, entregar a terra para a usina acaba sendo um bom negócio, considerando que 

os investimentos para a produção são custeados pelo usineiro, ficando o proprietário da terra com o 

aluguel livre de despesas e dos riscos próprios da atividade agrícola. A questão é que para as usinas 

a pequena área só se torna interessante se estiver localizada ao lado ou bem próxima de uma área 

maior, já arrendada. Para a indústria a pequena a área, isolada e distante, não é bom negócio 

considerando o custo e o tempo gasto para o deslocamento de máquinas, ônus que se torna viável 

apenas em grandes áreas. 

  Preocupada com a sobrevivência dos pequenos, a EMATER está desenvolvendo 

programas de apoio, disponibilizando orientação e recursos que acabam diminuindo sua 

dependência da relação com o arrendamento das terras. Um dos programas está voltado à produção 

de leite e já tem bom caminho andado. Com a orientação dos técnicos, os produtores criaram uma 

associação (Associação dos Produtores do Noroeste), conseguiram recursos para a aquisição de 

tanques resfriadores e já adquiriram um caminhão para a coleta diária do leite. Foi, enfim, dado 

importante passo para a manutenção da pequena propriedade, ou do que ainda resta dela na região. 

Alternativa anterior estava voltada à sericicultura, mas fracassou deixando prejuízos ao produtor: o 

veneno aplicado via aérea nos canaviais era transportado pelo vento para as amoreiras, de onde o 

produtor retirava as folhas para a alimentação das larvas nos barracões. Impregnadas de veneno, as 

folhas dizimavam as criações. Sem condições de continuar, os sericicultores desistiram da 

atividade, abandonando os barracões ou dando a eles outra forma de uso. Alguns adaptaram para 

chiqueiros, cocheiras; outros para a criação de frangos e até para moradia. 



 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Em linhas gerais, a colonização desenhou um modelo de ocupação no Noroeste do 

Paraná voltado à pequena propriedade adaptada às lavouras de café, tendo o campo como morada 

do homem. Com a crise do café nos anos 1960, tal modelo também entrou em crise. Desaparecendo 

as lavouras do produto que sustentou economicamente todo o processo histórico da ocupação 

pioneira, o espaço regional é liberado para novas formas de cultivo, destacando-se as lavouras 

mecanizadas que ocupam as áreas dos melhores solos – os solos basálticos, popularmente 

designados de terra roxa, onde o café teve seu melhor desempenho – e as pastagens plantadas, que 

ocupam os solos mais pobres, oriundos da Formação Arenito Caiuá. As novas formas de uso do 

solo, que marcam o início do processo de modernização da agricultura no Noroeste paranaense, 

anulam as principais marcas do modelo colonizador, representadas pelas características da estrutura 

fundiária e pela fixação do homem no campo, onde além da moradia, mantinha relação com o 

mercado produzindo e vendendo café e extraia da terra toda a sua subsistência, contando para isso 

com a força de trabalho familiar. 

  As pastagens ocupam os solos de arenito e as lavouras mecanizadas dominam nos 

solos basálticos, restando as áreas caracterizadas como zonas de contato arenito-basalto, parte 

ocupada por pastagens e parte pelas lavouras mecanizadas. É nestas zonas de contato que ainda vão 

se manter as pequenas propriedades, ou parte do que delas sobrou depois da crise do café. Nesses 

espaços, o que restou da pequena propriedade subsiste, mantendo-se por meio de frágeis relações 

econômicas que estabelecem com o mercado local, ou vendendo excedentes de produção, ou 

empregando a mão-de-obra ociosa da estrutura familiar. 

  Tal situação de dependência, no entanto, não resiste ao novo produto agrícola que 

entra na região entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000. As lavouras de cana, 

estimuladas pela instalação de usinas de açúcar e álcool, passam a incorporar, num primeiro 

momento os solos oriundos da formação Arenito Caiuá, para não competirem com as lavouras 

mecanizadas que dominavam os solos de origem basáltica e, logicamente, para territorializar as 

novas lavouras em solos de menor valor no mercado imobiliário, onde o custo de sua expansão não 

implicaria em elevadas inversões de capital. Esgotada a área de arenito, a cana avança sobre as 

zonas de solos basálticos e finalmente sobre as zonas de contato, justamente onde estava o restante 

das pequenas propriedades. Quase que encurraladas, as pequenas unidades entram em nova fase de 

desaparecimento, incorporadas pelos canaviais que passam a dominar a paisagem regional. 

  Os pequenos proprietários, vencidos pelo avanço das lavouras de cana, cedem suas 

terras para as usinas por meio de contratos de arrendamento, e vão morar nas cidades mais 

próximas. Urbanizados, não dependem mais do sustento tirado diretamente da exploração da terra; 

agora vivem do aluguel da terra que, se lhes garante uma velhice tranqüila, destrói sua identidade de 

agricultor. Os proprietários que sobraram continuam donos da terra, mas nem sempre conseguem 

localizar o lote onde cresceram e criaram os filhos: o canavial não deixa divisas, é um mar de cana 

cobrindo de verde (ou de amarelo, nas épocas de safras) todo o espaço regional. 
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