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O município de Franca-SP apresentou no período de 2000 a 2008 uma pequena 
concentração das culturas de café e pastagem. Este trabalho tem por objetivo analisar a 
estrutura agrícola do município de Franca-SP e a evolução da ocupação do solo agrícola 
no município no período de 2000 a 2008. Para a análise sobre o uso e ocupação do solo 
agrícola do município de Franca -SP, utilizou-se os dados do Instituto de Economia 
Agrícola do Estado de São Paulo – IEA/SAAESP para os anos de 2000 a 2008. Essa 
análise foi realizada por meio de tabelas, gráficos e mapa. Para não apresentar 
duplicidade de valores, foram excluídas as culturas que apresentavam dois dados para o 
mesmo tipo de cultura, excluindo o milho safrinha e o feijão das secas, sendo admitidas 
as culturas das águas (verão) e excluídas as culturas da seca (inverno). Também foram 
excluídos os dados de apicultores, bovinos (números), bovinos para abate, galinhas, 
leite C-B-A, suínos para abate e ovinos. Por questão de familiaridade, os dados foram 
agregados. As culturas olerícolas foram agregadas em agricultura familiar; o cerradão e 
o cerrado foram agregados em mata natural, e os pinus e eucaliptus foram agregados em 
eucaliptus/pinus. As culturas que apresentaram valores muito baixos foram agregadas 
em agricultura familiar, culturas baseadas em subsistência: banana, abacate, tangerina, 
uva e cana para forragem. As culturas de soja e de amendoim não foram agregadas em 
agricultura familiar, pois estão integradas na cultura hegemônica da cana-de-açúcar, 
com a utilização das reformas dos canaviais. No ano 2000 nota-se um predomínio da 
pastagem na área de produção agrícola do município de Franca-SP, compreendida por 
38% da área, seguida pela cultura de café que representava 25% do total, enquanto que 
o cerrada/cerradão abrangia 14% da área. Em 2008, verificou-se uma mudança 
significativa na área ocupada pela pastagem, que passou para 9% e o café apresentou 
aumento de 8%, representando 33%.  
 
Palavras-Chave: Uso do Solo Agrícola; Diversidade Produtiva; Franca-SP; Estrutura 
Agrícola.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

O município de Franca localiza-se no interior do estado de São Paulo, sede da 
microrregião de Franca (14ª Região Administrativa de São Paulo).  Em 20º32'19" de 
latitude sul e 47º24'03" de longitude oeste, a uma altitude de 1.040 metros, na região 
nordeste do estado de São Paulo.  O município de Franca é sede da 14° Região 
Administrativa do estado.  

Na hidrografia, destaca-se a bacia do Rio Canoas, maior manancial de 
abastecimento de água da cidade. 

A cidade apresenta um relevo bastante elevado, com altitude próxima a 1.040 
metros. Os solos são arenosos, destacando-se os arenitos Botucatu e Bauru. O cerrado 
domina a vegetação local, e as florestas restringem-se às encostas. 

A cidade de Franca situa-se numa região de planalto, atingindo 1.040 metros de 
altitude, o que resulta num clima tropical de altitude, com invernos secos, verões 
chuvosos e temperaturas moderadas durante todo o ano. A temperatura média anual é de 
cerca de 18 °C. De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima do 
município de Franca é Cwb. 

Destaca-se pela relevante agricultura, como centro de uma das mais importantes 
regiões produtoras de café do mundo, a "Alta Mogiana". O café produzido nessa região 
possui alta aceitação nos mercados nacional e internacional, e é caracterizado pelo sabor 
de chocolate e pela sua doçura natural. 

Grande parte da produção local de café é comercializada por meio da 
COCAPEC - Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas, que reúne inúmeros 
agricultores da região e participa das diversas etapas produtivas e de distribuição do 
café. 

 
Mapa1: Localização do Município de Franca –SP: Brasil. 
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O município de Franca-SP tem seu histórico relacionado à produção de café, no 

final do século XIX a economia do município era baseada na cultura do café.  De 
acordo com Tosi (2002), o desenvolvimento do cultivo do café, no município de 
Franca-SP, está relacionado à inauguração da ferrovia, no município:  

 
 

Foi à ferrovia que trouxe a cafeicultura capitalista para Franca, como 
de resto as transformações dela decorrentes. Embora houvesse 
algumas fazendas de café, elas poderiam sem classificadas de 
inexpressivas frente às quantidades do que passaram a ser produzidas 
posteriormente, de modo que seria incorreto pensar a cafeicultura 
como tendo atraído a ferrovia, tanto quanto imaginar a existência de 
“cafelistas” de expressão no município antes da sua chegada (TOSI; 
2002, p. 85). 

 
 
De acordo com Bentivoglio (1996), no início do século XX, o município de 

Franca-SP era conhecido com a produção do “melhor café do mundo”.  
 
 

Esta característica da cafeicultura de Franca deriva em parte de sua 
estrutura fundiária e em parte pelo tipo de solo predominante na 
região, o lato-solo vermelho-amarelo fase arenosa, que diferentemente 
da terra roxa, não apresentava uma grande fertilidade para a cultura 
cafeeira. A estrutura fundiária de Franca, não tão concentrada como 
em outros municípios de maior produção cafeeira, originou-se de duas 
circunstâncias: em primeiro lugar, da antiguidade do povoamento da 
região – por entrantes de pequenas posses, que a predispôs a uma 
maior fragmentação do solo; em segundo lugar, ao fato de seus solos 
não se adequarem tão bem quanto os de terra roxa à cafeicultura 
(TOSI; FALEIROS; TEODORO; 2005, p.291).  

 
 
Conforme Teodoro (2006; p.81) o município de Franca-SP não era formado por 

grandes fazendas, a maior fazenda do município, em 1901, contava com apenas 185.000 
pés de café. Segundo Oliveira (1997) o município de Franca-SP evidenciou-se pela 
predominância de pequenas propriedades.  

De acordo com Tosi (2002; p.144), no período de 1905-1920, o município de 
Franca-SP apresentou diminuição e fragmentação no tamanho das propriedades rurais, 
em 1905 eram 384 propriedades, e em 1920 o número de propriedades rurais passou 
para 583, proporcionando um maior número de propriedades rurais com tamanhos 
menores. Mesmo com a diminuição do tamanho das propriedades rurais, houve um 
aumento no número de pés de cafés cultivados e da área de plantação.  

 
 

A cafeicultura de Franca tinha na qualidade dos cafés o seu estímulo, 
isso se verificou na tendência crescente dos seus cafeeiros. A 
produção variava em função de uma série de fatores que iam desde as 
disponibilidades financeiras de cada agricultor em particular, até as 
condições climáticas predominantes. As expressivas colheitas em 
1909, 1913 e 1917 estavam diretamente relacionadas com as chuvas 
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que ocorreram nos messes anteriores e posteriores à colheita. A idade 
dos cafeeiros também influenciava na quantidade produzida, 
especialmente na safra de 1917 houve a influência das primeiras 
cargas dos quase 4,5 milhões de novos pés de cafés plantados nos 
anos anteriores (TOSI; 2002, p. 136). 

 
 
O município de Franca-SP teve seu predomínio econômico no cultivo de café, 

até por volta da década de 1940. Devido à produção cafeeira houve um acúmulo de 
capital que pode ser investido na indústria calçadista.  

 
 

Dentro de uma abordagem mais geral isso significava que o café, na 
expressão de João Manuel Cardoso de Mello, “dava para tudo”: 
financiava as importações, estimulava o aparelhamento urbano de um 
grande número de cidades e permitia o surgimento de receita 
governamental: as tarifas aduaneiras de importação dotavam o 
Governo Federal de uma poderosa fonte de receita, enquanto as tarifas 
de exportações eram a principal fonte arrecadadora dos Estados. Até 
mesmo o crescimento industrial era beneficiado, na medida em que a 
política cambial, por meio da sistemática desvalorização, favorecia as 
exportações de café e permitia indiretamente uma maior 
competitividade-preço do produto nacional, geralmente bens de 
consumo (Tosi; 2002, p.125). 

 
 
De acordo com Bentivoglio (1999), o município de Franca-SP, a partir da 

década de 1940 passou a destacar-se como Polo Produtor de calçados. A indústria 
calçadista do município de Franca-SP apresenta-se com a principal atividade industrial 
municipal até a atualidade.  

 
 

A partir deste momento, passou-se a viver no município, de 
forma cada vez mais contundente, as transformações nas 
relações sociais. A consolidação da indústria calçadista local 
impunha, conseqüentemente, novas relações entre o capital e o 
trabalho, da mesma forma que ocorrera antes em outros centros 
urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro no transcorrer da 
década de 1930. (Silva; 2010, p. 3).  

 
 
 Conforme Suzigan (2000) são dois fatores responsáveis pelo desenvolvimento 

da indústria calçadista no município de Franca-SP: 
 
 

Primeiro a posição geográfica do núcleo urbano incipiente de Franca 
possibilitou a formação de um destacado entreposto comercial, 
distribuidor de gado, sal e outras mercadorias para os viajantes que se 
dirigiam de São Paulo para o Brasil Central, por meio da “Estrada dos 
Goyases”. Segundo a partir da existência de uma expressiva atividade 
de criação de gado de corte na região, foi estimulado o surgimento das 
atividades voltadas para o aproveitamento dos produtos derivados do 



5 

 

couro, formando no núcleo urbano local uma atividade artesanal de 
selaria. Já na segunda metade do século XX, os artesãos locais 
produziam, além das selas para montaria, os chamados “sapatões” 
bastante utilizados entre os trabalhadores rurais, aproveitando a 
expansão da fronteira agrícola e a disponibilidade de matéria prima 
(SUZIGAN; 2000, p. 24-25).  

 
 
De acordo com o estudo do uso e ocupação do solo agrícola do município de 

Franca-SP, no período de 2000-2008 nota-se a predominância da cultura do cultivo de 
café no município, mesmo com a perda da predominância do setor, em detrimento da 
industrialização do ramo calçadista, e também da inserção do cultivo da cana-de-açúcar. 
A produção de cana-de-açúcar estabeleceu-se no município de Franca-SP, a partir do 
ano de 1995, pois anteriormente há esse ano não existem registros referentes ao cultivo 
da cana-de-açúcar no município no Sistema IBGE de Recuperação Automática – 
SIDRA.  

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
  

Para construção das tabelas e formulação dos dados foram considerados alguns 
critérios, como a mensuração em níveis quantitativos referentes às culturas, existentes 
ou não no município de Franca. A ordem de importância dessas culturas. Essas 
informações serviram de subsidio para a realização da análise do uso e ocupação do solo 
agrícola do município de Franca-SP.  

Para a elaboração dos dados a serem analisados, utilizou-se dos dados do 
Instituto de Economia Agrícola (IEA), os dados foram obtidos dos anos de 2000 a 2008. 
Para a composição da tabela para elaboração dos resultados foram excluídos alguns 
itens da tabela, por se tratar de uma análise do uso e ocupação do solo, foram retirados 
os dados de apicultores, bovinos (números), bovinos para abate, galinhas, leite C-B-A, 
suínos para abate e em alguns anos da análise ovinos. Foram excluídas da análise as 
culturas que apresentaram dois dados para mesmo tipo de cultura, como por exemplo: 
milho e milho safrinha. Dessa maneira foram excluídas as culturas: milho safrinha e 
feijão das secas. 

Alguns dados apresentados nas tabelas continham a informação sobre a 
produção em pés, mas como esses valores não são utilizáveis para obter os resultados de 
ocupação e uso de solo, foram utilizadas as médias de cultivo de pés por hectare. 

O procedimento seguinte foi inserir nas tabelas as cinco maiores culturas, em 
valor de produção. Algumas culturas apresentaram os dados muito baixos, com tudo 
essas culturas foram agregadas e criou-se outro item para a tabela a agricultura familiar, 
as culturas agregadas foram culturas que também se baseavam em culturas de 
subsistência foram elas: banana, abacate, tangerina, uva e cana para forragem. A junção 
das culturas que derivou a agricultura familiar não passou de 30%, outro item agregado 
foi o cerrado (savana) com o cerradão. 

Embora tenha clareza da disponibilidade de utilização de bases de dados 
distintos para a composição de mesma análise, sobre determinado fenômeno neste caso 
considerando as discrepâncias apresentadas para as informações de uso de solo por 
culturas permanentes bem como as similares de áreas apresentadas entre os dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e as disponibilidades pelo 
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IEA/SHA-SP, passou-se a utilizar dos dados do primeiro para as referidas formas de 
uso. 
 Para a análise dos dados e análise da diversidade de produção rural foram 
criados três gráficos, um em 2000, o segundo em 2004 e o terceiro em 2008. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Para a análise de informações sócio espaciais foi definido como base empírica o 
município de Franca, a ocupação e uso do solo desse município se dá de forma 
diversificada, mas apresentando pequenas concentrações em duas culturas o café e 
pastagem.  

Analisando o gráfico 1, da área de produção agrícola de Franca - SP no ano de 
2000 nota-se um predomínio de pastagem compreendendo 38% da área, a cultura mais 
predominante do município é a produção de café compreendendo 25%, com 14% 
representa o cerrado (savana)/cerradão. As outras culturas estão mais uniformemente 
distribuídas começando pela cultura do milho que representa 9%, seguida da mata 
natural com 5%, cana para a indústria com 4%, soja e agricultura familiar representando 
2% cada e os eucaliptus com 1% da área de produção. 

 
 

Gráfico 1: Área de Produção Agrícola de Franca –SP - 2000.  

 
Fonte: IEA- SAA-SP. 2000. Organização: Mateus Francisco Lopes.  
  
 
 Comparando os gráficos 1 e 2 da área de produção agrícola de Franca – SP de 
2000, nota-se que a área de pastagens, do café, do cerrado (savana)/cerradão e do milho 
diminuíram; as culturas de mata natural, cana para a indústria, soja e eucaliptus 
aumentaram; e apenas a agricultura familiar permaneceu constante. 

No gráfico 2, da área de produção agrícola do município de Franca – 2004, nota-
se o predomínio de pastagens ocupando uma área de 36%, a cultura do café representa 
uma área de 22% e o cerrado (savana)/cerradão com 13% da área de produção total. As 
outras culturas são menos discrepantes entre elas, o milho e a cana para indústria 
representa 7% cada uma, a mata natural com 6%, a soja com 5% e a agricultura familiar 
e os eucaliptus representam 2% cada uma. 
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Gráfico 2: Área de Produção Agrícola de Franca-SP – 2004. 

 
Fonte: IEA- SAA-SP. 2004. Organização: Mateus Francisco Lopes.  
 
 

O gráfico 3, da área de produção agrícola de Franca – SP de 2008 representa o 
café como sendo a cultura com maior predomínio com 33%, a mata natural com 18%, 
cana para indústria com 13%, cerrado (savana)/cerradão com 11%, pastagem 9%, milho 
6%, soja 5%, agricultura familiar 3% e eucaliptus 2%. 
 
 
Gráfico 3: Área de Produção Agrícola de Franca-SP – 2008. 

 
Fonte: IEA- SAA-SP. 2008. Organização: Mateus Francisco Lopes.  
  
 

A transformação da área de produção agrícola de 2000 para 2008 foi 
significativa, tendo em vista a principal mudança a pastagem que em 2000 representava 
uma área de 38% e em 2008 passou para uma área de 9%. 
 Outro destaque é a mata natural que aumentou de 5% para 18%, com base nas 
informações prestadas pelos pesquisadores do IEA, os equipamentos que eram 
utilizados até o ano de 2007 não faziam as devidas medições corretas, com as mudanças 
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desses equipamentos observou que áreas de mata natural não apareciam nas medições 
dos equipamentos antigos, por isso esse aumento de área tão significativo, pois culturas 
agrícolas podem alterar de tamanho desde que outras diminuam, mas mata natural não é 
tão fácil aumentar a área de um ano para o outro. 
 A cana para indústria foi outra cultura que obteve um significativo aumento 
alterando de 4% em 2000 para 13% em 2008, o café obteve um aumento passando de 
25% para 33%. As outras culturas apresentaram mudanças significativas como o caso 
da soja que cresceu passando de 2% para 5% e a agricultura familiar passando de 2% 
para 3%. As culturas que diminuíram a sua área foram o cerrado (savana)/cerradão de 
14% passou para 11% e o milho que representava 9% e passou para 6% da área total de 
produção agrícola. Conforme gráfico 4.  
 
 
Gráfico 4: Participação no Uso do Solo Agrícola (%) no Município de Franca-SP: 
2000-2008.  

 
Fonte: IEA-SAA-SP. 2000-2008. Organização: Mateus Francisco Lopes. 
 
 
 A análise da ocupação do solo do município de Franca – SP foi realizada entre 
os anos de 2000 a 2008, as culturas predominantes para a realização dessa análise 
foram: Agricultura Familiar, Café, Cana para a Indústria, Cerrado (Savana)/Cerradão, 
Eucaliptus, Mata Natural, Milho, Pastagem e Soja. 
 A agricultura familiar não apresentou grandes variações no decorrer de 2000-
2008, assim como o café, que apresentou crescimento de 6%. A Cana para a Indústria 
apresentou um crescimento desde o primeiro ano, crescendo aproximadamente 10% no 
período em estudo. 
 O Cerrado (Savana)/Cerradão não apresentou grandes variações no decorrer de 
2000-2008, destacando uma pequena diminuição da área de 2007 para 2008 de 
aproximadamente 3%. O Eucaliptus apresentou pequenos crescimentos no decorrer dos 
anos de análise. O Milho não apresentou grandes variações no período de análise.  
 A pastagem manteve-se com poucas variações até o ano de 2004, a partir do ano 
de 2005 houve uma queda de aproximadamente 10%, e também permaneceu com 
poucas variações até 2007, em 2008 apresentou diminuição de aproximadamente 17%. 
A soja apresentou um crescente crescimento até o ano de 2005, aumentando 6% até 
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2005, mas de 2006 até 2008 apresentou queda constante, perdendo aproximadamente 
4% até 2008. 
 Observa-se uma alteração dos valores dos dados da mata natural do ano de 2007 
para o ano de 2008, 6,40% para 17,70% respectivamente, com base nas informações 
prestadas pelos pesquisadores do IEA, os equipamentos que eram utilizados até o ano 
de 2007 não eram muito corretos nas medições, com as mudanças desses equipamentos 
observou-se que as áreas de mata natural não apareciam nas medições dos equipamentos 
antigos, por isso que em 2008 registrou esse aumento de área tão significativa, pois 
culturas agrícolas podem alterar de tamanho desde que outras diminuam, mas mata 
natural não é tão fácil aumentar a área de um ano para o outro. 

A análise do gráfico 5, com a participação do uso do solo agrícola por hectares, 
demonstra que a Agricultura Familiar não apresentou  grandes variações no decorrer dos 
anos da análise, apresentando um leve crescimento de 2004 a 2008, crescendo 
aproximadamente 180 ha. O Café também não apresentou grandes variações na sua 
produção, mas nota-se um aumento da área de 2007 para 2008, crescendo 
aproximadamente 1500 ha. A Cana para a Indústria apresenta um crescimento desde o 
primeiro ano, crescendo 1900 ha desde o primeiro ano da análise. 
 
 
Gráfico 5: Participação no Uso do Solo Agrícola (ha) no Município de Franca-SP: 
2000-2008.  

 
Fonte: IEA-SAA-SP. 2000-2008. Organização: Mateus Francisco Lopes. 
 
 
 No período em estudo o Cerrado (Savana)/Cerradão não apresentou alteração 
entre 2000-2003, e no período de 2004-2007 registrou  uma pequena diminuição de 70 
hectares, em 2008 a diminuição foi de 450 hectares.  

A cultura do Eucaliptus não apresentou alteração da sua área até o ano de 2003, 
de 2004 a 2007 apresentou um crescimento de aproximadamente 75 ha, em 2008 
apresentou outro crescimento de 120 ha. A cultura do Milho apresentou apenas um 
crescimento em 2001 aumentando 600 ha, em 2002 apresentou diminuição de 600 ha, e 
no período de 2003-2008 apresentou pequenas oscilações.  
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 A pastagem manteve-se com a mesma quantidade até o ano de 2004, a partir do 
ano de 2005 houve uma diminuição de 2100 ha, apresentando pequenas diminuições até 
2007, e em 2008 apresentou uma diminuição de aproximadamente 3200 ha. A cultura 
da soja apresentou um crescimento constante até o ano de 2005, crescendo 2000 a 2005 
1100 ha, mas em 2006 até 2008 apresentou diminuição constante, perdendo 500 ha até 
2008. 
 Observa-se uma alteração dos valores dos dados da mata natural, um aumento de 
200 ha entre os anos de 20003-2004, e no ano de 2007 para o ano de 2008, de 1200 ha 
para 3500 ha respectivamente, com base nas informações prestadas pelos pesquisadores 
do IEA, os equipamentos que eram utilizados até o ano de 2007 não faziam as medições 
corretas. 
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Resumo 

No decorrer do processo de transformação econômica do Brasil, aliado a um processo 
de formação socioespacial secular, marcado pelo advento da implantação da 
monocultura, primeiramente da cana-de-açúcar e posteriormente a do café, gerando 
profundas mudanças territoriais, sobretudo, entre os séculos XVIII e XIX, tem-se, 
sobretudo no Oeste do Paraná (Terceiro Planalto) um processo tardio, que se dará 
apenas no final do século XIX e início do XX, ainda associado a monocultura do café. 
Esse período mais recente é marcado pela intensa modernização da base produtiva, 
sobremaneira na região do Norte Central do Estado do Paraná. A região teve seu 
processo de ocupação atraído pelo rico solo do Norte do estado – neossolo roxo -, bem 
como pela intervenção do governo estadual em facilitar o desenvolvimento local a 
Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), uma companhia de colonização de 
capital inglês. Essa ocupação se dá por intermédio de um processo de ocupação em 
padrão linear com entrada de longas vias onde a quase totalidade dos centros urbanos se 
localiza no decorrer das estradas de rodagem – tal padrão de ocupação é perceptível até 
os dias atuais. Há que se mencionar que a ocupação dessas terras se deveu a 
monocultura do café, isso entre o início dos anos de 1930, sendo substituído pelo da 
soja, associada ao milho e ao trigo, a partir da metade de 1970, modificando uma lógica 
de ocupação pautada em pequenas e médias propriedades produtoras de café, para a 
concentração da terra e os latifúndios de produção, sobremaneira, de soja. Na esteira 
desse processo ocorreu uma acentuada ampliação da desigualdade socioespacial e uma 
ampla disparidade na apropriação da renda entre as pessoas – alta concentração da 
riqueza nas mãos de um pequeno grupo. Mas, além disso, se observa alguns danos 
ambientais (ou socioambientais) como reflexo desse processo, isso a partir da intensa 
urbanização, sem substrato de um ordenamento territorial adequado – formador de 
cidades grandes, médias e pequenas, detentoras de desigualdades típicas das cidades do 
mundo capitalista. Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo analisar as 
transformações socioeconômicas ocorridas na região Norte Central paranaense, 
notadamente, no período entre 1970 e 2010. Para alcançar os objetivos propostos, foram 
realizadas coletas de dados a respeito da economia e das atividades que caracterizam a 
região estudada, assim como dados populacionais e da urbanização, por meio do 



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES).  
 
Palavras chave: Monocultura, Colonização, Economia, Paraná 

 

 

INTRODUÇÃO 

Analisar o processo de ocupação de qualquer região consiste em resgatar, em 
primeiro momento, as condições e relações que ali já existiam antes de abordar os meios 
que proporcionaram qualquer transformação radical na relação homem/meio e, ao 
mesmo tempo, intensificando a continuidade de alteração da paisagem natural.  Para 
tanto, quando se refere à transformação de uma ordem natural. Logo, é necessário 
discutir os conceitos de espaço, território e paisagem, como aporte para entender como 
determinada região foi transformada dentro de um curto período, como é o caso da 
região Norte do Paraná. 

Para tanto, Raffestin (1993, p.143) vai dizer que o espaço é antecessor ao 
território:  

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) 
em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreto ou abstrato 
(por exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o espaço. 
 

É notório na contribuição de Raffestin (1993), onde o mesmo aborda o início 
daquilo que Santos (2004) diz sobre os sistemas de objetos e ações, que, nesse caso, já é 
uma interação entre o espaço e as relações que o torna um território, dentro de um 
conjunto de objetos e ações. Nessa mesma linha de abordagem, ainda Raffestin (1993, 
p. 143-144) vai tratar a construção do território como algo fechado com suas 
particularidades avançadas com relação à paisagem natural que o espaço detém. 
Segundo o autor:  

O território nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um 
trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela 
relações marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão original”, o 
território é a prisão que os homens constroem para si.  
 

Tal construção do território com as particularidades e os jogos de interesses de 
classes, constitui o que Raffestin (1993) abordou acima, uma prisão construída para 
suprimir as necessidades do homem, que, ao longo do tempo, veem estreitando essa 
relação com a natureza, no sentido de atender a crescente demanda de objetos e ações 
norteadores do conjunto social (SANTOS, 2004).  

Para que o território venha se caracterizar como tal, é necessário demarcar o 
espaço para que haja, aquilo que Raffestin (1993) pautou sobre a projeção de trabalho e 
as diversas relações sociais, fazendo necessário para permanência da sobrevivência do 
homem em sociedade. Haesbaert (2004) vai dizer, com outras palavras, que para 
configurar um território tem que haver a junção de elementos diversos dentro do espaço, 
que, posteriormente virá a ser o território demarcado, configurando-se em Estados, 
incluindo suas atividades.  

As características territoriais e o conjunto de ações e interrelações com meio, 
resultam no conteúdo histórico local (FRAGA, 2011).  Mediante a esses dois conceitos 
(espaço e território), não se pode abster do conceito da paisagem, pois, é nela que se 



caracteriza a historicidade de cada período. Isso significa que a sociedade está em 
constante evolução técnica, informacional e científica, onde, com a interação com meio 
natural, resulta na transformação da mesma. Bertrand (2004, p. 141) trará uma 
abordagem sobre paisagem e a relação do homem:  

 
[...] a simples adição de elementos geográficos disparatados. É numa 
determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 
portanto, instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 
reagindo dialeticamente uns sobre nos outros, fazem da paisagem um 
conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. [...] É preciso 
frisar bem que não se trata somente da paisagem ‘natural’ mas da 
paisagem total interagindo com todas as implicações da ação 
antrópica. 

 
Quando Bertrand (2004) refere-se a esse dinamismo entre os elementos 

naturais, ao mesmo tempo deixa claro que existe outra força: a ação antrópica. Ela 
modifica a relação natural de dois elementos (físico e biológico), ocasionando uma 
relação instável ao meio. Em outra perspectiva analisadora, e já referindo ao Norte do 
Paraná, a ação antrópica e as técnicas avançadas foram as que deram esse caráter de 
desenvolvimento e surgimento das cidades.  

Em meados do século XIX, com a instalação de mineiros e poucos paulistas 
nas terras vizinhas ao rio Itararé, concomitantemente às atividades econômicas, já era 
uma realidade nesse contexto a plantação de algodão e café, embora de forma sutil. A 
predominância no período era a criação de gado. Mesmo com poucas atividades 
rentáveis, o solo fértil fez com que surgissem núcleos urbanos a partir de 1862, como 
Colônia Mineira, Tomasina (1865), Santo Antônio da Platina (1867), Wenceslau Brás e 
São José da Boa Vista (1867) onde a presença de paulistas já era notada no sentido de 
ocupar as terras roxas paranaense, atraídos pelas condições favoráveis para o plantio do 
café (PADIS, 1981).  

A plantação e comercialização de café e algodão começou ganhar destaque no 
início dos anos de 1910. Lazier (2003, p. 142) diz que: “em 1910 o Major adquiriu 
gleba na fronteira do Paraná, entre Ourinhos e Cambará, onde plantou um milhão de pés 
de café. Em 1924 o inglês Lord Lovat visita a região para adquirir terras para plantar 
algodão e investir na região”.  

É interessante observar que com o aumento de emigrantes vindo 
especificamente de São Paulo e Minas Gerais, houve a necessidade de planejar 
melhores condições de conexão entre a região Norte do Paraná com São Paulo. No final 
do século XIX e início do século XX constrói-se a primeira estrada que ligava o Norte 
ao porto de Santos, onde, paralelamente estudava a implantação da ferrovia, para 
melhorar, futuramente, o escoamento de mercadorias para os portos de Santos/SP e 
Paranaguá/PR (PADIS, 1981).  

Mas, antes de todo o processo de “ocupação” por algumas companhias 
colonizadoras, como as Brazil Tokushoku Kaisha – Bratac, Nambei Tochikubushiri1 e 
Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), a qual passou a ser chamada de 
Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) depois de sua nacionalização, 
no Governo do Presidente Getúlio Vargas. É preciso ter conhecimento de que na região 

                                                 
1 Companhias colonizadoras ambas de capital japonês, instalaram-se no Norte Velho, área onde 
corresponde hoje o município de Cornélio Procópio. Tais companhias deram condições para o 
desenvolvimento e dois município: Assaí e Uraí.  
 



em estudo já havia pessoas que dependiam da terra para sua sobrevivência, como é o 
caso dos mineiros e posseiros presentes nessas terras por volta de meados do século 
XIX, ocupando esse território, que, ao longo dos anos, despertaria interesses das 
companhias colonizadoras com apoio do governo brasileiro e estatal em desenvolver a 
região (PADIS, 1981). Isso sem considerar que havia na região, em meados do século 
XIX, uma população cabocla, ainda passível de verificação científica.  

No início do século XX, o governo do Paraná, observando o forte fluxo de 
migrantes para região Norte, logo propôs medidas para acabar com as ocupações ilegais 
de posseiros. Segundo Padis (1981, p. 89-90):  

 
O intenso afluxo de paulistas, mineiros e nordestinos para o Norte 
paranaense trouxe alguns problemas relativos à legalização da posse 
da terra. Diante disso, visando eliminar uma ocupação ilegal e 
predatória do solo e de suas matas, feita por posseiros, o governo do 
Estado promoveu, especialmente durante o segundo decênio deste 
século (XX), a divisão em lotes e a venda a preços bastante baixos, de 
extensa área que compreende aproximadamente os atuais municípios 
de Faxinal, Marilândia, 1° de Maio, Sertanópolis, Indianópolis, 
Floresta, e os distritos de São Roque, Pirapó, Zacarias de Góis e Nova 
Bahia. Essa ocupação se deu por concessão do Estado a companhias 
particulares cujos planos de colonização tiveram razoável êxito em 
Sertanópolis e 1° de Maio, sendo as demais áreas revendidas 
posteriormente.  
 

Nesse contexto, o autor deixa claro o projeto do governo para com a região 
Norte, tentando, desde o princípio, facilitar a ocupação e desenvolvimento através da 
venda de lotes a preços baixos. Quando não, as concessões faziam parte da realidade 
para atrair investimento para o Norte. Essa “união” entre governo e companhias 
colonizadoras, iniciou-se no século XX, quando se pode notar o surgimentos de cidades 
(antes núcleos urbanos) no final dos anos 1920, devido ao conjunto de fatores 
econômicos que as companhias proporcionavam ao direcionar suas atividades para 
plantio de algodão e café em grandes quantidades. Contudo, eram necessários mão de 
obra e meios técnicos para produção agrícola, intensificando assim, o fluxo migratório 
para região. 

O resultado dessas concessões e a venda de loteamentos pelas companhias, isso 
já no século XX foi o rápido surgimento de núcleos urbanos, posteriormente tornando-
se cidades. Padis (1981) vai chamar atenção como o aumento de cidades e 
desenvolvimento da região se deu dentro de um curto período de tempo:  

 
A partir daí, em apenas um quarto do século, na área adquirida pala 
companhia inglesa, surgiram anda menos que 110 núcleos urbanos, na 
grande maioria transformados em cidades. Dentre eles, 62 foram 
criados pela própria companhia colonizadora, enquanto os outros 48 
foram fundados por diversos outros grupos formalmente organizados 
ou não (PADIS, 1981, p. 93).  

 
Sobre o surgimento de cidades Padis (1981) destaca que entre 1930 e 1970 

constatou-se que áreas antes totalmente despovoadas, passaram a ser povoadas e em 
muitas delas com coentros urbanos importantíssimos, como Londrina e Maringá. É 
importante destacar outro grande fator que deu fortes condições para o crescimento 
econômico do Norte paranaense. Lazier (2003, p. 143) afirma:  

 



Foi determinante no crescimento do norte também o transporte 
ferroviário. O trem chegou em 1932 em Jataizinho, em 1935 em 
Londrina, em 1943 em Apucarana, em 1954 em Maringá, atingindo 
Cianorte em 1973. Foi a mais lucrativa ferrovia da América do Sul.  
 

É nesse sentido que o Norte foi oficialmente se desenvolvendo, com condições 
físicas e políticas favoráveis. Ainda Lazier (2003, p. 142-143) diz que “o que 
influenciou na rápida ocupação do norte foi a cultura do café que em 1947 representava 
11,4% da produção nacional e em 1962 passou para 62,8%. Paraná virou um ‘mar de 
café’, pois chegou a 1 bilhão de pés produzido”, a figura 1 mostra a localização do 
Norte Central Paranaense no conjunto regional estadual. 
 

Figura 1 – Mesorregião do Norte Central Paranaense. 

 
Fonte: SEMA, 2010 
 

Com isso, ao longo dos anos, foram surgindo características marcantes do 
desenvolvimento da região em estudo, como por exemplo: as cidades, as agroindústrias 
e a chegada de indústrias em diferentes setores, e por conseqüência, o aumento 
populacional; sendo, esse, um complexo processo de transformação notado no início do 
século XX. Nota-se uma série de transformações na relação homem/meio e em suas 
atividades econômicas, sendo um dos principais fatores condicionantes dessas 
mudanças, as atividades agrícolas (algodão e café), tendo como os núcleos urbanos, no 
século XIX, o início daquilo que tornaria o Norte do Paraná participativo na economia 
do estado, a figura 2, traz o conjunto de cidade e sua importância na rede do Norte 
central Paranaense. 

 
 
 
 
 



Figura 2 – Rede de Cidades e População da região Norte Central Paranaense. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Como podemos analisar no gráfico 1, a população registrada na mesorregião 

Norte Central do Paraná no ano de 2010 foi de 2.037.183 habitantes, com 
aproximadamente 537.183 habitantes a mais do que em 1970, quando a soma era por 
volta de 1,5 milhão de pessoas. A mesorregião abrange 24.553 km², correspondendo 
cerca de 12,28% do território Paranaense (IPARDES, 2004; RODRIGUES et al., 2010). 
 

Gráfico 2 - População da região Norte Central Paranaense nos anos de 1970 e 2010. 

 
Fonte: IPARDES, 2004; RODRIGUES et. al., 2010. 

A mesorregião Norte Central Paranaense contem 79 municípios, e, de acordo 
com a tabela 1, apenas 8 deles se enquadram em posições acima da média do IDH do 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

1970 2010



Estado (0,787). Segundo IPARDES (2004) entre esses 8 municípios, três (Maringá, 
Londrina e Ibiporã) apresentam um IDH-M acima de 0,800, classificados como de alto 
desenvolvimento humano. A respeito da taxa de pobreza, a porcentagem do Paraná é de 
20,9%, porém 51 municípios da mesorregião se encontram com a taxa maior do que a 
do estado. 

 
Tabela 1 - Comparativo entre o Estado do Paraná e a Mesorregião Norte Central com o 

Índice de Desenvolvimento Urbano Municipal e Taxa de Pobreza, no ano de 2000. 

Comparativo IDH-M Taxa de 
Pobreza (%) 

Paraná 0,787 20,9 
Mesorregião Norte Central      

melhor situação 0,841 8,7 
pior situação 0,664 51,9 

Municípios acima do valor do 
PR 

8 51 

Fonte de dados: PNUD, 2003. 
Fonte: IPARDES, 2004. 

 

O gráfico 2 expressa o PIB dos anos de 2002, 2006, 2009 e 2012. Entre o 
primeiro ano analisado e o último houve um aumento aproximado de 7.710 mil reais. 
Explicação se da a partir do crescimento do setor industrial e de serviços, como 
podemos ver no gráfico 3, nos anos em que o PIB foi analisado, houve  sempre um 
aumento nesses setores. 

 

Gráfico 2 - Comparativo do Produto Interno Bruto per Capita (R$ 1,00) nos anos de 
2002, 2006, 2009 e 2012 na Mesorregião Norte Central Paranaense. 

 
Fonte: IPARDES, 2015. 
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 O gráfico 3 vem demonstrar o papel importante dos serviços, comércio e 
comércio varejista e seu crescimento nos últimos dez anos. 

 
Gráfico 3: Crescimento no setor industrial e de serviço 

 
Fonte: IPARDES, 2015 

 
 
Já no setor agrícola, como podemos conferir nos gráficos 4 e 5 – ocorreu uma 

queda na produção desde 1980 até 2012, com alguns produtos como algodão, 
amendoim, arroz e rami sendo inexpressíveis atualmente.  

 

Gráfico 4 - Comparativo da Produção Agrícola entre os anos de 1980 e 2012. 

 
Fonte: IPARDES, 2015. 
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Gráfico 5 - Produções Agrícolas de 1980 que não são expressivas atualmente. 

 
Fonte: IPARDES, 2015. 

 
A partir da modernização das técnicas de trabalho na região Norte do estado, 

percebeu-se a forte transformação do espaço agrário e urbano regional. Tal mudança foi 
necessária como meio de inserir e salvar a economia da região após 1975, quando 
ocorreu a geada negra, que destruiu grande parte das plantações de café, mas há que se 
recorda que a mudança da cafeicultura para a soja/milho/cana, já vinha sendo tomada 
desde meados dos anos de 1960, o ano de 1975 se caracteriza como um divisor d´água 
nesse processo de formação socioespacial, como se pode observar na figura 3. 

Com o avanço e o nível de desenvolvimento regional notado hoje se pode concluir 
que é o resultado do processo de formação socioespacial da região Norte Central 
Paranaense, desde a escolha da Companhia de Terra Norte do Paraná até a forçada 
mudança de atividade econômica a partir de 1975, essas foram as medidas tomadas a 
partir de um ponto inicial, com o plantation do café e depois a inserção de novos 
produtos e a criação de pólos agroindustriais, sempre ligados as condições 
socioambientais encontradas na região, fatores que sempre sustentaram o 
desenvolvimento local e regional.  
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Figura 3 – Culturas agrícolas predominantes atuais da região Norte Central 
Paranaense. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 
  
Não demorou muito para que os resultados aparecessem de forma efetiva para os 

que planejaram a ocupação do Norte Central Paranaense e, consequentemente, todo o 
processo de transformações ocorridas em pouco mais de sete décadas de efetiva 
ocupação dessas terras. 

Nas últimas três décadas, com a forte presença de atividades industriais em 
diferentes setores, como também a agroindústria, configurou um espaço 
socioeconômico diversificado para os municípios da região, notadamente, Londrina e 
Maringá, como os dois principais centros urbanos regionais.  
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