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1. Apresentação 



1. Apresentação: A presente pesquisa realizada 

no município de Jataizinho, Estado do Pararuí,COhstitui uma 

contribuição ao estudo da Geogre.f'ia Agrária e tem como · o~ 

jetivo principa1, o estudo dos fatores que implicaram nas 

diferentes f'ornias de ocupação do espaço • desta .porção do 

Norte Pa.ranaense, desde as suas origens, até os dias , 8.tu 

ais. 

Foi no século XIX, às margens do rio Tibag1, 

com a instalação da Colonia Militar do Jatai e do ildeame_!!; 

to de São Pedro de Alcântara, que surgiu Jataizinho. Assim, 

Jataizi.nho difere de outros municípios localizados no No!: 

te Velho que ti vera:m suae origens vinculadas ao ciclo caf'_! 

eiro. Este foi,o principal. fator que motivou a escolha 

desta ~rea para a presente pesquisa. 

A escolha do tema, todavia, está li~da às 

transformações que se processaram no espaço geo~i·co de 

Jataizinho e que resultaram, não s6 das atividades agrope

cuárias mas, tamb&n, daquelas relacionadas à exploração 
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de olarias. Estas, surgiram em decorr3ncia da abundância 

de argila que existe em vasta porção _deste munic!pio _e, 

principalmente, no vale do rio Tibag1. Assim, foi graças 

à presença de "barreiros" que se tornou possível o es

tabelecimento de olarias e cerâmicas em Jataizinho. Mais 

recentemente, a atividade econômica que maior i.zii>luênoia 

exerceu nas trdnsformações do espaço jataiense foi o 

cultivo de produtos comerciais entre os quais merecem de~ 

taque o ca:ftf, o algodão, almn de cereais. 

Outro objetivo desta pesquisa foi determinar 

quais os recursos t~cnicos empregados pelos habitantes 

de Jataizinho na exploração do espaço agrário e, também, 

na dinâmica que se· observou na organização destas ativida 

des econômicas. 

Por outro lado, em virtude de sua posição geo

gráfica, Jataizinho, localizado no Norte Velho do Parand, 

desde o in.!cio apresentou problemas concernentes às vias 

de circulação que inter.feriram na sua vida de relações 

com os demais munioipios • .Em época mais recente,~ças a 

uma nova política econômica, Jataizinho passou por uma 

dinamização mais acentuada, em decorrência de melhorias in 

troduzidae no sistema de circulação ferrovi~rio e, princi

palmelrl:e, no rodoviário. Este, embora aumente os custos f! 
nais dos produtos transportados, é utilizado mais intensa

mente, em razão da segurança e rapidez que apresenta para 

o escoamento da produção agro-industrial de Jataizinho. As 

sim, foi com base nestas indagações e constatações que se 

procurou compreender as causas e as conseqaências da atua 

ção do homem sobre o meio rural que provocaram _traneforma

ções sócio-econômicas no espaço de Jataizinho. 

) 
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Objetivando realizar esta dissertação de Mes

trado, foi realizada , em 1969, uma sondagem prelimi_nar no 

inunic:!pio de Jataizinho. Esta sondagem permitiu uma visão 

ampla da interferência do homem na paisagem desta porção _ 

do Norte Velho Paranaense. Este primeiro contato oom a ~rea 

possibilitou a definição do tema e a delimitação do espaço 

a ser pesquisado. Além disso, foi atrav~s desta sondagem 

que se tornou possive1 conhecer as bases geogn{ficas locais 

paxta a elaboração dos questionários aplicado posteriormente. 

A fase seguinte compreendeu o levantamento 

bibliográfico e cartogrdfico e envolveu visitas a inúmeras 

éntidades, oficiais e particulares, além da consulta de 

inúmeras obras que, depois de lidas, foram conveniente

mente fichadas e cataloga.das. Destas consultas resultaram ... 
informaçõeà valiosas para a elaboração deste trabalho. Pa-

ra a reconstituição de aspectos da ocupação do espaço de J!_ 

taizinho f ora.m utilizados alguns documentos históricos ref ~ 

rentes 1 Colonia Militar do Jatai e ao Aldeamento de são P~ 

dro de Alc~tare., altbi de co·rreapondências oficiais, Relat6 

rios Presidenciais, Atas e Avisos, entre outros. 

Muitos desses documentos sobre Jataizinho fo

ram consultados no Arquivo PÚblico do Pa.ra.ru!, em Curitiba; 

na biblioteca do Minist6rio da Guerra, no Rio de Janeiro;e 

no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tamb&ii no 

Rio de Janeiro. Dn São Paulo, :preciosas informações foram 

coletadas no Museu Paulista e no Arquivo do Estado. 

A documentação cartográfica forneceu elementos 

indispensáveis :para a elaboração de mapas, cartas e plan

tas de natureza histórico-geogr!Í:fica e econômica. Foram con 

sultadas obras raras e valiosa. documentação ca.rtogrdf'ica no 

Departamento de Geografia, Terras e Colonização do Estado do 

Paraná e na Biblioteca Municipal. de são Paulo. 
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Além disso, foram utilizadas _ , -~_!>_to~ias _a&

reas de Jataizinho, na escala de 1:50.000, resultantes da 

cob~~ aerofotogramétrica efetuada em 1970, pela PROSF.ECT 

S.A •• Assim, com este material, foi possível elaborar _ 

"overlays" que, devidamente interpretados, permitiram a cara.2. 

terização da Efrea afim de melhor compremider os problemas da 

organização do es~ço de Jataizi.nho e as transformações que 

a! vem se operando. 

Contudo, é necessário salientar que este trabalho 

é o resultado de uma longa e cuidadosa pesquisa de campo, rea -
lizad.a dead~_ 1974. A partir dessa época foram aplicados 250 

q~estionários nas propriedades rurais e cerca de 420 na área 

urbana. Entretanto, face as características rurais serem mais 

significativas, decidiu-se limitar esta pesquisa eoment~ ao e~ 

tudo do meio rural. Nos anos posteriores foram efetuados os 

levantamentO-S relativoB ao sistema rodo-ferroviffrio e aos es

tabelecimentos oleiros. 

Assim, com os dados obtidoa no inquérito de ~ 

po, . ~- -[>~bliogra!'ia geral. e específica, na consulta de documen 

tos hist&ricos foi possível obter as informações necessárias 

para compreender as transformações agrárias ocorridas na ocuJ>.! 

ção do e~ço de Jataizinho que resultaram nesta dissertação de 

Mestrado. 

Na impossibilidade de nomear todas as pessoas 

que, direta ou indiretamente colaboraram para que este traba

lho fosse realizado , gostaria de deixar aqui o meu reconheci 

mento à Direção e :funcion~rios do Serviço de Foto-interpretação 

do I.B.C.(\nstituto Brasileiro do Ca.f'6) - GERCA; à biblioteca 
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do Exército do Ministério da Guerra; á Biblioteca Municipal; 

ã Biblioteca do Museu Pau1ista; à Biblioteca do Departamento 

de Geografia e HistcSria da Unive:esidade de ~. são Paulo; _ao A!: 

quivo do Estado; ao Arquivo PÚblico do Paraná; ao Departam.8!!. 

to de Geografia da Companhia de Terras e Colonização do p~ 

nd; ao Departamento de Hist6ria da Universidade do Paraná;às -,.. 

bibliotecas do Centro de Ciências Humanas e do Centro d~~ 
ências Exatas da Universidade Estadual de Londrina; à Agência 

do IBGE de Londrina, na pessoa do Senhor Clélio Augusto de 

Sollza; a Coordenadoria da Comissão de P6s-graduação_~. ~ co7 
ordenadoria de Recurso~ Hum~oa da Universidade Estadual. de 

Londrina. 

A Beahir Edna Mendonça, Da1va Conde Pitta, Ãpar!, 
• e 

cida Trassi, Neila !'. Estigarr!bia, Yara Neiva de Limai . ~ 

~~aaj)iJor~, ~ari.~ ~~~ena Jareta, _Mar:ta d~ Lourdes Sique,! 

ra, Alice Yatio Assa.ri, Eliza Makie Kariy~, Ka.kie Ha,tS11ta 

e Ercília Toshiko Hiroma Hatori, que me acompanharam na pe_!! 

quisa de campo, elaboraram as representações grc{fica.s e au

xiliaram no serv.190 de datilografia, a minha gratidão. 

Agradecimentos sinceros aos professores do ~ 

so de P6s-graduaç!o do Departamento de Geografia da !'aou! 

d.ade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universid!: 

de de são PauJ.o,responsáveia pela minha formação cient!fi-
, 

ca. 
Agradecimentos especiais ao Prof .josé. Carlos 

~o~t~, . R.eitor da Univ~rsi~de EstaduaJ. de Londrina, pelo 

apoio recebido; ao Prof. Dr. Oscar Alves1 Iran Martin San - . . . . "' . -
ches1 Prof. Manoel Barros; Prof. Gil Mario de Macedo Grassi, 

coordenador da Comissão de Pós-graduação da Universidade E.!! 

te.d-llB.l de Londrina; Prof. Carlos Roberto Appoloni, Diretor 
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do Centro de Ciências Exatas; e Prof. Wilson de Are.ujo Clau 

dino. 

Aos amigos que proporcionaram condições de tra

balho, incentivando e orientando sempre as atividades de pes · . -
quisa: Prof • . Airton Nozawa, Profa. Aparecida Garcia Consta~~!' 

tino, Dr. ~och Vieira, Profa, Dra. Nilza Preres Stipp, Prof 

nestor :Fernandes da Silva e Profa. ~ra, Yoshiya l'fa.kapwara • 

.il todoa os meo.bros da comunidade jataiense que , · 

sempre me forneceram subsídios para a execução deste traba

lho , especial.mente ao Prof. José Cézar Reis, Francisco Se::: 

ra N~to, João Nelson de Azevedo, Da~i Prieto, meu mui to obri
ga.da. 

Agradeço ainda a Orlando Striquer , ex-Prefeito 

de Jataizinh' e ao seu su~essor'BYil4s~o RangelCordeiro pe 

la prestimosa colab~ração. 

Ao Prof .Neleom Tagima, sinceros agradecimentos. 

Aos amigos que sempre estiveram ao meu la.do nos 

momentos mais di.f!ceis e que me ajudaram a transpor as ~1-

culdades pare. que eu pudesse chegar ao tármino deste trabalho, 

meu muito obriga.dQ1 especialmente à Maria Aparecida, Assae, 

Toshiko e BfÍrbara.. 

Aos meus irmãos, cunhados e sobrinhos, meu obri

~da. pelo incenti'V") constante. 
'; --

Ãe amigas 01~ Tuli.k e 'rakako Kondo meus agrade-

oimentos pela valiosa colaboração prestada. 

:Finalmente, ao Prof. Dr. Antonio Roaha Penteado, 

meu orientador, agra.d~c~entos sinceros pela atenção que e~ 

pre me dedicou, pelo incentivo constante e pela direção se~ 

ra que soube dar a esta pesquisa. 



2. Jataizinho no Norte do Paraná 

2.1. As Bases Físicas 

2.2. O Processo de Ocupação do Espaço 



2.1. As bases físicas - O Norte do Paraná ca 

racteriza-se por ser uma região individualizada, em virt~ 

de de fatores diversos, entre os quais sobressaem aqueles 

derivados das condições geográficas específicas _que po~ 

sui. Com efeito, é nesta região que aparecem, com maior 

freq'tiência, os chamados solos de "terra-roxa" que funda 

mentaram a ocupação do espaço regional. Este importante 

fator, aliado a outros como, por exemplo, os de ordem po 

lítica, foi o sustentáculo da ocupação humana que esteve 

assentada, sobretudo, na dependência direta dos 

naturais. 

quadros 

As sucessivas fases de ocupaçao do Norte para 

naense, que estiveram, portanto, apoiadas na exploração 

do quadro natural, acabaram por originar a sua subdivisão 

em Norte Velho (onde está localizado o município de Jatai 

zinho), Norte Novo e Norte Novíssimo. Esta classificação, 
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que revela um critério geográfico, uma vez que se rela 

ciona não só ao homem e ao meio, mas, também, às diferen 

tes transformações que se processaram na região, pode 

ser observada nos trabalhos de MULLER(l), BARTHELMEss( 2) 

e SOUZA(3). Entretanto, a Comissão de Estudos dos Recur 

sos Naturais Renováveis do Estado do Paraná juntamente 

com o Centro de Pesquisas Pedológicas da EMBRAPA(4) e a 

Comissão de Estudos da Bacia do Rio da PrataC 5) Noroeste 

do Estado do Paraná, optaram pela subdivisão dessa 
.. 
are a 

em Nordeste e Noroeste, de caráter mais generá' 1.izado, e 

que se baseia, principalmente, no levantamento pedológ! 

co do Norte Paranaense. (Figura 1) 

., 
(1) MULLER, Nice Lecocq - "Contribuição ao estudo d_o Nor 

te do Paraná", em Boletim Paulista de Geografia, n9 

22, São Paulo, março de 1956, pag.57. 

(2) BARTHELMESS, Heloísa - "Divisão Regional do Paraná" 

em Boletim da Divisão de Geografia n9 3, Curitiba.D; 

G.T.C. 1967, pag.16 

(3) SOUZA, Maria Adélia Aparecida - "O quadro geográfico, 

histórico e econômico do processo de urbanização",em 

Boletim Paulista de Geografia, n9 46, São Paulo, de 

zembro de 1971, pag. 49. 

(4) LARACH, Jorge Olmos Iturri e outros- "Levantamento de 

Reconhecimento dos Solos do Nordeste do Estado do Pa 

raná "Boletim Técnico n9 16,1971, pags. 15 e 16. 

ll 



Esta região, que está localizada na - 1 porçao 

mais setentrional do Estado do Paraná, apresenta limites 

muito precisos ao Norte, onde está separada do Estado de 

São Paulo pelo rio Paranapanema; a Leste, cuja fronteira 

com o mesmo estado é marcada através do Rio Itararé; e a 

Oeste, onde o rio Paraná serve-lhe de divisa com o Esta 

do de Mato Grosso. Todavia, ao Sul, as fronteiras do Nor 

te Paranaense já não se apresentam tão demarcadas em vir 

tude da ausência de limites naturais definidos(6), o que 

pode ser facilmente aceitável, do ponto de vista da mo 

derna metodologia geográfica. 

Estendendo-se,segundo NAKAGAWARA( 7), por uma 

área aproximada de 82.371 km2, o Norte do Paraná abrange 

terras do Segundo e do Terceiro Planaltos Paranaenses 

(Figura 2) pertencentes ao vasto Planalto Meridional;são 

estas unidades que possuem maior interesse para o estudo 

do Norte Velho e, consequentemente, para o de Jataizinho. 

(5) Vários Autores, "Aspectos de erosao no Noroeste do 

Paraná, em Bacia do Rio da Prata - Vol.I, 1973, pag. 

50. 

(6) Admite-se como limite meridional do Norte do Paraná 

o paralelo de 249 S, no trecho compreendido entre os 

meridianos de 5397' e 5095' W de Greenwich. 

(7) NAKAGAWARA, Yoshiya - "As funções regionais de Lon -

drina e sua área de influência". Tese de doutoramen-

to, inédita, USP, 1973, pag. 20. 
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O Segundo Planalto, onde está localizada Pª! 

te do Norte Velho, é separado a Leste do Primeiro Planal 

to Paranaense, pela escarpa devoniana que se estende, a 

partir do Sul, com o nome de Serrinha e ~ontinua 

Oeste e Norte como as denominadas Serras de São 

para 

Luís, 

das Furnas, Puruna , Santa Ana, Itaiacoca, São Joaquim, 

Taquari e BuritiCB). A Oeste, o Segundo Planalto é sep~ 

rado do Terceiro através da "cuesta" da Boa Esperança que 

no Paraná se estende de Norte a Sul .. Já na sua porçao 

Sul, seus limites apresentam apenas diferenças litológi

cas, uma vez que ele se confunde com o Primeiro Plana! 

to, fato que denota a suavidade do relevo que predomina 

nesta área do Estado; .ao Norte o Segundo Planalto Para 

naense prolonga-se em direção ao Estado de São Paulo, on 

de suas escarpas aparecem com as denominações de Serras 

da Faxina, da Fartura e das Almas. 

De modo geral, o relevo do Segundo Planalto 

é caracterizado, segundo SALAMUNI, por uma" Topografia 

suave, de colinas arredondadas e mesetas estruturais"C9). 

(8) MAACK, Reinhard - " Geografia Física do Paraná", Cu

ritiba, 1968, pag.88. 

(9) SALAMUNI, Riad - "Fundamentos Geológicos do Paraná'', 

em História do Paraná, GRAFIPAR, 29 Volume, Curitiba, 

pag. 36. 

14 



A partir do topo da escarpa devoniana (1,100 - 1,200 m) 

as altitudes decrescem, suavemente, para Oeste, Sudoeste 

e Noroeste, até a base da escarpa do Terceiro Planalto , 

conhecida como Serra da Boa Esperança (740 - 800 m) (10). 

As menores altitudes, entretanto, aparecem na parte Nor 

te, entre os rios Laranjinha e Itararé, já nos 

com o Terceiro Planalto. 

limites 

Deve ser considerado ainda que, em diversos 

pontos do Segundo Planaito, a paisagem é marcada por "de 

graus estruturais em forma de arco com a testa voltadap<.t 

RA Leste"(ll). Estas feições morfológicas que, podem ser 

entendidas como pequenas 11 cuestas 11 Cl2) resultam, princi 

palmente, da ação da erosão diferencial. Predominam no 

Segundo Planalto, rochas sedimentares antigas, do Paleo 

zóico, reunidas nos grupos Paraná ou Campos Gerais( Devo 

niano), Itararé (Carbonífero) e Passa Dois (Permiano) A 

lém dessas, registra-se a ocorrência de arenitos ( Vila 

(10) MAACK, Reinhard. Obra citada, pag. 309. 

15 

(11) BIGARELLA, João José - "Esboço da Geomorfologia do 

Estado do Paraná", Boletim n9 32, Intituto de Biolo 

gia e Pesquisas Tecnológicas (IBPT). Curitiba,Pagl9. 

(12) SALAMUNI, Riad. Obra citada, pag.36. 
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Velha e Furnas, entre outros), de carvao mineral e, tarn 

bérn, de folhelhos, corno os pirobeturninosos, de irnportãn 

eia econômica para o Estado do Paraná. 

O Terceiro Planalto, onde está inserida a 

maior parte do Norte Velho, desenvolve-se a Oeste da Ser 

ra da Boa Esperança, inclinando-se suavemente até atin -

gir as barrancas do rio Paraná. A paisagem des~a região 

mostra, no conjunto, urna predominância de rnesetas e cha 

padas, levemente onduladas, com encostas suaves. 

Na constituição geológica do Terceiro Plana! 

to predominam rochas eruptivas que datam do Mesozóico,for 

madas pelos basaltos, diabâsios e rnalâfiros, entre ou 

tras. A topografia desta área, apresenta-se subordinada 

aos níveis dos extensos derrames de lavas revelando for 

mas de superfície, talhadas conforme a resistência das 

rochas à ação erosiva. Da decomposição das rochas erupti 

vas básicas resultam solos argilosos conhecidos corno 

"terra-roxa", que ocupam a maior parte do Terceiro Plana! 

to. 

Além das rochas eruptivas existe a ocorren -

ciade arenito Botucatu e Caiuâ dando corno resultado um 

modelado onde predominam testemunhos e chapadas típicas 

de estruturas tabuliforrnes. O arenito Caiuá, qua aparece 

com maior frequência no Noroeste e Oeste do Norte do Pa 
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ranã, pode ocorrer no topo dos espigões, nas encostas e , 

muitas vezes, como acontece em Paranavaí, nos fundos dos 

vales. Este fato apresenta grande significado para a ocu 

pação do espaço, pois os solos resultantes da decomposi -

ção do arenito Caiuá, após despojados da cobertura veg~ 

tal, ficam mais sujeitos à erosão e mais frágeis. Deste 

modo, a utilização agrícola fica comprometida, o que con 

seqüentemente, tem contribuído para gerar problemas de 

ordem sócio-econômica. 

O Terceiro Planalto, que de um modo geral se 

caracteriza por uma relativa simplicidade no que diz res 

peito às suas morfologia e estrutura, revela, todavia, a! 

gumas diferenciações. Isto já foi demonstrado por MAACK 

que subdividiu esta unidade do relevo paranaense em qu~ 

tro regiões geográficas naturais, cujos divisores seriam 

os vales dos rios Tibagi, Ivaí, Piquiri e IguaçuC 13). 

O Município de Jataizinho(l4), objeto deste 

estudo, está localizado no porção Nordeste do Norte do Pa 

raná, nos limites ocidentais do chamado Norte Velho,na Re 

(13) MAACK, Reinhard. Obra citada, pag. 314. 

(14) Jataizinho limita-se ao No~te com o Município de Ran 

cho Alegre; ao Sul com o de Assai; a Leste com o de 

Uraí; e a Oeste, através do rio Tibagi, com o M.micí 

pio de Ibiporã 



gião geográfica que MAACK denominou Planalto de São Jerô~ 

nimo da Serra, que se estende entre os rios Tibagi e Ita

raré. Esta parcela do Planalto arenito-basáltico caracte

riza-se por uma série de mesetas e platôs isolados, cujas 

altitudes oscilam entre 300 e 650 mC 15), embora possam 

alcançar 800 m em algumas elevações situadas a Leste do 

rio Congonhas e entre os rios Laranjinha e das Cinzas. 

As características morfoclimáticas sao de 

grande importância para o uso da terra em Jataizinho e 

por isso, nelasestâ apoiada a divisão do referido Municí 

pio em três partes: Sul, Centro e Norte. 

A porçao Sul do território de Jataizinho, que 

abrange a maior parte do município, é drenada pelos form~ 

dores do rio Jataizinho (nascentes dos Ribeirões Ãgua Bran 

ca e do Tigre). Predomina nesta unidade o "latosol roxo 

eutrófico", (Figura 3) e, em .pequena área, a "terra-roxa 

estruturada eutrófica". O primeiro tipo de solo, origina

do de materiais provenientes da desagregação do basalto , 

maláfiro e diabásio,(16) caracteriza-se por ser friável,não 

muito coeso. Como consequência destas condições, sua capa 

cidade de retenção de água é considerável e, assim sendo, 

(15) MAACK, Reinhard. Obra citada, pag. 314. 
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CARTA . DE SOLOS DA REGIÃO OE JATAIZINHO 
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as culturas nele praticadas nao se ressentem, mesmo no 

período de estiagens prolongadas. Por outro lado, no "la 

tosol roxo eutrófico" não existem horizontes compactos 

que dificultem a drenagem interna do perfil do solo e 

sendo sua porosidade elevada, a aeração não é prejudica

da pelo acúmulo de água, mesmo nas épocas mais chuvosas. 

A "terra roxa estruturada eutrófica" cobre 

áreas adjacentes aos ribeirões e rios que drenam o Sul 

de Jataizinho, formando várzeas e baixos terraços 

são aproveitados para culturas diversificadas. Assim 

devido à existência de terrenos pouco ondulados em 

que 

-• e 

qua 

se toda a extensão desta unidade, que se torna possível 

a utilização de irnplernentos e máquinas agrícolas. 

A porçao Centro de Jataizinho, onde assenta 

o sítio urbano, caracteriza-se por apresentar urna exten 

sa mancha de "terra roxa estruturada eutrófica" que ocu 

(16) LARACH, Jorge Olmos Iturri e outros, obra citada 

"Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Nordes 

te do Estado do Paraná (Informe prel~rninar)'', em 

Boletim Técnico n9 16, Departamento Nacional.de Pes 

quisa Agropecuária, Divisão de Pesquisa Pedológica, 

Curitiba, pag. 76. 
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pa a maior parte do seu território. Já nas proximidades 

do baixo curso do Jataizinho aparecem pequenas exten -

ções de solos que a Divisão de Pesquisa Pedológica do De 

partamento Nacional de Pesquisa Agropecuária definiu co 

mo "Solos Hidromórficos Gleyzados Indiscriminados 11 (17). 

De um modo geral, á área de ocorrência dos 

solos hidromórficos está restrita às regiões de relevo 

plano, às porções inundáveis, às proximidades de cursos 

d'água e de vales de rios. Assim, em virtude da água que 

neles se acumula, estes solos só podem ser utilizados de 

pois de convenientemente drenados. O excesso de água no 

perfil destes solos pode ser constatado pelo acumulo de 

material orgânico no horizonte superior ou pela colora -

ção característica nos horizontes inferiores(lB). 

A porçao Norte de Jataizinho é drenada pelo 

Ribeirão do Jacutinga e pelos Córregos Fundo, Taquari, Ã 

gua do Caboclo, Ãgua do Mimoso, Floresta e Barrinha, tri 

butários do Tibagi. Nesta área, o relevo apresenta - se 

mais movimentado como consequência da presença desta re 

de hidrográfica que nele escavou vales profundos, princi 

(17) Idem. Idem, pag. 16 

(18) Idem. Idem, pag. 120. 
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FOTO 1. Vista do Rio Tibagi. Aepeoto da enchente de 

1937 que cobriu grande parte das pilastras 

da ponte que liga Jataizinho a Ibiporir. Foi 

através desta ponte que, a partir de 1935, se 
, 1 

tornou possivel o acesso às terras situadas 

almn deeee rio. 
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palrnente, nos locais onde a decomposição química do ba 

salto é mais intensa. 

Predomina nesta unidade, um solo raso, de tex 

tura argilosa e pedregosa, que está enquadrado naquele 

tipo que a já citada Divisão de Pesquisa Pedológica elas 

sificou corno "Brunizern Averrnelhado"Cl 9). Estes Carac 

terísticos edáficos, além do relevo movimentado aí dorni 

nante, dificultam a mecanização e, mesmo, a prática a 

grícola nas áreas em que aparecem solo "Brunizern Averrne 

lhados". (Pote l) • 

A vegetação original do Norte Paranaense,(Ta 

bela 1) a exemplo do que ocorria na maior parte do Esta 

do, compreendia extensas áreas de matas, que recobriam 

porções consideráveis, além de campos, que somente p~ 

diarn ser observados no início do Segundo Planalto ou 

ainda, constituindomanchas isoladas no Terceiro Planal

to. ~ o que se pode perceber da análise do Mapa da Veg~ 

tação do Paraná, (Figura 4) organizado por MAACK, que 

distinguiu diferentes tipos de formações vegetais com 

base em vários fatores, entre os quais aqueles decorren 

tes da temperatura, altitude e solo. 

(19) Idem. Idem, pag. 122. 



COBERTURA VEGETAL PRIMITIVA DO ESTADO DO PARANÃ 

Tipos 

Mata pluvial topical-subtropical 

Mata de araucária 

Campos e campos cerrados 

Vegetação das várzeas e pântanos 

Vegetação das praias, ilhas, restingas 
e vegetação das regiões altas das ser 
ras 

Ãrea das baías com faixas de mangues 

TOTAL 

Fonte: Reinhard Maack, pags. 192-193 

TABELA 1 

Ãrea em Km 2 

94.044 

73.780 

30.532 

1. 761 

529 

557 

201.203 
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ESTA DO DO PARANÁ 
VEGETAÇÃO 

CONFORME : HISTÓRIA 00 PARAN 
GRAFIPAR _CURITIBA-PR. 

OES: MAKIE HATSUTA 

1.948 

FIGURA 4 
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ESTAPO DO PARANÃ 

ÃREAS OCUPADAS PELA AGRICULTURA E PECUÃRIA 
1940 - 1970 

Ano Agricultura 
área em ha 

1940 364.370 

1950 2.376.378 

1960 3.440.921 

1970 8.400.128 

TOTAL 14.581.797 

Fonte: Censo Agropecuário - 1970 
IBGE 

TABELA 2 

Pecuária 
área em ha 

2.043.482 

2.248.582 

2.694.028 

4.513.746 

11.499.838 
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PARQUES E RESERVAS FLORESTAIS 
00 ESTADO 00 PARANÁ 
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:FIGURA 5 

27 

'\ 

LEGENDA 

~ ADMINISTRADOS PELO IBDF-MA 

-

ANEXADOS AO PATRIMÔNIO FLORE 
TAL 00 ESTADO (ATUALMENTE EM 
PODER OE PARTICULARES! 

~ ADMINISTRADOS PELA SEC. DE 
~ AGRICULTURA DO PR. 

D CRIADAS. PORÉM NÃo ANEXADAS 
PATRIMONIO FLORESTAL DO ESTA 
IAtu.lmente em poder de part1C11lara) 

ESCALA:. 1: J.5DD.DDD 



A devastação das matas no Norte do Paraná foi 

muito intensa, em virtude do grande impulso imprimido ' a 

agricultura e à exploração rnadereira. Deste modo a análi 

se das áreas ocupadas pela agricultura e pela pecuáriam 

Estado do Paraná, no período de 1940-1970, (Tabela 2) po 

de dar urna idéia da extensão devastada. Percebe-se ainda 

que a área ocupada pela agricultura em 1970, quase do 

brou em relação ao decênio anterior; no mesmo período.si 

tuação semelhante ocorreu com a pecuária.(:roTO 2 e FO!O 
3). 

Desta forma, a Mata subtropical foi desapare

cendo em função de diversos interesses econômicos: quer, 

para atender à crescente demanda de exportação, ou para 

alimentar as indústrias que dela necessitavam corno rnaté 

ria prima, quer para dar lugar à agricultura e pecuária, 

havendo, também, outras circunstâncias que ocasionaràm '.seu 

desaparecirnentC>.JCOrno incêndios e queimadas. 

Convém lembrar que o maior ritmo de desrnatanen 

to ocorreu nas regiões Oeste e Noroeste do Estado, justa 

mente em zonas ocupadas pelo arenito Caiuá, fato que con 

correu para a existência de um problema quase insolúvel, 

que é o agravamento da erosão. Esse problema transformou 

antigas zonas cafeeiras em áreas de pastagens de baixa 

rentabilidade. 

Urna das medidas adotadas para a preservaçãodo 

28 



70TO 2. Perobeira da Mata Latifoliada Tropical.. EepéciB 

que .ainda predominava. na região em 1935, quando 

foi derrubada para ceder lugar aos caf ezaia. 
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FOTO 3. Aspecto da Mata Latifo1iada Tropica1. A dire! 

ta podem ser observados a1guns exemp1ares de 

pa1m1to (Eutiat:pe Edu11a), hoje extinto na re 

gião. Esta foto, tira.da em 1935, mostra, também, 

uma picada aberta em plena floresta. 
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que restava de vegetação foi a criação de~~rques e Reser 

vas Florestaisoque, todavia1 não surtiu efeito pois, das 

trinta e cinco áreas criadas, poucas escaparam da inva -

sao de particulares, enquanto que outras, nem mesmo fo 

rarn anexadas ao patrimônio florestal público.C 20).(Figu-

ra 5). 

No que se refere ao Norte do Paraná, as pou -

cas reservas existentes estão em poder de particulares e 

apenas urna pequena área, próxima à foz do Ivaí, é adrni 

nistrada pelo IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvi -

rnento Florestal)(2l). 

Em 1980, no Norte do Paraná, apenas subsistiam 

algumas manchas de florestas (Floresta/Latifoliada Tropi 

cal e Floresta Aciculifoliada), em áreas reduzidas, além 

de cerrad0se matas acompanhando alguns cursos d'água. 

A Floresta Pluvio-Tropical do InteriorC22)ou 

(20) SUDESUL (Superintend~ncia do Desenvolvimento do Suij~ 

"Estudo das Alternativas Técnicas Econômicas e So 

ciais do Setor Florestal do Paraná", 1974, pag.34. 

(21) IBGE Censo Agropecuário , 1976 pag. 
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Floresta Latifoliada Tropica1(23), caracteriza-se prin 

cipalmente pela multiplicidade de espécies; é exuberan

te, rica em epífitas e palmáceas, desenvolvendo-se em 

terras férteis do Segundo Planalto. Muito densa, esta 

floresta é constituída de indivíduos de porte 

(25 - 30 m de altura) entre os ·quais aparecem 

elevado 

com 

maior insistência, o pau-d'alho,(gallesia gorarema) a 

peroba (aspidospernia polyneuron) , o pau-marfim (Balto~ 

rodendron Riedelianum) , a figueira branca (Ficus Orga -

nensis) e a guarita. 

Todavia, as características acima assinaladas 

que podem ser observadas em áreas de "terra-roxa", a 

presentam modificações nas regiões onde predominam so 

los derivados do arenito Caiuá. Nestas porções, a Flor~ 

ta Latifoliada Tropical apresenta-se menos exuberante , 

com indivíduos de menor porte e, também, em menor núme

ro; além disso, escasseiam as espécies consideradas co 

mo padrão de terra boa, como o palmito (Euterpe edulis) 

a peroba (Aspidosperma Polyneuron) e a figueira branca 

(Ficus Organensis). 

(22) MAACK, Reinhard . Obra citada pag. 210. 

(23) Conforme ROMARIZ, Dora de Amarante."Aspectos da Ve 

getação do Brasil", IBGE, Rio de Janeiro, 1974,pag. 

10. 



As áreas do Norte Paranaense recobertas pela 

Floresta Latifoliada Tropical foram, em grande parte,de 

vastadas em função do cultivo do café. Em 1968, segundo 

MAACK, em todo o Estado do Paraná cerca de 60.928km2 já 

haviam sido despojados da Floresta Plúvio-Tropical do 

InteriorC24). Em Jataizinho, a sua ocorrência atual es 

tá restrita somente aos vales e alguns rios. 

33 

Na Região Norte do Paraná, a Floresta acicu

lifoliada, ou Mata de Araucárias, aparece recobrindo~r 

ções do Segundo e do Terceiro Planalto, sobre os mais 

diversos tipos de solo, apesar de ser conhecida a sua 

preferência pelos sílico-argilosos. Sua presença parece 

estar associada às condições de altitude e, consequente 

mente, de clima. Na Mata de Araucarias ocorre um predo

mínio da "Araucária Angustifolia" que apresenta tronco 

sem ramificações até cerca de 25-30 m de altura, onde 

se abre a copa, na característica forma de taça. A pre 

dominância desta espécie, todavia, não caracteriza esta 

floresta como homogênea, pois a ela associam-se outras, 

como a imbuia, a erva mate( (ilex Paraguaiensis) e o ce 

dro (adrella fissilis vell). Por todo o Norte do Paran~ 

em razão do avanço do cafezais, foi notável a devasta -

ção da Mata de Araucárias. 

(24) MAACK, Reinhard. Obra citada, pag.200. 
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Pouco resta da vegetação de campos cerrados 

que, outrora revestia pequenas áreas ao sul da região de 

Venceslau Brás, nas proximidades de Jaguapitã e Mirassel 

va. Atualmente, os campos cerrados. constituídos de as 

sociações de árvores (baixas e altas), arbustos, ervas e 

gramíneas, ainda podem ser observados nas vizinhanças de 

São Jerônimo da Serra, em áreas dominadas por um 

subtropical, úmido, mesotérmico (Cfa) 

clima 

As árvores dos cerrados apresentam troncos e 

galhos tortuosos e duros, casca grossa e porosa, folhas 

coriáceas e sistema r~dicular bem desenvolvido. Entre as 

espécies que aparecem com maior frequência estão o angi

co, o barbatimão, a carobinha do campo, a peroba do cam 

po, jerivá, taquara, sapé, caxingui e barba-de-bode. (~ 

ristides Pellens). 

O clima do Norte do Pa~ctn~apresenta caracte -

rísticas que o individualizam, uma vez que "por ser de 

transição, difere tanto do que predomina nas regiões pau 

(25) MÜLLER, Nice Lecocq - "Contribuição ao estudo do 

Norte do Paraná", em Boletim Paulista de Geografia, 

n9 22, março de 1956, pag. 58. 
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listas vizinhas, quanto do que caracteriza o restante 

do Terceiro Planalto Paranaense 11 C25). Além disso, o 

Norte Paranaense está localizado numa zona de contato en 

tre as Massas de ar Tropical Atlântica (Ta) e Equato -

rial Continental (Ec). A primeira possui grande impor

tância para esta região porque é ela, que, atuando no 

decorrer do ano, determina a sucessão sazonal, como se 

f . . 1 . f. (26) osse um ant1-c1c one semi- 1xo • "No verao, quando 

a Tropical Atlântica se desloca para Leste, toma seu 

lugar a Massa Equatorial Continental que, atraindo os 

. ventos alísios do hemisfério Norte, que aí chegam quen 

tes e úmidos, é animada de forte movimento de convec -

ção, instalando um regime climático de tipo equatorial, 

com fortes aguaceiros e perturbações atmosféricasC2 7). 

Devido as alternâncias das massas de ar, o 

regime de chuvas (Figura 6) apresenta-se com um período 

. Úmido no verão, dada a predominância de Ec e um de se 

cas, no inverno, seguindo-se a instalação de Ta( 28 ).Tam 

bem as grandes escarpas que delimitam o Segundo e Ter 

(26) Idem. Idem, pag. 58 

(27) Idem. Idem, pag. 58 

(28) Idem. Idem, pag. 58 

(29) MAACK, Reinhard. Obra citada, pag. 152. 
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ceiro Planaltos influem na distribuição das chuvas.pois 

forçam a precipitação dos ventos marítimos úmidos que 

sopram de Leste, Nordeste e Sudeste, como alísios des -. 

viados pela Serra do MarC 29). Disto resultam precipita

ções mais abundantes (índices anuais superiores a 170 

mm) nas áreas localizadas logo após as escarpas do 

planalto basáltico, enquanto que, nas localidades situa 

das mais para o interior (como é o caso de Jataizinho), 

os valores decrescem para l.200-l.400mm). 

Deve ser destacado ainda que, no Norte do Pa 

raná, nem sequer as áreas próximas às nascentes foram 

poupadas pela devastação que atingiu as matas, fato que 

contribuiu para alterar o regime pluviométrico, tornan

do-o mais irregular, com períodos de chuvas abundantes, 

ou de escassez. 

A análise das médias pluviométricas de Lon -

drinaC30) no período de 1956 - 1975, (Tabela 3) mostra 

que, nesta localidad~ assim como ocorre em todo o Nor 

te paranaense, as chuvas aparecem mais concentradas no 

verão (dezembro-março). Nesta epoca, registram-se Índi

ces superiores a 100 mm, verificando-se o máximo em ja 

(30) Londrina está localizada a cerca de 28 km de Jatai 

zinho e, também, no Terceiro Planalto. 



neiro (242mm). As chuvas prolongam-se pelo outono (março 

junho), diminuem no inverno (junho-setembro), alcançando 

o mínimo em agosto (55mm) • Novamente aumentam a partir 

de outubro, já na primavera (setembro-dezembro), até a 

tingir o máximo no verão. Janeiro (15 dias) detém o maicr 

número de dias de chuvas, enquanto que em julho e agosto 

(5 dias) registram-se os mínimos. 

Jataizinho, que está localizado na área menos 

chuvosa do Estado (cerca de 1287mm a~uais), segue o mes 

mo esquema geral, do Norte do Paraná; apresenta um alto 

índice de pluviosidade nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro, meses de verac. Pode-se observar também o mes 

mo fenômeno no mês de outubro; porém, o mês mais chuvo

so é janeiro, com a média mensal anual de 188 mm, entre 

o período de 1958 - 1975. 

Comparando as médias mensais pluviométricasen 

tre Londrina e Jataizinho, nota-se uma diferença significativa.que 

poderá ser explicada pela altitude. 

Os meses que apresentam o mais baixo Índice de 

pluviosidade são julho, agosto e setembro, sendo a média 

pluviométrica do mês mais chuvosoQulho) em Jataizinho 

(38mm) e, em Londrina, é agosto (55mm); estes fenômenos 

das estiagens hibernais, cada vez mais extensas, são re 
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M~DIAS T~RMICAS E PLUVIOM~TRICAS DE LONDRINA 

1956 - 1975 

Meses Temneratura-C9 r.h1\Vas 
Média Total mm/dias 

Janeiro 23,8 242 

Fevereiro 23,7 180 
Março 22,9 117 

Abril 20,8 134 

Maio 17,7 93 

Junho 16,6 91 

Julho 16,6 62 

Agosto 18,5 55 

Setembro 20,3 87 

Outubro 20,9 189 

Novembro 22,8 134 

Dezembro. 23,2 220 

ANO . . . 20,6 . . .1. 604 

Fonte: Cotação Meteorológica do Aeroporto, 79 Distrito 

de Meteorologia - MA - SP 

!ABELA 3 
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M~DIAS T~RMICAS E PLUVIOM~TRICAS DE JATAIZINHO 
1958 - 1975 

Temneratura-C9 Chuvas 

40 

Meses Média Total mm/dias 
Janeiro 24,8 188 
Fevereiro 24,9 157 
Março 23,8 85 
Abril 21,6 106 
Maio 18,4 73 
Junho 17,1 73 
Julho 17,2 38 
Agosto 19,1 47 
Setembro 20,6 66 
Outubro 22,2 160 
Novembro 23,6 127 
Dezembro 24,2 167 

ANO 21,5 1.287 

Fonte: Hernani Godoy, "Manual Agropecuário .para o Para
ná", Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR,1976 
p.19 

TABELA 4 



FONTE :MANUAL AGROPECUÁRIO 
PARA O PARANÁ - IAPAR 
-1.175 

Ou: Makí• Hafsuta 

ESCALA- 1:1.000.000 

LJCfb 

FIGURA 7 

22!C 

> 22! c 

41 

ESTADO 
CARTA 

00 PARANÁ 
CLIMÁTICA 

<Segundo W. l<oppen) 
SECRETARIA DA AGRICULTURA 
FUND - INST. AGRONÔMICO PARANÁ 
IAPAR _LONDRINA 
1.976 
Hernani Godoy Antonio Rezende C01Teia 

< u~c 

) 11!C 

CA AAC TER ÍSTICAS 

Clima tropical ,super~mldo.sem uta~ao "" 
isento de geadu. 
Sub-tropical.super um1«10,meso &rmoco. 
com verões frese~ e geadas severas • 
demasiadamente frequentes.sem estação seca 
Sub-tropical úmido, mnotérmico. 
verll'u quentu,CJeail:as menos frequento, 
com tendência à concentraçlo du chuvas nos~ .. 
de verlo acima do paralelo 24' S sem astaçaa 
seca. 



42 

gistradas nos trabalhos apresentados por MAACK(31), no 

Norte do Paraná, em consequência do desaparecimento da 

Mata pluvial. 

No que diz respeito às temperaturas, o Nor 

te do Paraná detém as médias anuais mais elevadas de to 

do o Estado (22,59C). Em Londrina, no período de 1956-

1975, as temperaturas médias mensais atingiram 23,89 C 

no verao (dezembro-março), sendo janeiro o mês mais qum 

te; no inverno, as médias t~rmicas mensais ·decresceram 

para 16,69C, com os mínimos em junho e julho. 

Em Jataizinho, no período compreendido entre 

1958 a 1975, as temperaturas médias mensais atingiram a 

21,59C, sendo que no verão as médias térmicas mensais , 

como em toda região do Norte paranaense •fº'd'" as mais 

elevadas e, o mês mais quente verificou-se em fevereiro 

com 24,99C. A partir do mês de março, já com a chegada 

do outono, as ·temperaturas médias começam a diminuir gra 

dativamente, até o mês de julho, com as mínimas temper~ 

turas médias registradas no mês de junho,· com 17,19C. 

(31) MAACK, Reinhard - "Notas preliminares sobre as -a 

guas do sub-solo da Bacia Paraná-Uruguai" , Comis

sao interestadual da Bacia Paran,-Uruguai, Curiti-

ba, 1970, pag. 43. 



De modo geral, em todo o Norte Paranaense re 

gistram-se fortes e bruscas quedas de temperatura "ocas:io 

nadas por incursões de anticiclones móveis escapados da 

Massa Polar Atlântica (Pa), muitas vezes reforçades por 

contribuição da Massa Polar Pacífica (Pp). Estas massas 

de ar penetram na região pelos vales dos rios, tanto 

mais quanto maior for o afastamento da Massa Tropical A 

tlântica (Ta) 11 C32). 

A principal conseqüência destes bruscos abai 

xamentos térmicos é a ocorrência de geadas ("branca e 

preta") que se revestem de grande significado nesta re 

gião, em virtude da cultura do café. A geada"branca",que 

ocorre principalmente no inverno, atinge os vales e de 

pressões que, por isso, são evitados pelos cafeicultores 

que procuram terrenos ensolarados, situados acima das 

meias encostas. Diversamente da geada branca, que resul

ta de resfriamento local em consequência da inversão da 

temperatura, a "preta", acontece em decorrência do avan-

ço da Frente Polar estando, portanto, relacionada às co~ 

<lições de circulação atmosférica geral. Na geada "preta", 

a umidade não evaporada das plantas, fica sujeita 

brusca queda de temperatura e congela, aniquilando 

vegetais. 

-a 

os 

A geada"preta", embora menos comum, causa mai 

ores danos às culturas pois, além de ser mais intensa 

43 
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nenhuma medida pode ser tomada em defesa delas, porque é 

o próprio ar que apresenta temperaturas negativas e nao 

apenas as superfícies expostas, como se verifica na ge! 

da "branca11 C33). 

Em 1955, no Norte do Paraná, a geada atingiu 

proporçoes catastróficas: devastou 100\ das plantaçõesno 

vas e 240 milhões de pés mais velhos que estavam em pro

dução (34). Em Jataizinho, em julho do mesmo ano, a geada 

destruiu 99\ dos cafeeiros de 1 a 3 anos, 84\ daqueles 

acima de 4 anos, num total de 12.686.800 pés de café 

(35) 

De um modo geral, ocorre no Norte do Paraná, 

uma predominância do clima do tipo Cfa; é o que se percebe 

através do exame da Carta Climática do Estado do Paraná, 
em 1qlc:;, 

(Figura 7) elaboradaVpelo IAPAR (Fundação Instituto Agro 

nômico do Paraná, com base no sistema do KÕPPEN. Este ti 

po de clima caracteriza-se por ser sub-tropical Úmido,me 

sotérmico, com verões quentes, geadas menos freqüentes , 

com tendência a concentração das chuvas nos meses de ve 

(32) MÜLLER, Nice Lecocq. Obra citada, pag.60. 

(33) Idem.Idem, pag.60 

(34) MAACK, Reinhard. Obra citada, pag.104. 

(35) Idem.Idem, pag. 119. 



' rao acima do paralelo 249C, sem estação seca, sendo qu~ 

a média do mês mais quente é superior a 229C e a do mes 

mais frio, superior a 189C. 

Todavia, a classificação Climática do Estado 

do Paraná, organizada por HOLZMANN e, também, baseadano 

sistema de KÔPPEN, distingue, além do Cfa, o tipo CWa 

que ocorre no extremo Setentrião do Norte paranaense.E~ 

ta modalidade é do tipo mesotérmico Úmido, com estiagem 

no inverno e temperatura do mês mais quente, também su 

perior a 229C.C 36). 

Jataizinho, apesar de estar enquadrado na 

faixa climática correspondente ao clima Cfa, que abran

ge todo o Norte do Paraná e estende-se ainda em direção 

a Oeste e Sudoeste paranaense. Caracteriza-se por apre-

sentar temperaturas médias mensais do mês mais quente 

superior a 239C e as médias mensais do mês mais frio su 

perior a 179C. Estas variações, às vezes bruscas, duran 

te as estações, vão refletir na produtividade agrícola, 

principalmente, se as plantas estiverem no período de 

crescimento. 

Sendo assim, o clima inter-relacionado a ou 

(36) Levantamento de Reconhecimento dos solos do Nordes 

te do Estado do Paraná, pag.21. 
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tros aspectos físicos-, como o solo, a vegetação e o re 

lêvo, foram imprescindíveis, no que concerne ao proces

so de ocupação da área pesquisada e sua região. 

Estas bases físicas serviram de suporte para 

oferecer subsídios às implicações referentes a cada ati 

vidade econômica desenvolvida. Como em Jataizinho, além 

da atividade agrícola, há a participação d~ atividade O 
... Re t\Rodo do) 

leLr-o.., que depende da materia prima localY solos alu-

vionais (argilas) , ocupando áreas ~o longo de alguns r! 

beirões, atividade esta que vem de longos tempos.Assim, 

os aspectos geomorfolÓgicos, também foram responsáveis 

pela acomodação do habitai rural e da sua infra-estru 

tura, pois, à medida que se dava o avanço das frentes 

pioneiras motivad<ts pelo café, procuravam os espigões e 

meias-encostas, em função do fator climático. 

Decorrentes das condições, físicas favoráveis 

enfatizando a posição geográfica, esta sempre foi uma 
o 

área de interesse, que'f"Pode ser comprovado pelas primei 

ras tentativas, através da ocupação oficial do 'Norte do 

Paraná, na segunda metade do século XIX, com a criaÇão 

da Colônia Militar da Nossa Senhora da Conceição do Ja 

tay e nos fins do Século XX com a ocupação civil, tendo 

por força propulsora o café. 

Percebe-se,hoje,que fatores da ordem física 
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permitiram rapidez de viabilização e sucesso nos empreen 

dimentos imobiliários trazendo conseqüências sobre todo 

o sistema social e produtivo que se implantou , em todo 

o Norte Paranaense, persistindo até o presente. 



i.2. O processo de ocupaçao do espaço. O Norte do 

Paraná, assim como toda a porção sul brasileira, permane-

ceu desconhecido durante longos anos, pois a M~tr6pole 

tinha interesses por outras áreas do Brasil, como o Nor -

deste, o Planalto Central e o Sudeste em função da Cana -

de açúcar e da mineração. 

O povoamento do Norte Paranaense remonta 

início do século XVII, quando esta região, pertencia 

Província de Guaíra e era domínio espanhol. Nesta área 

ao 
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com o conhecimento e o apoio dos governantes da Espanhaps 

Jesuítas c~iaram reduções com o objetivo de reunir e cate 

quisar os índios guaranísC 37). Por volta de 1610 existiam 

no Paraná, treze reduções que tinham sido criadas através 

(37) MÜLLER, Nice Lecocq. Obra citada, pag.71. 



de uma Carta Régia de Felipe III com a finalidade de evi 

tar uma suposta invasão do domínio espanhol pelos portu

gueses. Este esbeço de povoamento, distribuído ao longo 

dos vales dos rios Paranapanema, Iguaçu e Tibagi, resis

tiu até fins do século XVII, quando as reduções foram a 

niquiladas pelos bandeirantes que conquistaram a região. 

Apenas algumas ruínas ainda existentes no vale do !vai 

(Vila Rica e Jesus Maria) e no Vale do Paranapanema ( L~ 

reto e Santo Inácio) denunciam esta primeira tentativade 

povoamentoC38) do Norte Paranaense. 

Por ter perdido o único atrativo que possuia, 

isto _4, o elemento ind!gell8, o liorte do -Paraná pennan.! 

ceu abandonado durante ~século XVIII; apenas passavam por 

ali as tropas de burros queJvindas do Rio Grande do Sul, 

buscavam atingir as áreas de mineração de Minas Gerais 

(39) . 

Em 1770, o Norte do Paraná aparece na " Carta .,, 
Chorográfica dos dittos certões do Tibagy e Ivay, como 

parte dos sertões que se estendiam no rumo Oeste, âlém 

dos rios Tibagi e !vai ('FiçuR.a8'J. Sabe-~e que o Governador da 

(38) Idem. Idem, pag. 71. 

(39) Idem. Idem, pag. 71. 
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FIGURA 8 
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Capitania de São Paulo (1765 - 1782), D. Luís Antonio de 

Souza Botelho Mourão - o Morgado de Mateus, planejou a 

ocupação desta área paranaense e para lá enviou expedi -

ções conquistadoras. Esta tentativa, entretanto, parece 

ter sido infrutífera porque os índios Coroados que ali 

viviam, revelaram-se hostís a tal penetração. 

Na metad& do século XIX ocorreu uma retomada 

da colonização no Norte Paranaense. Em 1520, a Fazenda 

Fortaleza(40) verdadeira "boca-do-sertão" localizada nas 

proximidades da atual cidade de Castro era o núcleo de 

povoamento mais próximo das terras ocupadas pelos índios. 

Nessa época, a mão-de-obra utilizada nesta fazenda era 

constituída de negros escravos e ÍndiosC 4l) que, além das 

atividades agro-pecuárias, estavam empenhados no extrati

vismo mineral, principalmente de ouro e diamantes, encon-

trados no Cascalho do Tibagi. Foi assim, que este rio pa~ 

sou a ser veículo de penetração para o Norte Paranaense • 

Das principais incursões, resultou um povoamento incipien 
- 'fV~ . ter-a--princípio se instalou às margens do caminho que li 

(40) SAINT-HILAIRE, auguste de - " Viagem ã Comarca de Cu 

ritiba - 1820" , Editora Nacional, Sãõ Paulo, 1964, 

pag.60. 
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gava esta área ao centro-oeste brasileiro. 

O interesse pelo Norte do Paraná aumentou, a 

partir de 1847, quando as autoridades governamentais ini 

ciaram estudos nos rios Tibagi, Paranapanema, Paraná e 

Samambaia visando aproveitá-los para um sistema de nave 

gação ligando as Províncias de Mato Grosso e Paraná e 

que deveria estender-se até ã bacia do Paraguai. Esta 

idéia concretizou-se, pelo que se pode perceber através 

da leitura do Relatório do Presidente da Província do Pa 

raná, em 1865, que dá notícia sobre a viagem inaugural da 

navegação a vapor no rio Paraná. Neste mesmo relatório • 

são ressaltadas as vantagens deste sistema de navegação 

fluvial, por ser este Estado, pobre em recursos e, além 

disso, porque era impraticável uma via terrestre pois 

ali existiam extensas léguas de "sertão deserto e de 

terras imprestáveis para rodagem11 C42 ). 

Ainda em meados do século XIX, demonstrando 

interesse pela abertura de uma via terrestre que liga~ 

se os Campos Gerais ao Mato Grosso, o Barão de Antonina 

mandou abrir uma picada que, atingindo o rio Tibagi em 

(41) Idem.Idem, pag.65. 

(42) Relatório do Presidente da Província do Paraná (m! 

nuscrito), 1865. 



ponto navegável, pudesse alcançar o porto de Jatai, que 

estava localizado na embocadura desse rio. Esta via 

terrestre, serviria, além disso, para facilitar o trans 

porte de tropas nacionais, em caso de necessidade. Foi 

também o Barão de Antonina que lutou para obter meiospa 

ra a fundação de uma colonia militar, no ponto em que 

terminava a já mencionada picadaC43 ) e, para a explora 

ção desta zona, contou com a colaboração do sertanista 

Joaquim Francisco Lopes que, mais tarde, seria o dire -

tor do Aldeamento de São Pedro de Alcântara. 

Para a instalação da Colonia Militar foi 

escolhida uma área estratégica, à margem direita do rio 

Tibagi, que se estendia desde o rio Jatai e alcançava 

terrenos situados um pouco além do ribeirão Jacutinga.A 

través do Decreto 751 de 22 de janeiro de 1851, foi 

criada a Colonia Militar do Jatai a cerca de 12 léguas 

de distância da embocadura do rio Tibagi. A colonia en 

tretanto, só ficou de fato constituída em 1855(44). 

(43) IBGE. "Enciclopédia do Municípios Brasileiros"Vo1:-

XXXI, Rio de Janeiro, 1959, pag.283. 

(44) Vários autores - "Colonização e desenvolvimento do 

Norte do Paraná", Edanee, São Paulo, 1975, pag.224. 

(45) MÜLLER, Nice Lecocq. Obra citada, pag.71. 

53 



54 

A Colonia Militar do Jatai (Figura q) deveria 

"estabelecer ligação com Mato Grosso, agindo como posto 

militar avançado de proteção desta vasta área então amea

çada pelo ditador paraguaio Solano Lopez"C 45 ); consta ain 

da que serviria para o registro da cobrança do pedágio pa 

ra o ocidenteC46). Deste modo, a colonia militar do Jatai 

fiscalizaria o trânsito de tropas e mercadorias que se 

guiam para o Mato Grosso e ParaguaiC47 ). Todavia, no que 

se refere a ser mantido nessa colonia um entreposto de 

cargas, surgiram considerações contrárias, como aquelas 

que podem ser percebidas no Relatório de PITANGAC 48)e que 

foram referendadas no Relatório do Presidente da Provín 

ciaC49); ambos, mostram a impraticabilidade dessa inten -

çao em virtude das difíceis condições de comunicação por 

via terrestre, nao só de Jatai com outras províncias.mas, 

também, desta com a do próprio Paraná. 

(46) "Colonização e desenvolvimento do Norte do Paraná", 

pag. 224. 

(47) IdeITT,pag.224. 

(48) PITANGA, Epiphanio, Candido de S. - "Reconhecimento 

do Estado da Estrada da cidade de Anto.nina à Colonia 

Militar do Jatai" em Revista Itinerário 1858,pag.587. 

(49) Relatório do Presidente da Província do Paraná, 1865, 

pag.48. 



~· Ald•amen1os 

'} Colonia Mili1ar 

a Fr•guezia 
• Ruínas 

EXTRAÍDO DA : Carta da Províntia de Sio 
Paulo 1 or9anizado por t . D. 

55 

MAPA PARCIAL 00 NORTE 00 
. . ,. 

PAR ANA ( Coloni as e Aldeamentos) 

A~da 
S. f'edro 

il'Aluntara 

Rath - 1'771 DES : M.Hahuta 

PIGURA 9 



Deve ser lembrado, entretanto, que,assim co 

mo acontecia em todas as outras colonias militares do 

Brasil, o indivíduo deveria ser agricultor e soldado.De~ 

te modo, a Colonia Militar de Jatai, que de militar -so 

tinha o nome, desde o início esteve voltada para as ati

vidades agrícolas. 

Assim, logo após a promulgação do citado De 

ereto de 1851, o Barão de Antonina, autorizado pelo Go 

verno Imperial, recrutou portugueses para as colonias de 

Brilhante, Nioas (Figura 10) e. também, para a de Jatai 

(50); -nessa mesma época, foi-lhe concedida a subvenção de 

27:470$00 (vinte e sete contos e quatrocentos e setenta 

mil réis) para fazer frente aos gastos com a recepção 

transporte e primeiras despesas dos colonosC 51). 

A primeira medida tomada pelo Barão de Anta-

nina foi a de mandar abrir roças para prover os colonos 

de generos de primeira necessidade. Um dos primeiros a 

se estabelecer na Colônia Militar de Jatai ·foi o serta -

nista Joaquim Francisco Lopes, juntamento comalguns cama 

radas e sfricanosC 52 ). 

(50) Relatório do Ministério do Imperío, 1855,pag.32 

(51) Idem.Idem, pag.7. 

(52) Relatório do Presidente da Provencia do Paraná,1862, 

pag.57 
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~ interessante observar entretanto, que o primeiro dire -

tor nomeado para a colonia militar, o Major reformado do 

exército, Thomaz José Muniz, que ali chegou em fins de 

1854, ficou decepcionado porque encontrou apenas meia dú 

zia de indivíduos provenientes de FaxinaC 53) (Província de 

São Paulo). Assim, na falta de ordens e de instruções,Tho 

maz José Muniz, regressou para o Rio de Janeiro para a 

guardar deliberações do governo. 

Em razao dos constantes ataques de gentios -a 

Colonia do Jatai, o Barão de Antonina solicitou a ajudado 

Clero e conseguiu o auxílio do Capuchinho Frei Timóteo de 

Castelnuovo; este, ao chegar, em fins de 1854( 54), assina

lou a "presença de 78 indízenas, cujo número, daí a quatro 

dias, elevava-se a 109, com a chegada de mais 31 indiví 

duos C55 ). ( J'OTO 4). 

Em 1855, na margem esquerda do rio Tibagi, de 

(53) Relatório do Presidente da Província do Paraná, 1856, 

pag.50. 
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(54) ORLEANS,Casimiro M. de (Frei) - " Pai dos Coroados" Ti 

pografia Roesner, Curitiba, 1975, pag. 75. 

(55) Idem. Idem, pag. 60 



FOTO 4. Frei Timóteo de Castelnuevo, da ordem dos ca 

puchinhos, Diretor do Aldeamento Ind:!gena de 

São Pedro de Alcfilitara também chama.do "Pai 

dos Coroadoa•. Tendo che&&.do a Jatai em fin• 

de 1854, muito fez para que se tfetivasae a 

ooupaç~o daquela drea. 
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fronte ã Colônia Militar, foi instituída, ofici~lrnente, 

o Aldeamento de São Pedro de Alcintara com o objeti~o~ 

reunir a população civi1:Jentre os quais estava um gran

de número de indígenas que havi~ sido dispersados p~ 

los paraguaios; ao todo, viviam no aldeamento 340 indi

víduos: "o padre diretor; um administrador; um mestre 

ferreiro; um dito carpinteiro; um dito telheiro; dois 

camaradas; um intérprete; 32 escravos; 300 Índios, no 

termo médio, visto ser variável o seu núrnero 11 C56). Além 

disso, para os primeiros trabalhos em São Pedro de Al -

cintara, foram colocados ã disposição de Frei Timóteo.a 

pedido seu, 30 africanos da Fábrica de Ferro do Ipanema, 

em São Pau10C 57 )_ 

Desta forma concretizava-se a ocupaçao desta 

área que já contava com algumas habitações e oficinas : 

''uma casa para o diretor, urna pequena capela, um paiol, 

urna pequena casa para o feitor, urna ferraria, urna ola -

ria, diversas senzalas para os pretos e cabanas para os 

(56) Relatório do Presidente da Província do Paraná,1856, 

pag.61. 

(57) Relatório da Repartição Geral das Terras Públicas , 

1855, pag.34. 
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índios 11
(
58 ), sendo que todas as casas·eram cobertas dê 

telhas. Na Colonia Militar de Jatai, entretanto o pro -

cesso era mais lento, pois ao regressar do Rio de Janei 

ro em agosto de 1855, o Major Tomaz José Muniz encon 

trou 28 indivíduos engajados e, entre eles o capitão in 

terino Frei Matias de Gênova, companheiro de Frei Timó-

teo. 

Todavia, embora algumas~fiei Timóteo desta-

casse qualidades do solo, registra também, a o 

corrência de geadas e secas que prejudicavam a lavoura~ 

assim" a população do aldeamento e da colonia 

não produzia, nessa época, sequer o necessário para so 

breviver. 

Esta situação era agravada por atos de hosti 

lidade dos índigenas como, por exemplo, o ocorrido em 
, 

1854, quando os Caiuas, aldeados em São Pedro de Alcân-

tara e os Terena,vindos de Mato Grosso, arrasaram a ro 

ça e, deste modo, esmoeceram os ânimos da população que 

preciseu, mesmo, lutar contra a fome. 

Entretanto, nos anos seguintes a situação P! 

(58) Relatório do Presidente da Província do Paraná,1856 

pag.61 
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rece ter melhorado na região, pois na Colonia do Jatai, 

a colheita da mandioca e do milho superou as necessida-

des da população, tanto que os colonos puderam vender o 

excedente de farinha para a expedição do sertanista Jo~ 

quim Francisco Lopes. O Relatório de 1858, sem fazer 

restrição alguma ao clima, ressalta as boas condições do 

solo, pois a colonia produzia arroz, mandioca, cana- de 

açúcar, feijão, milho e batata doce de excepcionais 

qualidades. A criação de animais, entretanto, era redu

zida. 

Nessa época, na colonia do Jatai, havia cer
d~ 

ca~casas,cobertas de telhas,para os dirigentes, e 19 

cobertas de palha para camaradas/africanos e Índios(59). 

Em 1856, a maior parte dos colonos do Jatai 

nao tinha a necessária aptidão para os trabalhos: uns 

por velhice, outros por defeitos físicos e outros, ainda~ 

por indolência. Nesta época, a colonia, exceção feita 

ao comandante, compunha-se de paisanos chamados operá -

rios agrícolasC60). Em fins desse ano o aspecto geral 

da colonia era desanimador, pois além do pequeno número 

de operários apresentava ainda imensas dificuldades de 

comunicação. Em fins de 1867 era tão grande o abando~o 

(59) Relatório do Presidente da Provincia do Paranâ,1858, 

pags. 84-85. 
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das estradas que a colonia se viu ameaçada de ter cornple 

tamente cortadas suas relações com o interior da provín-

eia. 

No que diz respeito à produção de São Pedro 

de Alcântara, percebe-se que progredia, tendo registrado 

excelentes colheitas no ano de 1857, apesar de" muita 

- -chuva e de um passaro a semelhança do chupirn que perseg.ie 
~ 

as roças. Não falando dos canaviais e dos mais pertencen 

tes aos índios e aos africanos, diz o diretor que foram 

plantados 22 alqueires de milhos, quatro de feijão e 5 

de arroz e preparado um pasto de grarnado(61). 

Percebe-se assim que era intenção do dirigen

te do aldeamento de São Pedro de Alcântara, incentivar a 

agricultura, não só a de subsistência, mas, também, a co 

rnercial, assim corno a pecuária, contribuindo desta manei 

ra para fixar o homem à terra. 

Ao assumir a direção da Colonia Militar em 

1859, o Major Bento Marcolino apenas assinalou a deca -

(60) Relatório do Presidente da Província do Paraná,1858, 

pag.58. 

(61) Relatório do Presidente da Província do Paraná,1858, 

pag.77. 



dência que ali se verificava. As construções ruiam 1 os 

instrumentos estavam imprestáveis e ali habitavam ape 

nas 157 indivíduos. Dos 23 operários que ali existiam, 

ficaram apenas 5. Sem produção e sem reserva de rnantinen 
~ 

tos, para o pessoal da Colonia, o novo diretor precisou 

pedir proteção aos aldeamentos de São Pedro de Alcânta

ra e de Pirapó localizado às margens do Paranapanema. 

O Major Avena, embora tentasse reorganizar as 

plantações, não conseguiu .sucesso, sendo substituído por 

Tornaz José Muniz que, pela segunda vez, dirigia a ta1~

nia. Lã chegando em 1862 fez urna nova tentativa de rea-

tivar a agricultura. Para tanto, conseguiu vários ins -

trurnentos, pessoal e animais: ''40 foices, igual -numero 

de machados, duas bestas para condução de cargas, um 

feitor, um carpinteiro e um oleiro para fazer funcionar 

a olaria que mandara reedificar(62 ). 

Mais urna vez, apesar dos esforços, as condi

çoes climáticas nao foram favoráveis; as chuvas ou as 

secas dificultavam a produção de cereais que não basta-

vam para suprir as necessidades locais. Em fins de 1862, 

(62) Relatório do Presidente da Provincia do Paranâ,1869, 

pag.60. 
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com a exoneraçao do Major Muniz, assume a direção da c~ 

lonia militar o Capitaõ Vicente Antonio Rodrigues Bor 

ba, que procurou reconstruir algumas edificações e cui 

dou da agricultura, queixando-se das chuvas que reduzi

ram as plantas a menos da metade(63). 

Em 1864, desencadeia-se a Guerra do Paraguai 

e tem início a mobilização nas províncias limítrofes.Na 

do Paraná, o então Presidente Joaquim do Carmo já manda 

ra reforçar as guarnições das fronteiras e designara o 

militar Vicente Antonio Rodrigues Borba para comandar a 

Col~nia do Jatai( 64 ) e Telêmaco Augusto Mor~cino Borba 

para dirigir o aldeamento de São Jerônimo. 

'l 

As tropas brasileiras utilizavam a Colonia 

Militar como posto de abastecimento pois, Jatai era.por 

ocasião da Guerra do Paraguai, o centro de operaçoes 

. .. . d f . . . (65) mais prox1mo a rente 1n1m1ga . 

(63) Relatório do Presidente da Provlncia do Paraná,1869, 

pag.61. 

(64) VARGAS, TÚlio - " O Indomável Republicano", Instit~ 

to Assistencial de autores do Paraná, Curitiba,1970, 

pag.52. 

(65) ORLEANS, Casimiro M.de (Frei) Obra citada, pag.80. 
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Objetivando a fixação definitiva do homem 

nos aldeamentos indigenas de São Pedro de Alcântara e 

de São Jerônimo, o governo tornou várias medidas corno a 

venda de terras a longo prazo e a sub-divisão de -are as 

extensas que seriam distribuídas, gratuitamente, a indí 

víduos que pretendessem povoar aqueles sertões. 

a realização desta medida, foram concedidos "lotes 

SOO braçasC66 ) de frente e outras tantas de fundo, 

Para 

de 

a se 

rem entregues às famílias pobres que deveriam nelas pr~ 

sidir e cultivá-las por espaço de cinco anos consecuti

vos, findo o qual seria expedido o título de proprieda

de definitiva"C 67 ). 

Tais medidas pretendiam solucionar para o 

problema do despovoamento, pois o objetivo principal era 

fixar o homem e, assim, efetivar a posse das terras re 

!ativamente férteis desta área. Desáe modo, atingia- se 

um segundo objetivo, não menos importante, que era o po 

liciarnento do vasto teritório, embora, os problemas de 

circulação que dificultavam o escoamento da produção irn 

pedissem que muitas famílias se estabelecessem nessa -a 

rea. 

(66) Urna braça corresponde a 4,84 rn2• 

(67) Relatório apresentado sobre as terras devolutas , 

1865, pag.47. 
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Em 1866 foram distribuídos, entre colonos e 

operários, 36 lotes de uma légua de terras pertencentes 

ao patrimônio de Jatai (Figura11). 

A Colonia Militar do JataiJentretantoJconti 

nuava decadente. A plantação e toda a produção agrícola, 

reduziram-se a cada ano. Em 1867 o Capital Matias Tabor 

da Ribas que assumiu a direção da Colônia registrou o 

atraso em que ela se encontrava.apesar de contar já com 

treze anos de existência, a maioria dos quais, sob a t~ 

tela do Estado. Mais uma vez o direto~reclama da falta 

de vias de comunicação que impedem a exportação de pr~ 

dutos, fazendo com que a população produza apenas o in 

dispensável para a sua sobrevivência. Nessa época, a p~ 

pulação era de 210 pessoas, que desenvolviam as seguin-

tes atividades: dois carpinteiros; um oleiro; 66 lavra-

dores; 4 serradores; 3 canoeiros, um sapateiro; 4 comer 
. (68) ciantes • 

Esta situação dá uma idéia clara do predomí-

nio absoluto de lavradores atestando uma vez mais, o ca 

ráter agrícola da colonia do Jatai. Observa-se porem 

que ao lado destes labutavam serradores e carpinteiros 

que se utilizavam da matéria prima oriunda das matas 

adjacentes. Apenas um oleiro está registrado nesse ano, 

revelando queJjá nessa épocaJestava presente uma ativi-
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dade que consagraria Jataizinho como "Capital da Cerâmi-

ca". Deve ser lembrado ainda que a olaria sempre esteve 

na região, tanto no aldeamento de São Pedro de Alcântara 

como na Colonia de Jatai. 

Em 1868, computado o rendimento da ~013niar.fi. 

litar e de particulares aparecem , além da aguardente e do a 

çúcar, produtos como milho, feijão, arroz, algodão, man

dioca, fumo e cana-de-açúcar, além do café que deve ter 

sido introduzido nesta área por volta de 1862(69).' 

Em 1870, nova demarcação de terras é realiza 

da com o objetivo de distribuí-las a indivíduos que tra 

balhavarn como assalariados na eo1~ia Militar e que nao 

tinham sido contemplados anteriormente. Foram também be 

neficiados alguns elementos de fora que desejavam estabe 

lecer-se na l?ol~nia(70). 

Percebe-se assim, mais urna vez, que o gover-

(68) Relatório do Presidente da Província do ParanR,1869, 

pags.61-62. 

(69) ORLEANS, Casimiro M.de(frei) Obra citada, pag.72 

(70) Relatório do Presidente da Província do Paraná,1870, 

69 



no estava interessado em povoar a área, uma vez que dis 

tribuiu pequenas glebas de terra ou gratuitamente, ou 

para/serem pagos por baixo preço e a longo prazo, a quem 

não as possuisse. Transpa~e~enesta medida, do governo,um 

meio de coibir o absenteísmo que, de um modo geral, domi 

nava em todo o estado e, principalmente, no Norte para -

naense. 

De acordo com o Aviso Régio n9 136 de 1870 

aqueles que fossem contemplados com as glebas não podiam 

derrubar matas altas, por ser expressamente proibido por 

lei e constituir um crime, pois as matas devolutas eram 

propriedade nacional e aos colonos só era permitido cul

tivar lote de terra que lhes fosse concedido; não podiam 

fazer lavoura em terrenos da colonia onde bem lhes apro 

vesse mas, unicamente naquela área que lhes fosse conce

dida pelo governo; podiam, entretanto, fazer chácaras e 

construir casas fora do quadro da povoação, desde que 

tais estabelecimentos fossem feitos nos terrenos que 

lhes foram concedidos e depois de haver construído no qua 

dro da povoação, no lugar que lhes fora designado; além 

disso, entre outros regulamentos, constava que ao dire -

tor competia designar a área para a construção acima re

ferida. 

Percebe-se.através destas regras, a intenção 

70 
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do governo1 não só de controlar a ocupaçao das terras mas, 

sobretudo, de que esta se efetivasse e chegasse a um re 

sultado mais objetivo. 

Nota-se ainda, que havia sempre ·preocupaçao 

de doar terras a elementos nacionais que assim seriam 

retirados da marginalização e das mil necessidades em 

que viviam.C 7l) Este deve ter sido o motivo do não ter 

sido atendida a solicitação do Major Tomáz José Muniz que 

em 1855 pedia que viessem para a Colonia do Jatai " ho 

mens laboriosos, principalmente mineiros e alemães, con 

cedendo-se-lhes gratuitamente, as terras de que careçam" 

(72). O exame dos relatórios mostra que de fato, não vie 

ram alemães, poi~ registro de alguns portugueses. 

Outro aspecto importante para avaliar a fixa 

çao do homen nas terras do Aldeamento de São Pedro de 

Alcintara e da colonia militar do Jatai é o exame da evo 

lução demográfica nestes núcleos. 

Através da leitura dos Relatórios, verifica-

(71) Relatório do Presidente da Prov!ncia do Paraná,1858, 

pags. 18-19. 

(72) PITANGA, Epiphanio Candido de S. - Obra citada pag. 
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se que a população do aldeamento oscilava muito, corno re 

vela a análise referente ao período de 1864-1893 (Tabela 

~) a principal razão deste fato está ligada ao hábito er 

rante de algumas tribos, corno, por exemplo, a dos Coroa

dos. Deve ser lembrado ainda que estão excluídos destes 

Relatórios, os índios que frequentavam o aldeamento mas 

que não residiam nele permanentemente. 

A partir dos ·109 indígenas que, em 1854, de 

rarn início ã ocupação do Aldeamento de São Pedro de Al 

cântara, a população aumentou lentamente porém de modo 

progressivo; quadro anos depois, viviam em São Pedro,300 

índios, além de africanos livresC7 3), em fins de . 1864 

Frei Timóteo assinalava a presença de 290 Coroados e 320 

Caiuás. Um excepcional aumento demográfico ocorreu no 

período de 1864 a 1876 quando o aldeamento passava con 

tar com 1487 indivíduos sendo que destes, 902 eram Coroa 

dos, 461 eram Caiuâs, além de 124 brasileiros e estran -

geiros. 

Este expressivo crescimento demográfico, no 

que se refere aos elementos nacionais explicou-se pela 

penetração de mineiros e paulistas que chegaram atraídos 

(73) ORLEANS, Casimiro M.de-Obra citada, pag.100. 



Fonte: 

COLÔNIA MILITAR DE JATAI 

EVOLUÇÃO DEMOGRÃFICA 

1855 - 1895 

Ano População Total 

1855 108 
1856 101 
1858 153 

1859 157 
1862 146 
1868 210 

1869 251 

1877 300 
1888* 468 
1895* 401 

Relatórios do Presidente da Província do Paraná 

1855-1877 

* WOOD, David Lyle - Obra citada pags.72 a 72B do Paraná 

TABELA 5 
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pela fertilidade dos solos,próprios para as culturas tro 

picaisC 74 ). 

Todavia, entre 1876 e 1880 a população do al 

deamento de São Pedro de Alcântara ficou reduzida a 762 

indivíduos; este período é assinalado pela presença de 

guaranis, africanos e portugueses e, também. por um notá 

vel decréscimo entre os Coroados e Caiuás. Este - Último 

aspecto, está ligado à epidemia de variola que, em 1876, 

grassou na região atacando, sobretudo esses grupos indi

genas(?S). Essa dizimação que atingiu os indigenas pou 
/ -

pou o elemento branco, mais resistente~~~ sérios pro 

blemas em relação ã mão-de-obra, essencialmente constituí 

da de nativos. 

Em 1893, Último recenseamento realizado por 

Frei Timóteo no Aldeamento de São Pedro de Alcântara, a 

população registrou um aumento em relação a 1880. O mes 

mo ocorreu em relação ao elemento indígena que ultrapas

sou 1000 indivíduos. E curioso observar entretanto, que 

nesse Último ano não aparcem elementos portugueses ou 

(74) Relatório do P~esidente da Província do Paraná,1876, 

pag.99. 

(75) ORLEANS, Casimiro M.de. Obra citada pag.103. 
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de qualquer outra parte da Europa. 

No que diz respeito à evolução demográfica da 

"' eolonia ~ilitar do Jatai, no período de 1855 a 1895 (Tab~ 

la 6) verificou-se que houve uma certa constância,o que, 

sem dúvida está relacionado às causas já assinaladas no 

decorrer deste capitulo. 

Todavia, o lento e tumultuado processo de ocu 

paçao desta área que teve lugar desde a época das redu -

ções até o fim do século XIX foi decaindo em razão do a 

bandono e do isolamento a que estavam submetidos os que 

ali habitavam. 

Com a Proclamação da República em 1889, todas 

as colonias militares do Brasil foram extintas e deixadas 

a sua própria sorte. 

Ainda no final do seculo XIX, processavam- se 

ao mesmo tempo, a ocupaçao do Norte Velho pelos cafeicul

tores vindos de São Paulo e Minas Gerais e a retomada no 

processo de ocupação na parte Oeste do Tibagi às custasde 

povoadores que penetraram através do Paranapanema. 

Nessa época, Jataizinho era "Boca do Sertão"e 

tinha como limite mais ocidental o Rio Tibagi, verdadeiro 

entrave para a expansão do povoamento. Tal situação perd~ 



ALDEAMENTO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
EVOLUÇÃO DEMOGRÃFICA 

1864 - 1893 

Especificação 1864 1876 1880 

Coroados 290 902 210 

Caiuás 320 461 191} 
Guaranis - - 185 

Africanos - - 43 

Portugueses - - 134 

Estrangeiros - } 1 
124 

Brasileiros - -

TOTAL 610 1. 487 764 

1893 

247 

884 

184 

-

-

-

1. 315 

Fonte: Relatórios do Presidente da Província do Paraná 
- 1893 

TABELA 6 
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rou por longos anos e esta área ficou entre espaços dif~ 

renciados quanto à forma de ocupação. De um lado, em ter 

ras adquiridas do governo imperial por baixo preço, - as 

plantações de café, de outro areas de solos de terra ro 

xa recobertas, pela floresta latifoliada tropical, total 

mente despovoadas. 

Nessa época teve início em Jataizinho, uma 

nova forma de ocupação do espaço apoiada nas companhias 

de terras e colonização que foi antecedida pelas conces

sões de terras devolutas feitos pelo governo aos interes 

sados. Em 1873, houve a concessão de um terreno por par

te do Presidente da Província do Paraná a Antonio Joaqu:im 

Moreira Coelho, localizado no meio da Colonia Militar 

do Jataí, denominado Olaria Velha. Foi através desde mes 

mo processo que se constituiu em 1896 no Dist~>+o de Ja 

tai, Comarca Tibagi, a fazenda Congonhê>.J.s que compreen -

dia uma área de 76.365 Ha, pertencente a José Marcondes 

de Albuquerque e Olegário Rodrigues de MacedoC 76 ).E~ 

ta propriedade era banhada pelos rios Tibagi, Congonhas e 

diversos aflutentes do Rio Laranjinha. De Sudeste a Nor

deste, em quase toda a sua extensão, essa fazenda era a 

(76) "Algumas informações relativas as terras denomina -

das Congonhas", fl.l. Documento pertencente ao Sr. 

José Pedro S. Carvalho 
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travessada pelo rio Congonhas procedente do Sul de São 

Jerônimo e cortada transversalmente por vários afluentes 

do Congonhas. Nesta fazenda e região vizinha produzia-se, 

em rnédi~ 300 arrobas po~ "\'Ti·a - pés de café, sen 

do que a exportação para Mato Grosso era feita por via 

fluvia1C 77 ). 

Esta fase da ocupaçao de Jataizinho é um re 

flexo do que se processou por todo o Norte do Paraná can 

a marcha do café, que transformou esta area em centro de 

atração. O volume daqueles que povoavam o Norte do Paraná 

aumentou de modo que foi necessário que o Congresso elab~ 

rasse urna Lei de terrasC 78 ).o.este modo ficava determina-

do que somente pela aquisição era dado o acesso a terra 

e que competia ao governo federal conceder terrasC 79). A 

conseqüência dessa intervenção governamental foi urna rela 

tiva paralização no movimento expansionista que, todavia,, 

pouco durou. Foi assim que as companhias colonizadoras de 

(77) Idem.Idem, fl.3. 

(78)WESTEPHALEN, Cecília Maria, e BALHANA, Altiva Pil~tti. 

"Nota prévia ao estudo da ocupação ........ , em Bolé-

tirn n9 7,do Departamento de História, Universidade Fe 

deral do Paranárn 1968, pag. 2. 

(79) Idem. Idem, pag.11. 
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terras iniciaram as suas atividades. 

Na área de Jataizinho a atuação das Com 

panhias colonizadoras se fez inicialmente, através da So 

ciedade Colonizadora do Brasil Ltda, Kigyo Kumiari ( ex 

fazenda Congonhas) e Maxwell que encontraram muitas difi 

culdades em relação à venda de terras, em virtude da si 

tuação política do país e, tambémda maleita que afuguen

tava muitos daqueles que procuravam as férteis terras ro 

xa. 

A companhia Maxwell que possuía terras nos 

interflÚvios dos ribeirões da Peroba,, do Jataizinho, - do 

Tigre e Córrego Peusinho que eram considerados as mais 

férteis do Município, ali se instaloú 

var a colonização através de loteamentos e incentivar o 

extrativismo da madeira que,assim,forneceria matéria pr! 

ma para a serraria de sua propriedade. 

O afluxo de inúmeros proprietários para o 

Norte Paranaense desencadeou um processo acelerado de o 

cupaÇão do espaço que deveria,também,ser estendido áté 

Jatai -ta.t.\li ~o.-n&o o acesso 'as terras situadas além da margem 

esquerda do Tibagi. 

Entretanto nesse mesmo tempo, (1929) a male! 

ta, em Jatai era endêmica, o que retardou a ocupaçao des 

ta parcela do Norte Paranaense. 
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A precariedade da circulação na época era ou 

tro fator que coibia as atividades das Companhias de 

-terras. Esse fato porem, foi minorado pelo Decreto 450 

de 20 de abril de 1928 que concedia 3.600 ha de terras 
~~ 

devolutas F°Q \c:.Y'f\ <ie ~~i"'º!Q. c..,-n.~1:>u[ch "QSU J. O estimulo atingiu 

o objetivo pois, a 4 de maio de 1932, a estrada de ferro 

chegava a Jatai( 8l). Desta forma com a ponta de trilhos 

a margem do Tibagi prosseguiu a ocupação do terrítório 

para o oeste do Tibagi. 

-Nesta epoca muitas companhias oficiats .Q.., 

particulartatuaram para a colonização do Tibagi até 

as barra~~4~ do Paraná. Entre estas salienta-se a Compa-

nhia de Terras Norte do Paraná que adquiriu do Governo 

do Estado, SOO mil alqueires, dos melhores solos de ter 

ra roxa, situados entre os rios Paranapanema, Tibagi e 

e Ivaí estas terras foram divididas em glebas e vendidas 

ao comprador de forma facilitada, uma das razões do êxito 

desta companhia; a sede <tb. companhia foi localizada em 

Londrina (Patrimônio Três Bocas). 

(80) Relatório n9 19 da Comp~nhia Ferroviária São Paulo

Paraná, 1939, fl2. 

(81) Idem. Idem, fl.2. 
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A primeira caravana de compradores de ter -
11'-)?::-

r as chegou em dezembro de 1929~<composta de 8 japoneses, 

acompanhados pelo agenciador Sr. HIKOMO Udihara. A se 

guir,em 1932
1 

a área foi procurada, ininterruptamente.por 

grupos de alemães, italiamos, brasileiros, tendo um pe 

queno decréscimo de vendas durante o período de 1930, em 

virtude da situação política do país, a Revolução. Desta 

forma iniciou-se a ocupação, além do Tibagi, dando origen 

a dezenas de embriões urbanos, através elo c.u\4-;~ do ca 

fé. 

Com o início da instalação de núcleos urba -

nos na região, ocorre uma grande transformação referente 

à estrutura fundiária: das grandes propriedades, aos pou 

cos foram se modificando e passaram a predominQ}\. peque -

nas e médias áreas. A progressiva alteração foi motivada 

pela subdivisão e revenda das grandes áreas, cujos pro -

prietários passaram a adquirir terras em regiões mais 

férteis, na direção oeste, ou a aplicar capitais em negô 

cios de maior rentabilidade. 

Verifica-se tal fenômeno através dos dados do 

Censo Agrícola de 1920. onde as propriedades rurais 
1 Aç,s\Tr\ 

estão classificadas segundo as classes de extensã~65,l~t 
das propriedades tinham de 41 a 100 ha e 18,14t do total 

mediam ente 101 a 200 ha. Esta disparidade mostra que,de 

fato, havia uma desproporcional distribuição de terras , 
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ÃREA CULTIVADA NOS ESTABELECIMENTOS AGRfCOLAS DO NORTE VELHO 
- 1920 -

Areas - Culturas Temporarias lha) Area lha 
M..micípios do N.Velho Cana-de Cultura 

Milho Feijão Arroz Algodão Acúcar Trigo Outras Temoorár. 

01. Carlópolis 378 56 24 35 - 60 4. 557 

02. Jataizinho 3.328 1.404 149 884 127 16 9,42 5.827,42 

03. Ribeirão Claro 4.073- 4.101 1.239 65 39. - 10,58 9.527,58 

04. Sto. Anton.da Platina 3.178 461 165 265 17 12 9 4.107 

os. S.José da Boa Vista 7.647 771 368 485 432 22 58 9.783 

06. Tomazina 5.995 876 514 226 139 2 342 8.274 

TCJI'AL ·24.509 7.669 2.459 1.960 934 112 433 38.076 

Fonte: Censo Agrícola - Paraná 1920 - D.G.E. 

T.ABErd. 7 

Total lha) 
O.lltura 
p/Café Geral 

226 7,83 

6.443 12.270,42 

6.643 16.170,58 

1.109 5.216 

1.663 11.446 

6.922 15.196 . 

23.006 61.082 
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pois enquanto uma área de 16.620 ha estava em maos de ui 
proprietário, 16.888 ha, estava sob a direção de 723 pro

prietários (Tabela 1-1). 

Os Y.>e-\~_,, ~ <ll)óo~ '~~iC."O'W'l 1também sinais de 

introdução de atividades agrícolas temporárias, que ocupa 

vam 38.076 ha., ou sejaJ62,4\ do total, enquanto que 

o café ocupava 23.006 ha, ou seja 1 37,6\ da área total. 

Observa-se também, que o café nao era culti

vado em grande escala. em todos os municípios- .g-m Carlópo 

lis e Santo Antonio da Platina, por exemplo 1 apenas l.335ha 

eram ocupadas com o café e 4.664 ha com culturas temporá

rias. 

O principal produto nessa época, contribuia 

para a ocupaçao da área era o milho, seguido do feijão.En 

tretanto, a substituição da mão-de-obra escrava, pelo 

colono assalariado, concorre para intensificar a popula -

ção rural. 

No início do século XX a cultura cafeeira 

exapande-se em direção ao Norte e, mais tarde para o oes

te, atingindo terras mais férteis, desde o 39 Planalto Pa 

(82) IBGE, Censo Agrícola de 1920. 



ranaense até o vale do Tibagi. Esta expansao provocou o 

aparecimento de inúmeras cidades como, por exemplo, Jaca

rezinho, Cambará, Cornélio Procópio e muitas outras. 

O contingente humano atraído pela região, au 

mentou por ocasião da construção de rodovias e ferrovias, 

que ligaram esta região a São Paulo. E, de fato, facilitou o 

escoamento das safras. 

Uma vez atingido o 'principal que estava rela-

cionada ao antigo problema de comunicação com outras áreas, 

as cidades foram acopanhando os trilhosC 83). O movimento 

ferroviário de 1929 - 1933 , foi intenso, entre as cidades 

de Ourinhos e Jatai, o que pode ser avaliado pela arrecada 

ção total. No ano de 1929, registrou-se a arrecadação bru 

ta de 1.501:606$350 (Cambará), 93.984$700 (Ourinhos) 67: 

252$150 (Leoflora); em 1930 906.170$600 (Câmbará) 158:g32 

$90Q (ingá, hoje Andirá), 69.816$100 (Bandeirante~;em 1931 

898:714$900 (Cornélio Procópio), 450:466$800 (Cambará),153: 

425$600 (bandeirantes); em 1932 344:686$900 (Cambarâ) ,249: 

332$600 (Cornélio Procópio), 100:933$100 (Bandeirantes) 

em 1933 505:340$300 (Leoflora), 395:196$300 (Londrina) 

272:962$200 (Jataí) (84). 

(83)MOMBEIG, Pierre-Obra citada pag.16. 



Observa-se que nos anos de 1930 a 1933 ocor-

reu um declínio na arrecadação das citadas estações,como 

já foi mencionado a Revolução de 1930 e 1932, que parali 

zaram temporariamente, o tráfego entre Ourinhos e Jatai

zinho. 

Estes fatos servem para mostrar a importân -

eia da circulação e da produção agrícola na ocupaçao do 

espaço do Norte Velho. Desta forma, num curto espaço de 

tempo, toda a porção entre os rios Itararé e Tibagi, a 

chava-se completamente ocupada. Necessário se faz obser

var que parte da área nao ocupada pelos pioneiros do Ve 

lho Norte Paranaense, foi mais tarde, povoada através de 

colônias dirigidas, como por exemplo, o caso da colonia 

Assai • 

Jataí, que a partir de 1947 passou a ser de 

nominada Jataizinho, abrangia uma vasta porçao do atuãl 
-to.-n.\o 

Norte Paranaense, ocupando extensas áreas de terr~ 

Norte Velho, como do Norte Novo. Em decorrência do pr~ 

cesso de ocupação do espaço, o vasto território de Jatai 

zinho, limitado a grosso modo pelos rios Paranapanema,P! 

raná, Ivaí e Laranjinha, sofreu retalhamentos sucessivos. 

(84) Relatório da Secretaria da Fazenda e Obras Públicas 

ao Governo do Estado do Paraná, 1935, pag.195. 
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Em 1872 pela Lei 333 de 12 de abril foi cria 

da a freguesia de Jatai da Colonia Militar, inovação de 

Nossa Senhora da Conceição que fazia fronteira com o Mu 

nicípio de Tibagi. 

Essa divisão administrativa antecedeu a ex 

tinção definitiva da colonia militar do Jatai e dos al 

deamentos de São Pedro de Alcântara e de São Jerônimo em 

conseqüência do advento da República.Em 1920 Jatai foi 

elevada a categoria de Vila porém, com a denominação de 

São JerõnimoC 85 ) pela Lei 1918 de 23 de fevereiro. 

86 

Acompanhando o grande progresso da região foi 

criado, através do Decreto n9 1076 de 13.05.1932, o muni 

cípio de Jata~ dentro do território dos municípios "de 

São Jerônimo e Sertanópolis(86), e parte do município de 

Tibagy. Esta situação política administrativa perdurou a 

té 1934, quando se dá o "desmembramento do Município de 

Londrina (Decreto n9 2519 de 03.12.1934"(87) e de Serta-

(85) El Khaii», Faissal. História do Paraná, Vol.4, 1969, 

pag.151. 

(86) Documento do Município de Jataizinho, Nossa Senhora 

da Conceição do Jatay, fl.l. 

(87) Idem, fl.l. 



87 

nópolis. (Figura l!!.) • 

Novas transformações sofreuo município de Ja 

1-o.\·;--conforrne o Decreto n9 7573 de 20.10.1938 que deterrni 

na nova divisão territorial do Estado para o quinquênio 

de 1939-1943 1 o município de Jatai é extinto e seu terri 

tório passa a denominar-se São Jerônimo com sede em 

São Jerônimo e, Jatai corno Distrito do rnesno nome. 

Nova divisão territorial do Estado foi fixa-

da pelo Decreto Lei n9 199, de 30.10.1943 que criou o Mu 

nicípio de Assai, com território em Assai e Jataizinho • 

que na época pertenceu ao município de Araiporanga (ex 

São Jerônimo). Assim, o município de Assai, foi subdivi

dido em três distritos judiciários: Assai, Jataizinho e 

Urai( 88). 

A 16 de outubro de 1947, pela Lei n9 2, Jatai 

zinho foi retornado a categoria de município (Figura 13 ) 

sendo a sua sede instalada a 8 de dezembro do mesmo ano. 

(88) Documento do Departamento de Geografia, Terras e Co 

Ionização do Estado do Paraná, Município de Jatai -

zinho, Nossa Senhora da Conceição do Jatay, fl. ~ 3. 
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Sua área Territorial, todavia, permaneceu pedente atê 

1980, .quando foi resolvido o letigio com o mapa de Assaí 

que envolvia a posse de 50,14 Km2(89). 

Só depois de longos anos de luta, Jataizinho 

conseguiu a sua autonomia política. Sua evolução políti-

ca administrativa reflete a luta do homem no processo de 

ocupaçao do espaço, visando garantir a posse do territó 

rio. 

~ 

Jataizinho que evoluiu da Colonia Militar e 

do aldeamento de São Pedro de Alcintara para a sua confi 

guração atual, manteve-se fiel a vocação agrícola que 

desde cedo se manisfestou e que até hoje e o sustentácu

lo de sua econômia. Seu exemplo frutificou em dezenas de 

cidades que, embora independentes do processo econômico, 

que ali se desenvolveu, formaram-se às custas de seu ter 

ri tório. 

(89) Informações obtidas na Agência da FIBEG. Londrina. 



3. O Homem e o Habitat Rural 

3.1. A população 

3.2. O habitat rural 
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3.1. A ·popülação - A população rural de Ja 

taizinho sempre superou a população urbana, tendo em vi~ 

ta que a atividade agrícola predominou desde o início , , 

na ocupaçao da área, corno aconteceu em todo o Norte do 

Paraná. Em Jataizinho, o fator que propiciou o desenvol 

virnento foi o café. 

Assim, o crescimento demográfico da área ru 

ral no período de 1950 - 1970 (Tabela - ~), foi superior 

ao urbano. No primeiro ano considerado, viviam na área 

rural, 12.672 habitantes, perfazendo 92,34% do total; -

este fato verificou-se tamb~rn nas áreas adjacentes, o 

que revela a integração de Jataizinho no processo de ocu 

paçao que atinge a área. No período seguinte, a popul~ 

ção rural elevou-se para 15.650 habitantes; a participa 



Ano 

1950 

1960 

1970 

JATAIZINHO 

POPULAÇÃO URBANA E RURAL 

1950 - 1970 

Urbana Rural 
N9 % N9 

1.052 7,66 12.672 

2.544 13,98 15.650 

4.239 39,15 6.587 

% 

92,34 

86.02 

60,85 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos (1950-1970) 

TABELA 8 

93 

Total 

13.724 

18.194 

10.826 



çao na população tot~l, entretanto, caiu para 86,02% o 

que mostra um aumento no desenvolvimento da população -

urbana, que passa de 7,66% em 1950, para 13,98% em 1960. 

Esta situação está ligada ao êxodo rural de famílias ma 

is abastadas, em razão do cultivo do café, qua passaram 

a procurar melhores condições de estudo para seus fi 

lhos e de conforto nos centros urbanos. 

Em 1970, registrou-se um decréscimo de 7.3ffi 

habitantes na população total, enquanto que a participa 

ção da população rural caiu para 60,85% e a da urbana e 

levou-se para 39,15%. O decréscimo da população total 

que de 18.194 em 1960 reduziu-se a 10.826 em uma década, 

e também a diminuição do contingente rural, podem ser 

explicados pela solução do problema de litígio, que ha 

via com o . ... . munl.Cl.pl.O de Assaí. Desta forma, uma parte 

do sul de Jataizinho, foi desmembrada com toda a sua p~ 

pulação. Além disso, interferiram também para a · redu 

ção do contingente populacional de Jataizinho, a saída 

de habitantes do meio rural em razão da introdução de 

novas culturas mais exigentes quanto à mecanização e 

não necessitando numerosa mão-de-obra. Acrescenta-se a 

estas razões, o fato de ter sido instalada, nesta época, 

a Usina Capivara que, provocando inundação nas áreas que 

forneciam a matéria-prima para as olarias, causou o fe 

chamento destas e, consequentemente, o êxodo daqueles -

94 
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que se dedicavam a esta atividade. 

Estes fatos refletem certas características 

da população de Jataizinho que podem ser percebidas atra 

vês da análide dos dados colhidos no campo, relacionalos 

com a estrutura e a mobilidade da população. 

O inquérito aplicado na área rural da Jatai 

zinho, em 1969 (Tabela 9 ), mostra urna predorninincia do 

elemento masculino (56,08%) sobre o feminino (43,92%) , 

em razao da natureza das atividades que ali se desenvol 

vem. A superioridade masculina observada na área rural 

de Jataizinho, verifica-se em todas as faixas de ~idade 

até a de 46-50 anos, quando se estabelece uma quase equ! 

valência. (Figura 14) 

No que diz respeito aos grandes grupos de i 

dade da população questionada na área rural de Jataizi

nho, verifica-se que 66,10% da população tem menos de 

20 anos, 24,05% tem idades variáveis entre 21 a 50 anos 

e 9,85% ultrapassam esta idade. Esta situação comprova 

a juventude da população da área rural e, vai refletir

se na força de trabalho. Este fato, todavia, é atenua 

do nesta área, pela utilização da mão-de-obra infantil 

nos trabalhos que se desenvolvem no meio rural. Quanto 

aos adultos que representam a força de trabalho efetiva, 

percebe-se um estreitamento acentuado em relação aos 



Idade 

o - 5 

06 - 10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 

36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 

56 - 60 

+ de 60 

TOTAL 

COMPOSIÇÃO ETÃRIA DA POPULAÇÃO RURAL 

JATAIZINHO - 1969 

Masculino Feminino 

130 94 

113 93 

110 100 

114 84 

71 51 

43 27 

26 19 

20 17 
18 13 

12 12 
12 15 

1 2 

41 30 

711 557 

Total 

198 

226 

210 

198 

122 

70 

45 

37 

31 

24 

27 

3 

71 

1. 268 

Fonte: Inquérito aplicado na área rural de Jataizinho 

1969 

TA:BELA 9 
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jovens. A explicação destaqnormalidade pode estar rela 

cionado a saída de jovens com idade acima de 20 anos t 

que não mais retornam, seja por ocasião de serviço mili 

tar, seja em procura de melhores condições de estudo nos 

centros urbanos. ~ impressionante verificar a expre~ 

são numérica de idosos, especialmente daqueles com idade 

superior a 60 anos. 

O contorno da pirâmide etária d~area rural 

de Jataizinho, apresenta-se irregular, nao somente em 

relação às diferentes faixas de idade, mas também no 

que se refere ao sexo. A base da pirâmide, larga, de 

nuncia uma população essencialmente jovem. A partir da 
.. 

base, ocorre um estreitamento mais acentuado a medida 

que alcança as faixas adultas. Não existem, entretanto, 

estreitamento considerável, exceto na faixa de 56 a 60 

anos; observa-se, entretanto, como já foi assinalado,um 

considerável alargamento na faixa de mais de 60 anos t 

pois nela estão incluidos indivíduos de tdo.d.e.'b superio-

res a estas • 

A população que possuia a idade superior a 

60 anos, refere-se àqueles que vieram para Jataizinho • 

quando se iniciava o processo de ocupação, também, nes 

ta faixa etária que se acham incluídos os estrangeiros, 

que a força dos colonizadores, quer oficial, tendo a 



frente o engenheiro Kaito Ussut, ou particular "Comp! 

nhia Colonizadora Maxwell"., trouxeram a Jataizinho. A 

estes fundadores se aliaram os paulistas de origem , ou 

que tiveram passagem, muitas vezes prolongada :pelo Esta 

do de São Paulo. Estes fatores proporcionaram ___ melhor 

compreensão das ocorrências relativas ã mobilidade da 

população rural de Jataizinho. 

Assim a pesquisa efetuada na zona rural de 

Jataizinho, mostrou- ~ue um percentual de 30,88% (Ta 

bela 10), representa os povoadores rurais paulistas. Os 
. () 

mineiros de nascimento, equivalem a 20,75% , do totalV-que 

é muito expressivo, enquanto que a paranaense represen-

tou 13,83\ do total, incluindo nesta os nascidos em Ja 

taizinho (20%'), acrescenta-se que os nascidos em Pernarn 

buco pe~~~ 3,46\. O restante não têm grande signific! 

do , corno os naturais do Rio de Janeiro (3,20\), Alagms 

(2,71\). Observa-se que entre os 20 relacionados corno 

de outros estados, há o predomínio dos nascidos em San 

ta Catarina e Rio Grande do Sul. 
.. 

No que se refere a p~ 

pulação estrangeira, da zona rural de Jataizinho, desta 

carn-se os italianos, japoneses e espanhois. 

(90) Depoimento prestado pelo Sr. Elias Dequech (ex-mo

rador de Jataizinho - 1929) 



JATAIZINHO 

LOCAL DE NASCIMENTO DOS PAIS DOS MORADORES 

- 1969 -

Local Pais do.s moradores 
N9 % 

São Paulo 125 30,88 

Minas Gerais 84 20,75 

Paraná* 56 13,83 

Pernambuco 14 3,46 

Bahia 14 3,45 

Rio de Janeiro 13 3,20 
Alagoas 11 2,71 

Outros Estados 20 4,93 

Estrangeiros 68 16,79 
- .. . . . . . .. 

TOTAL . . . 4.0.5 . . . 100 ·ºº 

100 

Fonte: Inquérito aplicado na zona rural de ·Jataizinho 

1969 

Inclusive os nascidos em Jataizinho 

TABELA 10 



Pela Tabela, conclui-se que Jataizinho esti 

inserido nos moldes do processo de ocupação do Norte Pa 

ranaense, pois, demonstrou-se a predominincia do elemen 

to paulista, seguida de mineiro e baiano. Esta propor

ção S sensivelmente variável, de ano para ano, em razao 

da intensa migração int~~-regional, fenômeno comum que 

vem ocorrendo em áreas agrícolas; o município recebeu -
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de 1940 a 1950, um intenso afluxo de contingente humano 

que fora atraído pelo café no início • Hoje, como pode 

se perceber através da Tabela apresentada, a maioria dos 

moradores da área rural são paulistas, mineiros ou nor 

destinos. Foram estes que em ação conjunta com os tra 

balhadores temporários, efetuaram a ocupação definitiva 

desta área, como também na região. 

O inquérito aplicado na zona rural, mostrou 

que durante o quinquênio 1941-1945 (Tabela 11). trinta 

e três famílias chegaram em Jataizinho,(19,78\ da popu 

lação total) e .~ve.. 1946 a 1950, foi o período que apre 

sentou maior número de famílias que chegar·am em Jataizi 

nho (21,57\ do totay; nos períodos seguintes, o Índice 

populacional apresentou um crescimento lento, no entan

to, entre 1960 a 1970, registrou-se um sensível decrés

cimo em termos de número de família, que mostrou já o 

reflexo da substituição da lavoura cafeeira pelas outras) 

de ciclo anual, como: arroz, feijão, milho, algodão, 



POPULAÇÃO RURAL - ANO DA MUDANÇA PARA JATAIZINHO 
- 1969 -

Ano 

1920 - 1925 
1926 - 1930 

1931 - 1935 

1936 - 1940 

1941 - 1945 

1946 - 1950 

1951 - 1955 

1956 - 1960 

1961 - 1965 

1966 - 1970 

N9 de 
Famílias 

1 

1 

1 

9 

33 

36 

27 

28 

18 

13 

0,59 
0,59 

0,59 

5,38 

19,78 

21,57 

16,16 

16,76 

10,70 
7,78 

Fonte: Inquérito aplicado na área rural de Jataizinho 
1969 

TABELA 11 
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Diante desta mudança de cultura~, houve um grande ci.fluxo 

da população rural para centros urbanos ou outras áreas 

agrícolas de ocupação mais recente, como Mato Grosso. 

Quando se trata de população referente aos parceiros ..J... 

meeiros, o êxodo é mais intenso. 

Para solucionar o problema da falta de mao-

de-obra rural, em consequência de vários fatores, tem St 
J d b ... · f · , (91). O bóia-fria que é empre se utiliza o o" oia- ria' 
gado em Jataizinho, a maior parte, tem vindo dos centros 

urbanos de Londrina, Cambé, Uraí, Cornélio Procópio, a 

brange um raio de 30 Km. Esta mão-de-obra compoe-se g~ 

ralmente de mulheres , crianças e velhos; esporadicamen 

te aparecem jovens entre 20 e 30 anos. O bóia-fria mo 

ra na periferia das cidades, sendo geralmente, aquele -
o... 

que TY\iÇr-2CL ~o ~""""\-'O F~idade, tendo em vista a demanda 

da força de trabalho ou . 'fatores de atração, ligados 

ao desenvolvimento urbano (92 ) 

(91) LANGE, Ana Maria e outros. "O trabalhador rural -

volante na Agricultura Paranaense: Esboço de uma -

hipótese de trabalho". Universidade Estadual Pau

lista "Julio de Mesquita Filho", Faculdade de Ciên 

cias Agronômicas, Bctucatu, 1977. pag.177 

(92) MELLO, Maria Conceição D' Incá~. " O bóia-fria", Ed. 

Vozes, 1975. pag.68 



104 

Como já foi mencionado, a população rural , , 

dia a dia tem decrescido. Em parte, a procura de cen 

tros urbanos está ligad~ ao fator educacional. Verifi-
hn\o.\ ~o,..,\c~ 

ca-se que esta preocupação é crescente entre os"Vrurais, 

fato comprovado pois_ entre os chefes de família da po 

pulação rural, a maior parte já possui a instrução pri 

mária, o que não ocorria há 20 anos atrás. 

A proporçao de pais e maes com nível de ins 

trução primária é de 70,12\ do total, sendo que 60,56\ 

corresponde aos primeiros e 39,44\ às mães (Tabela l~). 

Nota-se que a proporção dos analfabetos é de 27,65\, 
-~ .O~e. 

o queVexplica f~ma parcela da população é proceden-

te do Nordeste brasileiro ; foi comprovado na ocasião 

da pesquisa de campo, que estes são responsáveis pelo 

analfabetismo na área. Entre os analfabetos, encontra

se 64,29\ das mães e 35,71\ dos pais. Já no que diz 

respeito ao nível médio, as mães detém a liderança com 

62,5\, o que pode ser justificado pela oportunidade que 

muitas delas tiveram de cursar Escolas Normais. Não 

há ~u~{\\,·tG-\-\vo. para que as pessoas desta área continuem 

a:n tl t~' e, e. f <v.> 

.eA-e.o l o.A 

ou aglomerado. 

muitas 

à pouca distância de qualquer povoado 

Os moradores da área rural de Jataizinho, -

em sua maioria (76,28%) são praticantes do catolicismo 



Nível de 
Instrução 

Analfabeto 

Primário 

Médio 

Superior 

TOTAL 

NfVEL DE INSTRUÇÃO DOS MORADORES 
JATAIZINHO - 1969 

Pai Mãe 
N9 % N9 't, 

40 35,71 72 64,29 

172 60,56 112 39,44 

3 37,50 5 62,50 

- - 1 100,00 

215 . . .. 190 

105 

Total 
N9 % 

112 100,00 

284 100,00 

8 100,00 

1 100,00 

405 

Fonte: Inquérito aplicado na área rural de Jataizinho 
1969 

TABELA 12 
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romano, os protestantes perfazem apenas 13,48% do total 

(Tabela 1'3). Além destes, existem budistas (5,58%) de 

vido a presença da população de origem nipônica nessa -

áre.a. (.Figura 15}. 

O culto religioso é praticado, geralmente,, 

na igreja ou capela mais próxima, sendo que os católicos 

são atendidos pelo padre que vem de Jataizinho ou Assa!, 

quando é solicitado para rezar as missas. 

Há presença da Casa de Deus, da Congregação 

Cristã do Brasil, em várias secções que permitem aos 

fiéis, a prática de sua religião. Observa-se nesta 
... 
a 

rea que os protestantes têm maior assistência religios~ 

pois o pastor, na maioria dos casos, reside no próprio 

local. Entretanto, o mesmo não acontece com os budistas 

que precisam ir até Assai ou Londrina, pois, ali se con 

centram as diversas ramificações dessa seita. Os adeE 

tos do budismo são 1 na maioria, japoneses ou descendentes;c\e.,,\e-s, 
Se...,do 3vc. 

V-Os mais idosos cultuam-no por tradição. O mesmo nao a 

contece com a população jovem (nissei) que E, ec .... ~+n-vl"'olo.: 

de católicos praticantes, muitas vezes, influenciados 

pelos amigos, professores e vizinhos. R~s-1:~ lembrar 
.1 

quanto ã religião,Ya escola atua poderosamente na comu-
- pc>c..e.e.be 

nidade o 9ueseVpelos Batizados e Primeira Comunhão, rea 

lizados em grupos, sob a orientação do professor local. 

Normalmente os distritos como as secções rurais, têm a 



Religião 

Católica 

RELIGIÃO DOS MORADORES DA ÃREA RURAL 
JATAIZINHO - 1969 

N9 de 
Famílias 

164 

Protestante 29 

Budista 12 

Outras .10 

TOTAL 215 

107 

% 

76,28 

13,48 

5,58 

4,66 

100,00 

Fonte: Inquérito aplicado na área rural de Jataizinho 
1969 

TABELA 13 
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sua igrejinha ou capelinha, junto ao povoado ou 'aglome-

rado, enriquecendo mais o habitat rural. 

No que se refere a escolaridade da popula

çao rural de Jataizinho, percebe-se que há urna preocupa 

çao por parte dos pais, conforme a análise feita, atra

vés das escolas isoladas. Os pais já estão mais consci 

entizados de que a educação primária é necessária à vi 

da. Em Jataizinho corno nos municípios vizinhos, as zo 

nas rurais são bem assistidas em relação à educação; há 

dezenas de casas escolares que permitem o livre acesso 
E$~e ~~\~~~~~ 

da população sem muitos problemas de distânci~ l?videQ 

eia-se, principalmente, no setor sul, onde a pesquisa -

de campo demonstrou resultados, relacionamento satisfa

tório, pois no total de 335 alunos que foram questiona

dos ,190 sãõ do sexo masculino (56,72%) e 145 são do se 

xo feminino (43,28%) (Tabela l~. Constata-~e, portan

to, que há predomínio da população escolar do sexo mas 

culino sobre a população escolar do sexo feminino. O 

maior percentual desta população, verifica-se nos altmos 

que possuiam, na época, 10 anos, sendo 16,43% do to 

tal, seguido pelos alunos que contavam com 12 anos~ com 

14,93%. A faixa etária que vai dos 6 anos aos 10 anos, 

abrange urna população de 211 alunos, em que se verificou 

o baixo percentual em relação a faixa etária de 6 a 7 a 

nos. Isto é justificado, porque a população rural nao 



COMPOSIÇÃO ETÃRIA DA POPULAÇÃO ESCOLAR 

ZONA RURAL DE JATAIZINHO 1969 

Idade S e X o Total i (anos) Masc. Fel'l. 
06 5 5 10 2.98 
07 20 10 30 8.95 
08 25 18 43 12.83 
09 25 20 45 13.43 
10 30 25 55 16.43 
11 15 13 28 8,35 
12 25 25 50 14.93 
13 20 10 30 8.95 
14 10 9 19 5,68 
15 10 5 15 4,48 
16 5 5 10 2.98 

TOTAL 19.0 . . . . . :145 . . . . 33.5 100.00 

Fonte: Inquérito aplicado na zona rural de Jataizinho 
1969 

TABELA 14 
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tem interesse que a criança participe cedo da vida esco 

lar; em grande parte isto acontece porque os pais acham 

desnecessário e colocam-nas só depois de 7 ou 8 anos 

muitas vezes, desta forma farão um pouco de economia. 

Por outro lado, percebe-se que há alunos na faixa etária 

. 
• 

de 12 até 16 anos, que representa .os alunos que procura:n 

as escolas muito mais tarde que os regulares. Portanto 

mesmo com a idade avançada estão na escola (primária) -

quando já deveriam estar concluindo o 19 grau; é repre

sentado pela minoria, por exemplo com 16 anos. 2,98 % 

com 15 anos, 4,48\. 

Nota-se que 61,81\ do total, sao naturais 

de Jataizinho, vindo a seguir 43 crianças que sao nas 

cidas nos estados de São Paulo; de Assai, município vi 

zinho, vieram 33 crianças (9,86%), e de Londrina, 23 

crianças (6,86\). De outros municípios do Paraná, como 

Ibiporã (2,69%), Rolindia (2,69\), Arapongas (0,89\) ' 
Guaíra (0,89\), não apresentam Índices expressivos (Ta 

bela 15). 

Cabe salientar que a maioria dos nascidos -

em Jataizinho. são filhos de famílias radicadas hã mui

tos anos na própria zona rural, portanto, muitos ainda 

persistirão na área, embora algumas procurem a cidade. 

Verificou-se que os alunos que têm idades 



NATURALIDADE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL 
JATAIZINHO - 1969 

Naturalidade N9/Alunos % 

Jataizinho 207 61,81 
Estado de São Paulo 43 12,84 

As saí 33 9,86 

Londrina 23 6.87 
Ibiporã 9 ·2 .69 

Arapongas 3 0,89 
Guaíra 3 o.s9 
Guaraci 2 0,59 
Engenheiro Beltrão· 1 0.29 
Porecatu 1 0,29 
Uraí 1 0.29 

TOTAL .. 335 100.00 

Fonte: Inquérito aplicado na zona rural de Jataizinho 
1969 

!ABEL! 15 
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superiort~a 10 anos, todos trabalham na lavoura, princi

palmente durante o plantio e a colheita, como vem ocor

rendo na do algodão que se utiliza a mão-de-obra famili 

ar, inclusive as crianças menores de 10 anos, pois, co 

incide com a época das férias escolares (fevereiro). 

Na área pesquisada, destacou-se que 19 alu

nos da área, frequentavam o curso ginasial (19 grau) em 

Jataizinho, 7 no 29 grau (Jataizinho) e 3 no 39 grau (

Londrina). Hoje há uma escola de 5~ e 8~ série ~a sec

ção Ãgua Branca que atende um grande número da populcr;ão 

escolar rural. 

Ainda pela pesquisa, observou-se que as fa 

mílias nao se apresentam mui to numerosas .-4•n<icN~1dia . . com 

postas de 5 a 6 pessoase,esporadicamente,ultrapassando 

7 pessoas. 

As atividades que esta população rural desen 

volve, estG.õ voltadas mais para a agricul tur·a, com exceçao 

de 3 proprietários que desenvolvem a pecuária e 6 que ~ 

xercem o magistério no próprio local. 

E...n doiCQn""~"'~'c::o. 

YÕestas atividades que a população rural exe! 

ce na área, é que se estruturoú o habitat rural, que 

não deixará de ser o reflexo do homem paulista, mineiro 

ou nordestino que calcou)através da sua experiência, a 
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ecupaçao do espaço rural de Jataizinho. 



3. 2. O Habitat Rural .- Numa simples visão do mapa 

do Habitaf Rural da Município de Jataizinho, pode ser per 

cebida uma diferença marcante entre a parte Nort~ e Sul.O 

Sul compreende áreas situadas entre o Ribeirão Saltinho, 

na sua parte mais meridional, nos limites com o município 

de Assai, estendendo para o Norte até as proximidades do 

Ribeirão de Jataizinho. Esta região apresenta caracterís

ticas muito definidas em virtude da ocupaçao que ali se 

processou, apoiada. principalmente,no cultivo da 

terra.(Fotos 5-6) 

Ao contrário, ao Norte estende-se a faixa de 

solos mais pobres que tem sido utilizada para a pecuária 

bovina. 

Em virtude destes fatores. o Habitat na por-

115 
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Fotos 5-6. Aspectos do Norte de Jataizinho.Na foto sup~ 

rror,vieta de uma fazenda localizada à margem da estrada 

de terra que liga Jataizinho a Rancho Alegre.Observa-se 

o capim colonião, já cortado, aguardando transporte. Na 

foto inferior, um doe assalariados da referida fazenda. 

Ao fundo, o rebanho bovino que constitui a maior riQueza 

desta parte do município. 
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çao meridional é, linear, distribuindo-se ao longo do 

Ribeirão Saltinho, Ribeirão Ãgua Branca, Ribeirão do Ti 

gre, Ribeirão Jataizinho. A rede de drenagem desta irea 

dirige-se a grosso modo, de Sudeste a Noroeste, portan- 1 
-!:°~~e. 

to, seus cursos d' agua se apresentam dispostoS\/ Estes 

rios acompanham assim a estrutura geomorfológica que 

caracteriza a região. 

As propriedades apresentam tamanhos diver

sificados, predominando formas retangulares, tendo as 

suas frentes voltadas para o sistema de circulação, e 

terminando nos fundos dos vales. (~içuRO- \6). 

As habitações rurais desta porçao meridio -

nal de Jataizinho, apresentàm-se dispersas, isto é, a 

casa sede e seus anexos fazem parte de cada propriedade. 

~ frequente a distribuição das casas rurais junto aos 

cursos dvigua, devido a facilidade de sua utilização pa 

ra fins domésticos ~, também,agrícolas. 

Outra característica que evidencia a ocupa

çao desta irea, é em relação aos diferentes grupos étni 

cos na sua forma de ocupação que reflete a sua herança 

cultural; em relação às propriedades dos colonos japone 

ses, italianos que, sempre desenvolveram sua horta, um 

pomar, para consumo doméstico, ao contririo dos nacio-
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nais que nao tem seu hábito. Convém salientar ainda que 

os japoneses preocupam-se com o paisagismo, desenvolven 

do, geralmente. o jardim tipico Japonês, em que os ele

mentos: água, rocha, plantas e peixes são indispensá 

veis. 

A área de predomínio da atividade da pecuá

ria localiza-se ao Norte do Ribeirão do Jataizinho es 

tendendo-se além do Ribeirão Ãgua do Caboclo. Nesta re 

gião as prop~iedades rurais são de dimensões maiores do 

que aquelas do Sul e o seu formato é bastante heterogê 

neo, com propriedades pequenas ao \~do de extensas fa 
. . 

zendas, onde se pratica a pecuária extensiva, isto é 

criação de gado em inverna.das, visando a sua engorda pa 

ra fins de fornecimento aofrigorífico local e aos ma 

tadouros. A produção do leite é mais para o consumo lo 

cal. 

A pecuária desenvolve-se nesta porçao Norte 

de Jataizinho, em consequência da topografia e solos 

mais ácidos e me11 -os ~férteis que impossibilitaram o de 

senvolvimento da atividade agrícola, principalmente 

o., cultura do café que exige condições pedológicas e cli 

máticas propícios. 

Em virtude desta atividade criatória, perce 

be-se que a dispersão do habitat rural apresenta - se 



120 

~ais disperso do que Sul. 

Geralmente, junto a casa sede da fazenda ins 

tala-se também o curral onde ficam estabulados os · ani 

mais de maior valor econômico ou os reprodutores. Nestas 

casas sedes da fazenda~ praticamente, nada mais existe.a 

lém dos estábulos: não se pratica a jardinagem, horta 

ou pomar~ a área circunjacente à habitação apresenta -

~k-se nua, sem gramado,y~uao batido. 

Destaca-se no distrito de Frei Timóteo, um 

aglomerado rural que. se desenvolveu junto à estrada fer 

roviária, e onde o Ribeirão Jacutinga desvia em direção 

ao norte. Entre a região de estação de ferro Frei Timó -

teo e o Rio Tibagi, estende-·se uma vasta área de .- solos 

argilosos, onde se desenvolveu a atividade oleL~a que 

exige rnão-de·-obra mais numerosa do que a pecuária. Oaí 

justific~se uma certa concentração populacional nesta 

-area. 

Em relação a casa rural corno os seus anexos~ 

tanto na porção Sul corno ,no,,do Norte de Jataizinho~essas 

feições variam em decorrência da situação financeira de 

cada proprietário. No início da ocupação contemporânea as 

casas eram muito modestas, construídas, raramente, de "ma 

terial" (93) e. cobertqs de telhas. Ao contrário do que 

podia ser observado em áreas cafeeiras de São Paulo.onde 
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as casas eram de pau-a-pique, barreado e cobertas de s~ 

pé, em Jataizinho, as moradias eram feitas de madeira ou 

de tijolos. A abutndância de matéria-prima obtida da flo 

resta latifoliada tropical, a presença de solo argiloso, 

foram fatores decisivos para estabelecer esta diferencia 

ção. Basta lembrar que ·as olarias sempre estiveram pre -

sentes , na região, como já foi citado acima. 

Em Jataizinho, predominarr, construçães como 

aquelas citadas p~r MÜLLERC 94 ) com o- telhado, quase 

sempre, de duas águas, tendo a parte mais larga voltada 

para os fundos cobrindo uma espécie de puxado que se pr~ 

longa por toda extensão da casa. '(l'otos 7-8). 

Na área rural de Jataizinho·, em 1969, 84, 04\ 

das habitações eram de madeira,·~9,57\ de tijolos•e 6,39\ 
• I 

de outros materiais. (Tabela ~&) . . O predomínio das casas 

de madeira, muitas das quais construídas no período do 

(93) Termo regional empregado no Norte do Paraná que si& 

nifica Tijolos, Alvenaria. 

(94) MÜLLER, Nice Lecocq - "Apontamentos sobre o Habitat 

rural no vale do Paraíba" em Anais da Associação dos 

Geógrafos brasileiros, Volume X, Tomo I, 1958, pag. 

206. 
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Fotos 7-8. Habitações do tempo dos pioneiros. Na foto su 

perior, uma casa de pau-a-pique, com telhado de duas 

águas, coberto de tabuihhaa. Na foto inferior, habitação 

da mesma época, também de pau-a-pique, escorada para não 

ruir. 



Parede 

Madeira 

Tijolos 

Outros 

TOTAL 

DOMICILIO : MATERIAIS EMPREGADOS 
JATAIZINHO - 1969 

. · N9 /Casas 

158 

18 

Materiais 12 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . 

. . 18.8. 

% 

84,04 

9,57 

.6 ,39 

. 100 ,00 

Fonte: Inquérito aplicado na área rural de Jataizinho 

TABELA 16 
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auge do café, geralmente apresentam pintura na sua parte 

interior. As habitações construídas de tijolos que reve 

lam um melhor nível econômico de seu proprietário, de um 

modo geral, são totalmente pintadas. Resta lembrar; a 
Casas de 

presença de~ barrotestde pau-a-pique (que muitas vezes e 

ram feitas do caule do palmito- enterpe edulis), resqui

cios de habitações primitivas, feitas com matéria prima 

local, ainda hoje utilizadas pelos moradores, e outras ! 

bandonadas, ap5s o declínio da atividade cafeeira.(Foto 9). 

A moradia do lavrador, de modo geral está as 

sentada diretamente sobre o solo, tendo ochão de terra 

batida, e somente .os cômodos bás::j.cos; a sala, dois quar 

tos e cozinha. 

A maioria das casa nao tem forro predominan-

do as de . telha va. Uma minoria (1,6\) das habitações 
.. 
e 

coberta de zinco. A maior parte (98,401) das habitações 

de Jataizinho são recobertas de telha de barro do tipo 

~Rc.nce~ (Tabela 4l.); predominam os pisos : de madeira(Sl, 

88\), seguidos dos de ladrilhos (30,96\) e,apenas uma 

minoria conta com pisos de tijolos (8,80\); outras, ain 

da 1permanecem com o chão batido (8,36\). 

Os equipamentos eletro-domésticos à disposi
do:. b>O~oõo~~ 

çãõ1da area rural são indícios reveladores do nível de 
de. 

confortolque estes desfrutam. Assim a maioria tem rádio 



r 
1 

Foto 9. Habitação de Jataizinho em 1929. A foto mostra 

a moradia do Senhor Giavarina, a única da:1uela época que 

era construída de "material" (alvenaria). 
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Cobertura 

Telha de 

Folha de 

TOTAL 

DOMICILIO : MATERIAIS EMPREGADOS 
JATAIZINHO - 1969 

N9/Casas 

Barro 185 

zinco 3 
·• 

.18.8. ... 

% 

98,40 

1,60 

100,00 

Fonte: Inquérito aplicado na área rural de Jataizinho 

'!ABELA 17 
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(78,2\).entretanto, poucos contam com ferro elétrico, ge 
I 

ladeira, televisão, chuveiro elétrico, máquina de lavar 

roupa e enceradeira (Tabela 1g) • O combustível utiliza-

do no fogão continµa sendo a lenha. Na maioria das casas 
V5oW\ 

(72 ,87\)'J o fogão a gá S, enquanto outros utilizam ambos. 

Como geralmente acontece nas áreas rurais de Jataizinho 

também os serviços públicos são deficientes, e, em mui 

tos casos 1 inexistem. Das casas recenseadas, 61 apenas u 

tilizavam energia elétrica (32 ,44\) •as restantes se ser 
. I 

via de lamparina, lampião a gás ou quero~ene. 

A área rural nao é servida pela rede de aba~ 

tecimento de água e1 deste modo, quase todas as . habita -
~ 

çoes (80,31\) tem um poço, · geralmente, a pequena distân-

cia da cozinha. Os moradores de melhores condições dis 

poe de "água encanada", isto é, água de poço que é bom 

beada para o interior da residência que se refere a 25 \ 

do total das famílias. A situação 
. , 
e alarmante quando se 

verifica que _po~c~ habitações utilizam fossa séptica 

(32 ,97\) (Tabela tCi). 

Por todos os dad~ expostos percebe-se que a 

população rural de Jataizinho vive em condições precárias 

de higiene e conforto. As condições sócio-econômicas des 

tes moradores que podeiw ser percebida5 pelo padrão das ha

bi taçõe~ seja do pequeno lavrador ou do proprietário de 

maiores recursos,constituem um dos elementos fundamentais 
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DOMICILIO EQUIPAMENTOS ELETRO-DOM~STICOS 

.JATAIZINHO - 1969 

Utensílio.s. D.omé.sticos . N9. .\ 

Rádio 147 78,20 
Fogão .. Lenha 137 72,87 a 
Fogão - Gás 53 28,19 a 
Ferro-Elétrico 44 23,40 
Geladeira 32 17,02 
Televisão 24 12,76 
Chuveiro Elétrico 20 10,63 
Máquina de Lavar 14 7,44 
Enceradeira 6 3,19 

. . . . .. . . . .. . . . 

Fonte: Inquérito aplicado na área rural de Jataiznho 

TABELA 18 
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DOMICfLIOS 

Especificação 

Poço 

"Ãgua Encanada" 

Fossa Séptica 

Luz Elétrica 

UTILIZAÇÃO DE ÃGUA, LUZ E FOSSA 
JATAIZINHO - 1969 

Habitação . % 

151 80,31 

47 25,00 

62 32,97 

61 32,44 

Fonte: Inquérito aplicado na área rural de Jataiznho 

TABELA 19 
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na caracterização da estrutura fundiária. 

Na área pesquisada o Habitat rural <i"ftoeSc'T'Jk.. 

o.\~-rn~ instituições de grande valia~ escola, igrela e as 

sociação, que representam um fator de coesão social na 

comunidade rural. Em Jataizinho,a escola é a instituição 

de maior importância, razão pela qual ela se faz presen

te em quase todas as secções de Jataizinho, onde além de 

oferecer aos discentes a instrução aliada à educação,pro 

cura,ainda,dar assistência aos lavradores, através de pa 

lestras ou reuniões dirigidas por Órgãos governamentais 

ou particulares, como foi observado na época das campa -

nhas promovidas pel~ Secretaria .da Saúde contra o polio 

meli te t. a varíola -: Nela., a população reune-se para rece -

ber as devidas informações, como tanibém se servem delas 

para a realização de festas folclóricas ou mesmo religio 

sas. As escolas da zona rural de Jataizinho estão sob 

a responsabilidade tanto do Estado como do município,por 
, 

tanto, ha· professores que · p~Qc'd~vn de municí-

pios vizinhos, como Assai e Ibiporã. 

A igreja é outra instituição que exerce na 

comunidade rural, a coesão social, através de suas fun -

ções propR.ia.~, além de outra.s que, muitas vezes, assume 

(Õ eralmente, as secções possuem uma igrejinha ou capela m 

de o povo pode. fazer as suas preces fOÍ.~,Coni0há poucos sa 

cerdotes, nem sempre aos domingos realizam-se as missas 
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Só 
"fYfctsveDiCi'ias pré determinados .Através da igreja 'bãcrealiza ~s 

trabalhos de ordem cultural e social, enca..""Mi nho""do 

seus fiéis, a uma vida mais sadia e cristã. Os fiéis uti 

lizam o pátio d<LS ~<?~"" para as comemorações em homena

gem ao Santo Padroeiro, organizando quermesses, bingos~ 

a..presentacnao : peças teatrais ou filmes de caráter reli

gioso. 

Nesta área a Associação Japonesa "Kai "J que 

tem por objetivo congregar as famílias não só de origem 

nipônica mas, também ,brasileira / f11;roc~~o: eõdo.\'acC-eXJ ; 

questões de ordem sócio-cultural, \política 

e econômica. Esta associação é de importância*~muni
dade local, porque serve de· elo entre os elementos do.s 

d\\Je.R.9Q-s comunidade6. ~ po·r meio dela que ·O: ~l..\-ux.o... .e_ a.. 

SG'-o \:;,-r.>c_c.e 'ltQ.. ~Ol\d• passando de geraçao em 

geraçao. Como se observou existia o Salão "Kai-Kan", on 

de funcionava a escola japonesa, p~do"V'e:eio des 
~ 

ta queYdesenvolviam todas as atividades esportivas, ar -

tísticas e agrárias. Importante notar que a associação a 

través de sua diretoria, eleita pelos membros da mesma 

é respons~l pelas comemoraçoes cívicas e festas tradi -

cionais, como a de "Undo -Kai" (Atletismo e . desportos). 

De~ta... festa que se realiza, geralmente, no 19 dia de 

maio (homenagem ao Imperador) pessoas de todas as 

idades participam. Desta forma a comunidade rural, tem 

um centro social onde podem passar horas de ' la . -



íer, praticando esportes, danças, cantos e músicas, culf 

nária e artes florais (IKEBANA). Nota-se que a associa -

ção japonêsa desenvolve na comunidade a ~erdadeira acul

turação. 

O esforço conjunto do governo e da comunida 

de fez com que a área rural de Jataizinho passasse poR 

uma série defl=la1'formações para apresentar a paisagem ge~ 
- poc. ~u~ v~, 

gráfica atual que,la1nda modificará no tempo e no espaço. 

,, 
fl.. 

A estrutura da área rural de Jataizinhofêã-

racterizada pela pequena propriedade, fundamentac7ém gr~ 

pM de agricultores . da classe média. Isto se notaq duran

te o período de 19~0 a 1960 (Tabela 20) quando houve um 
. . . . 

aumento de 55~49\, ao número de estabelecimentos;fte~~o 
. OOOQQ.e~ 

~e,, ;no ano de 1970;Yum decréscimo brusco de 11,42 \ 

'1lO. área rural, o que pode ser explicado, primeiro pela 

subdivisão de terras, fato muito comum entre os migrantes 

por questão de herança e, segundo, pela forma uti 

lizadct ·~estes levantamentosC95). A anáiise feita, de 

monstrou que o número de estabelecimentos rurais decres -

ceu mui to, em 1970: de 1656 estabelecimentos i?ed.""'2,\v- ~e. 

para 343 estabelecimentos,~que representa uma queda de 

(95) INCRA, Sistema Nacional de Cadastro Rural - Divisão 

geral dos cadastros - Recadastramento 78. 
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MUNICIPIO DE JATAIZINHO 

OCUPAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS RURAIS 

Características 1950 1960 

N9 de Estabelecimentos 919 1.656 
Ãrea 29.636ha 25.929ha 
Cult.Temporãria 7.144ha . 7.515ha 
ililt.Pennanente 8.090ha 9.605ha 

Mata 7-.665ha l.143ha 

Reflorestamento 2,44ha l.1sha 
Pastagens Naturais 6ha ·7,18ha 

Pastagens Artificiais 4.220ha 5.lSOha 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 

Fonte: FIBGE 

TABELA 20 

L33 

1970 

532 
14.907ha 
6.117ha 

533ha 
52ha 
34ha 

70lha 
S.838ha 



207,12\. Este fenômeno, pode ser visto cono um dos sinto~ 

mas proporcionados pela crise econômica, ~ pelo recuo dos 

cafeeiros em função . ' :incremento GS novas culturas.Vá 

rios fatores sao responsáveis por esta crise, como: erra

dicação do café, o próprio mercado e a intensa urbaniza -

ção. (J'oto 10). 

Há uma tendência da expansao das áreas des 

tinadas às pastagens artificia~e recuo das área ocupaqas 

pela cultura permanente, esta sendo substituída pelas cul 

turas anuais • 

No mapà de Jataizinho ~to~R~~o predomínio de 

pequenas propriedades, refletindo o que a.to11\e~, 

própria micro.;..R·egião "Algodoeira de Assai". · 

também na 
> 

· Do total de es-\'a.'be.\~c.\ Jml"\~'>lnvestigades 86, 52 \ 
ÓQ.. J...: ""'-~.é. 

representavam propriedadeSVInferiores a 30 alqueires e, 
Con-> @.1'~$.ee<;, 

13,48\ correspondiam às propriedadeSVsuperiores a 30 al-
, 

queires (Tabela 21) denotando que ha um predomínio de 

pequenas propriedades. 

Esta caracter;s.Uca está ligada'a própria or 

ganização inicial do espaço~que consistia em pequenaspro 

-\'oc< t'i-; d a..~ ·O.e;,·~ 
~e t'"';"'to&~ 

'do..i;, e, consequentemente, o povoamento)ê""m curto espaço de 

tempo. Se este fato foi favorável no passado, hoje este 
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Foto 10. Aspecto de Jataizinho no início da década 

de JO. Nessa época, apenas uma igreja e algumas e~ 

sas assinalavam a presença do homem nestre trecho 

de Jataizinho. Atualmente nesta área estão a Pra

ça Frei Timóteo e parte da Avenida ~·araná. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS 
JATAIZINHO - 1969 

Em alqueires .. N9/Imóveis 

00 - 05 42 

06 - 10 4.2 
11 - 20 45 

21 - 30 38 

31 - 40 6 

41 - 50 8 

+ de 50 12 
. . . .. . . . ' . . . . . . . .... 

TOTAL . . . . . . . . . . . .. .19.3 . ...... 

% 

21,76 

21,76 
. 23 ,31 

19,69 

3,11 

4,15 

6,22 

100,00 

Fonte: Inquérito aplicado na área rural de Jataizinho 

TABELA 21 

136 



137 

já 
.-

nao e. 

O número de imóveis superiores a 31 alqueires 

cada vez moís Se. *<>~YHl- insignificante 1 perfazendo um to 

tal de 13 ,48\
1 

em 1969 ~ por outro lado as pequenas pro -

priedades cada vez mais se rarefazem, 

deração o tipo de atividade e que dependam dos fatores fí 

sicos como o relevo e o solo. 

O que se pode comprovar é que está se proces

sando por áreas que foram ocupadas pelo café, não mais o 

retalha~~~~, mas, sim a anexação de pequenas propriedades 

devido às culturas de soja e do trigo. 



4. O uso da terra 

4.1. Atividades agn(rias 

4.2. outras atividades 
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4.1.Atividad.ea agrár;tas:. o uso da terra (figura 17) em 
-- -- - ------· s . . . . 

Jataizinho está apoiado, principalmente, na agricultura em virtude 

das já assinaladas condições do relevo, do solo e do clima. A voe~ 

ção agrícola de Jataizinho evidenciou-se, desde o princípio da ocu

pação de seu espaço quando, em meados do século XIX, alí se insta

lou a Colonia Militar e o Aldeamento de são Pedro de Alcântara. No 

início deste · século, entretanto, houve uma retomada na ocupação do 

espaço desta área favorecida pela expansão dos cafezais que, esten

dendo-se por todo o Norte Velho, atingiram, também, Jataizinho. 

O inquérito aplicado na área rural de Jataizinho em 

1969 (figura 18), demonstrou que mais da metade dos agricultores 

(51,75%) cultiva o algodão, enquanto que o restante está empenhado 

no cultivo do café (10,68%), do milho (8%), do feijão (7,46%), do 

trigo (4,26%), do arroz (4,26%), do amendoim (4%), da uva (3,73%) e 

de outros produtos como o girassol e o rami (5,86%) (Tabela 22). 
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PRINCIPAIS PRODUTOS AGRICOLAS. 

JATAIZINH0-1 9 6 9 

7.4 
• • 

FONTE: IMOUERITO Af"LICADO NA AREA llURAL DE JATAIZINHO 

lLA80•A~A0 ; M. M. .IA••IElA E 
M. Ol L. DE. SIQUl •A 

soa o•llMTAÇÃO º" AUTOllA 

IPIGUJU 18 

LEGENDA 

fiHmALGODÃO 

-CAFÉ 

t•:•:·:J. MILHO 

mfil FEUÃO • 

~TRIGO 

!::füJ ARROZ 

t-:·.;~··!~i AMENDOIM 

ê=~UVA 
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Jataizinho 

Principais produtos agríoolas 

1969 -

Agricultores 

Produtos agríoolas 

Algodão ........... •, ........... . 
Ca.fé ••••••••••••••••••••••••••• 

M:l.ll'lo •••••••••••••••••••••••• • .• 

Feijão 

Trigo 

Arroz 

......................... 
.......................... 
.......................... 

Amendoim ....................... 
tJv'a. •••••••••••••••••••••••••••• 

Oltros prcxiutos •••••••••••••••• 

'I'o'ta.l •••••••••••••••••••••••••• 

N9 

194 

40 

30 

28 

16 

16 

15 

14 

22 

375 

Fonte: rn:périto aplicado na área rural de Jataizinho. 

TABELA 22 

% 

51,75 

10,68 

8,00 

7,46 

4,26 

4,26 

4,00 

3,73 

5,86 

100,00 
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Percebe-se assim, que, ao lado de uma cultura tradi

cional, o café registrava-se uma tendência ã diversificação objeti 

vando atender mercados diferentes através da policultura. Nesse par 

ticular, um aspecto interessante foi o da produção da uva Itália, a 

climatada na região a fim de se obter um amadurecimento precoce, em 

relação as outras áreas produtoras. Desta fonna, a uva Itália pro

duzida em Jataizinho podia ser colocada no mercado em meados de ou

tubro, antes da época em que era feita a colheita das outras áreas 

e, assim sendo, por ser temporã, alcançava preços mais compensado -

res. Esta situação perdura até os dias atuais. 

Fntre as oleaginosas cultivadas no Paraná destaca-se 

o algodão que nos Últimos anos vem sobressaindo no panorama econô

mico regional. O increm~nto da cotonicultura está ligado ã expan

são das indiistrias de Óleos e, t~bém. ã crescente demanda de semen 

tes pelos mercados nacional e internacional. 

O algodão, cultura temporária que exige grandes cui

dados para uma boa rentabilidade, encontrou nos solos de terra-roxa, 

no clima quente com chuvas bem distribuidas e no relevo ondulado do 

Norte do Paraná, condições altamente favoráveis para seu cultivo. 

Introduzido no Paraná a partir da década de 30, ao mesmo tempo em 

que começou a ser cultivado em São Paulo, o algodão substituiu o ca 

fé prejudicado, principalmente, pela crise de 1929. A partir da zo 

na do norte pioneiro paranaense, onde se iniciou de uma fonna bas -

tante inexpressiva, a cultura do algodão expandiu-se para o Norte 



Novo e Oeste do Estado. 

No Paraná, assim cano ocorreu em São Paulo, o algo

dão foi cultivado para atender a crescente demanda industrial. As 

safras, entretanto, mostraram-se irregulares, principalmente no No!. 

te Novíssimo e no Oeste paranaense, onde os cotonicultores não dis

pt.mham do capital e da técnica necessária para alc~çar resultados 

canpensadores. Todavia, no norte pioneiro, a Micro-região Algodoei 

ra de Assai, em virtude da presença de manchas relativamente exten

sas de solos de terra-roxa, obteve excelentes resultados. A produ

ção desta área, no período de 1959-1964, não só ocupou o primeiro 

lugar no Estado, o que detenninou a liderança do Paraná no panorama 

brasileiro como, também, registrou a mais alta produtividade por heE_ 

tare. 

Em Jataizinho, (Tabela 23) parte integrante da Micro 

região Algodoeira de Assai, a cotonicultura iniciou-se a partir dos 

primeiros anos da década de 50. Sua produção, relativa ao período 

de 1950-1970, mostra tuna grande oscilação, não só no que se refere 

à área cultivada mas, também, nas toneladas produzidas. Assim, a 

produtividade por hectare aumentou nos períodos de 1950-1952e1959-

1960, justamente quando a Micro-região Algodoeira de Assai deteve, 

em todo o Brasil, o mais alto índice de produtividade por hectare, 

fato que mostra a participação de Jataizinho na economia regional. 

Por outro lado, este al..D'llento da produtividade parece estar ligado , 

entre outros fatores, à tendência generalizada que se registrou nes 
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Ano 

1.950 

1.951 

1.952 

1.953 

1.954 

1.955 

1.956 

1.957 

1.958 

1.959 

1.960 

1.961 

1.962 

1.963 

1.964 

1.965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

Jataizinho 

Ãreas cultivadas e produção de algodão 

1950 - 1970 

Area cultivada Prcx1ução 
{em ha.) Cem tcn.) 

............ 6.634 . ......... 1.725 

. . . . . . . . . . . . 6.171 .......... 4.950 

............ 6.050 . ......... 5.025 

. . . . . . . . . . . . 5.566 .......... 4.635 

. . . . . . . . . . . . 5.445 .......... 4.170 

. . . . . . . . . . . . 5.990 .......... 4.703 

. . . . . . . . . . . . 7.187 .......... 5.422 

. . . . . . . . . . . . 7.030 .......... 3.267 

. . . . . . . . . . . . .......... 

. . . . . . . . . . . . 7.980 .......... 0.970 

. . . . . . . . . . . . 0.734 .......... 9.867 

. . . . . . . . . . . . 8.980 .......... 7.800 

. . . . . . . . . . . . 8.978 .......... 11.196 

. . . . . . . . . . . . 8.940 .......... 13.703 

. . . . . . . . . . . . 5.445 .......... 13.703 

. . . . . . . . . . . . 4.000 .......... 3.990 

. . . . . . . . . . . . 3.800 .......... 4.050 

............ 3.800 . ......... 3.780 

............ 3.500 . ......... 4.200 

............ 3.800 . ......... 5.700 

............ 4.131 . ......... 4.535 

Fonte: IBGE 

TABELA 23 
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ta época pela crescente demanda do algodão para as indústrias . tex

teis e pela utilização de gorduras não saturadas, o que implicou na 

instalação de nt.Dllerosas usinas de beneficiamento deste produto. 

Além disso, os cotonicultores foram beneficiados com 

incentivos através da Secretaria da Agricultura do Estado, que for

neceu-lhes sementes de boa qualidade e pelo Banco do Brasil,quepro 

porcionou-lhes não só recursos íinanceiros, mas, também, a garantia 

de colocar sua produção no mercado externo. Foi assim que nruitos 

dos cotonicultores estabelecidos em Jataizinho fizeram deste nnmicí 

pio tnn importante produtor de alg~o. 

A produção algodoeira de Jataizinho, no período con

siderado (1959-1964) mostra que houve quedas a partir de 1965, que 

foram se acentuando até 1970. Através de observações posteriores 

verificou-se que de 1964 até os dias atuais a produção vem oscilan

do entre 3 e 5 mil toneladas, sendo que não se registrou a produção 

alguma comparável ao período do auge da cotoniê:ultura em Jataizinho. 

A decadência da produção de algodão em Jataizinho tem llllla série de 

explicações. Urna delas foi o cansaço do solo pela utilização de téE_ 

nicas inadequadas, embora nruitos dos cotonicultores utilizassem in

seticidas, ft.mgicidas, terracramento e curvas de nível e continuas

sem com elevada produtividade. Em algumas propriedades, entretan -

to, não foi respeitado o descanço prolongado do solo e a rotativi~ 

de das culturas que possibilitassem a recuperação das perdas dos e

lementos nutrientes básicos, imprescindível para a cultura do algo-
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POTO 11. Cultura de algodão em J&taizinb.o. A foto regi_!! 

tra a época da :floração do algod.ão, em dezembro .de 1979, 

num dos sítios looalizadoe às margens da BE-369. 
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·dão. Além disso, deve ser destacado que, em Jataizinho, a obediên

cia a estas condições foi dificultada pelas pequenas dimensões das 

propriedades pois, deixando o solo em repouso, ou alternando as cul 

turas, o cotonicultor deixaria também de produzir e, consequentemen 

te, de auferir lucros naquele ano. Em razão desta situação, princi 

palmente os pequenos proprietários preferiram outras culturas tem

porárias e não mais retornaram a cotonicultura. 

Porém, a .Companhia Agropecuária de Fomento Econômico 

(Café do Paraná), responsável pelos insumos no Estado, interessada 

em alDJlentar a produtividade algodo~ira vêm prestando assistência 

técnica aos cotonicultores. 

Na região -de Jataizinho, como ocorre em todo o Norte 

do Paraná, a semeadura do algodão é feita de setembro a dezembro. 

De lDll modo geral, as sementes são lançadas no solo, devidamente pr~ 

parado, no local definitivo, em duas etapas. Esta medida evita que 

a ocorrência do granizo, de secas ou de clruvas abtmdantes que podem 

comprometer o desenvolvimento das plantas, aniquilem, ao mesmo tem 

po, as duas áreas cultivadas. Deste modo, quando ocorrem os cita -

dos fenômenos, ou lDlla das áreas ainda não foi semeada e assim a pe!_ 

da é parcial, ou as plantas já estão mais desenvolvidas e, portan -

to, mais resistentes e a safra está garantida. Croto 11). 

Durante o desenvolvimento do algodoal, .que ocorre de 

dezembro a fevereiro, a planta cumpre seu ciclo nonnal produzindo 



DESTINO DA PRODUÇÃO ALGODOEIRA 

JATAIZINHO -1 9 6 9. 

FONTE: IHOUERITO APLICADO NA AREA RURAL OE .JATAIZINHO· 

YIGUBA 19 

LEGENDA 

~ JATAIZINHO 

fü~fü ASSAI 

mPJ) IBIPORÁ 

(illill LONDRINA 

fmil OUTROS 
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flôres que se transfonnam em ''maçãs'' que, por sua vez, secam e ar

rebentam. De fevereiro até meados de maio é feita a colheita. Es

ta situação, porém, pode ser alterada, pela ocorrência dos já cita

dos fenômenos climáticos, ou pelo ataque de pragas. 

De um modo geral, o cultivo do algodão é feito pelo 

proprietário e seus familiares; na falta de pessoal em número sufi

ciente para desenvolver as tarefas necessárias, o proprietário re

corre à mão-de-obra assalariada recrutada na própria região. Estes 

assalariados ("boias-frias"), constituem mão-de-obra temporária e 

seguem para as áreas do cultivo do algodão em grandes levas, princ!_ 

pal.mente, na época da colheita. Nesta ocasião, todos participam, 

sem distinção de sexo ou idade. 

01.timamente, o pessoal que exerce tarefas nos algo

doais vem rareando porque a mão-de-obra, especialmente a feminina 

que procede da periferia urbana, prefere deslocar-se à procura de 

trabalho nas cidades. Quando o agricultor é associado a cooperati

vas o produto da colheita é absorvido por elas~ caso contrário, se

gue para as algodoeiras instaladas em Jataizinho e adjacências. 

O inquérito aplicado na área rural de Jataizinho em 

1969, (figura 19) mostrou que 46,56\ dos cotonicultores colocam sua 

produção no próprio local; 26,29\ em Assai; e o restante distribui

se entre Ibiporã (7,33\), Londrina (1,72\) e outras localidades 

(18,10\) (Tabela 24). 



Jataizinho 

Destino da prcdução algodoeira 

- 1969 -

Propriedades 
CIDADE 

N9 

Jataizinh.o ...................... 108 

Assai ........................... 61 

Ibiporã ......................... 17 

I.Dndrina ........................ 4 

Qitras localidades .............. 42 

'1Ul7ü.. ........................... 232 

Fc:nte: In:jllérito aplicado na Ãrea RLiral de Jataizinho. 

!ABELA 24 

151 

% 

46,56' 

26,29 

7,33 

1,72 

18,10 

100 % 
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A maior parte do caroço do algodão resultante do be

neficiamento pri.mârio é destinada ao atendimento das indústrias de 

Óleos vegetais existentes no Paraná. Do processamento industrial 

do caroço do algodão resultam diversos produtos e sub-produtos como 

o linter (96), Óleo refinado, "torta-farelo" e resíduos. 

A produção de algodão em pltuna é, quase toda, desti

nada a São Paulo, onde é comercializada jtmto às indústrias texteis 

sendo que, parte dela é .exportada pelo porto de Santos (97). São 

poucas as indústrias paranaenses que consomem algodão em pllllla. 

Além disso, também é reduzida a exportação pelo Porto de Paranaguá, 

pois em 1969 foi de apena~ 15 mil ton. Esta situação modificou-se 

recentemente, devido à instalação de novas tmidades de represagem. 

A cotonicultura no Norte do Paraná propiciou a insta 

lação de dezenas de indústrias de beneficiamento, sendo que, eml970 

11 delas estavam localizadas na Micro-região Algodoeira de Assai (8 

em Assai e 3 em Jataizinho) o que ampliou o mercado de trabalho lo

cal e regional. Atualmente, com a já citada queda de produção, que 

se verificou não só em Jataizinho como também em todo o Norte Para

naense, apenas penna.necem em Jataizinho llila delas, pois as outras 

(96) Linter: lanugem que fica presa à semente do algodão depois de 

beneficiado. 

(97) Diversos autores. "Produção Agrícola no Paraná", em Revista Pa 

ranaense de Desenvolvimento, n9 19, p.40. 
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duas -foram ertintaa. 

A cultura da soja, que na d&cada de 50 estava 

concentrada no Rio Grande do Su1, surgiu na economia ~ 

naenae somente a partir de 1972. No Norte ao Estado, a ao -
jioul:tara foi iniciada am 1960, em úeaa antes ooupadas 

oom o a1godlo. 

llo Estado do Parani, a cu1tura da BOja tem se 

expandido pe1as repões Oeste, Sudoeste e Borte devido às 

condições eoo1dgioaa favorliveis. Assim, o re1evo, saave

mente ondu1ado, propiciou a mecanizaçao e, consequentem.9!!_ 

te, contribuiu para a expansão d.a cultura dessa 1eguni-

nosa; por outro 1ado, a soja ~dapta-se, .:tacil.Jn.ente, a q~ 

quer tipo de so1o e resiste bea le ~iações c11.mitioas,o 

que 1 mais um. fator :tavonvel. para a expansão das ireas 

cultiw4as. 

No sul. paranaense, a soja aparece consoroiacla ae 

cultivo do trigo, do centeio e da aveia, enquanto que ao 

norte, as ireas antes ocupadas por cuJ:turas de caf'&, fei-

jão, arroz, mi1ho e a1godilo vêm sendo transfo:rmadaa • Z.2, 

nas de produção de soja associada ao trigo. A maior par-

te da l!rea cultin.da com soja no Estado do Parani 4 en

contrada no Oeste, que • 1970, respondeu por 50~ 4~-~-
-

tal produzido nesta llDidade _-_da Federação e na região Nor-



te que, na mesma 4poca, contribuiu com., aproximadamente, 

43% do total. Embora a Micro-região Algodoeira de Assai 

não tenha alcançado grande projeção na sojicultura, esta 

vem sendo illcraaen:ta.4a, desde o fim ela d4cada de 60. 

Em Jataizinho (!rabela 25) a sojioultlll'& foi 

in1oiac1a a partir de 1967 e, tambá, consorciada ao tri

go. Embora os trle pri.Jleiros anos registrassem produ~o 

pouco sign.itioatiw., _a partir de 1970 as aediclas viBEUl

do incrementar esse oultiw surtiram ~eito, pois a pro-

duçiio passou le 36 para 805 toneladas. Todavia, em 1975 

e 1976 o rítzao de produ9io almlentou ainda 118.1.s, sendo que 

no iltimo ano menciona.ela a1aançou. 5 910 toneladas, acu.158!! 

do um orescilllento de 734~. Este fato deTe-ae ao aprilllora.-

mento das t4onioae de cultivo, à utiliza9ão de insmaos •o· -
demos, à introdução de varieclades mais produtivas e, . 

também,ls condições faTOriveia do mercado. 

A crescente demanda da soja por parte do merC!, 

do externo, seu alto valor de comeroialização, als do 

bom preço alcançad~ pelos seus sub-produtos, como por -

exemplo o G.Leo e o farelo, justificam o interesse dos 

industriais que, indiretamente, concorraa para aumentar 

a exportação paranaen~ que 4 feita atre.Tés doa portos 

de santos e Paranagw[. 
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Jataizinho 

Ãrea cultivada e produção de soja 

1967 - 1976 

Ãrea cultivada Produção 
ANO (em ha.) (em ton.) 

1967 25 33 

1968 30 36 

1968 30 36 

1970 574 805 

1975 300 715 

1976 5571 5910 

Fonte: IBGE 

TABELA 25 
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A produçlo e o comtfroio da soja no Para.ml, en -
tretanto, ainda não atingiu seu pleno deeenvolvimento.P,! 

ra que isto aconte9a ' necessiírio que prossigam as pea -
quisas no sentido de se obter maior produ9âo e, tam.bá, 

variedades maia resistentes; ( 9B) ' preciso ainda que 

ha3a garantia das oooperatiws para a comercialização 

da produção; que o C.P.P.(Conaelho Pederal de Preçoa)fi-

xe preços mínimos mais justos; e que haja maior dieponi -
bilide.de de Úquinaa colhedeira.a. Somente desta forma o 

parani{ podel"IÍ obter .a 11de~ça ela produção de soja. 

O cultivo .da soja a Jataizinho ' feito de ao-

do idêntico ao que ae observa no restante do Korte do P!, 

rani. Semeada de outubro a dezaabro, · a soja scS pode ser 

colhida entre JDB.r9C> e maio. lato ' feito mecanicamente, 

atravtfa de colheitadeiras e para que a coheita se faça 

de modo satiatat6rio, os grãos devem eatar bem seoos.Jlu! 

tas perdas podem ser erttadaa se for. seguidos al&UDs 

preceitos tlanicoa, como rea:Lizar a colheita na 'pooa 

certa; limpar e operar convenientemente a colheitadeira; 

preparar o solo de forma a não prejudicar a mecanização; 

semear na ÂÍpooa correta e com espaçamentos adequados;uti -
( 98) ALOOVmi, Kilon. •Rotação das êulturas e sistemas 

de produção", em Manual. Agropecdrio para o Para-

ni•,curitiba, 1976, P• 156. 
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lizar variedades recomendadas para a colheita meoaniza-

da ; e manter a 11.mpeza dos canteiros. 

Embora sande de cultivo relativamente :tl:i'.ou, a 

soja es~ sujeita ao 

oar suas :tolhas, provocar manchas nas vagens e ocasionar 

a podridão das sementes. Para combatê-las, os sojiculto-

rea empresam t'ungicidas e utilizam a cal.agem. 

A cultura do milho desenvo1 veu-se de maneira 

promissora em. todo o Estado do Param(. Em 1970, sua pro

dução s6 foi superada pe1a do oai'.S, sendo que os per!odos 

de maior produtirtdade coincidiram com aqueles jd'. apon-

tados para o algodão. Ua dos fatores que explica o seu 

sucesso no Para.nil e, principalmente, no Oeste e Sudoeste 

do Estado, ' o fato de es~ associada à criação de sui-

nos, oonstituindo o que se costuma chamar de binômio mi -
lho-porco, pois, a exemplo que se veri:fi~ nas zonas co -
loniais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a produ-

ção é destinada à engorda destes animais. Todavia, nas 

regiões Norte e Centro do Parand, onde isto não acontece, 

a produção está inteiramente voltada para a comercia11-

zação. 

Em Jataizinho, o milho ~ semeado de setembro 

' a dezembro (:Figura .20) em covas de pequena profundidade 

( 10~15cm), num espamento de 5 a 6 plantas por metro. O 
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cultivo do milho & relati~ente simples e pode ser de-

senvolvido sem grandes cuidados. Todavia, reeu].armente, 

deve ser ~eita a •carpa• nos carreadores, em v1.rtude do 

--~ecimento de __ 8rvaa dani.Jlhas_cu~o crescimento é est! 

:mul.a4o pelas chuvas abun!lantes que ocorrem no per!odo 

. de formação do milharal.. O ciclo de desenvolvi.manto do 

milho é de cerca de três a quatro meses quando, então, 

pode ser col.hida a espiga, ainda verde, de larga utiliza 
. -

ção na oul.inária que é, tambá, comercializada em marca-

doe e feiras lin"es. De abril a maio é colhido o milho 

maduro que é armanezado nos paidia e, depois de debulha-

do, segue para aa feaularias~ Bestas o milho é benefici!. 

do segundo os processos corriqueiros para ser transforma -
do em fUb2', canjica, quirara e farinha. 

No per!odo de 1950-1970 (Tabela 26), a drea 

cultivada com milho em Jataizillho, bem como a produção 

deste cerea.1 revelou uma oscilação muito grande. _ Rata 

cu1tura, porém, não foi incrementada objetivando dar-

lhe maior rea.:Loe na economia estadual. _ Assim, a produção 

que em 1950 foi de 2 880 toneladas, sofreu um pequeno 

acráscimo no ano seguinte pe.ra, novamente, retornar à 

cifra anterior. As maiores produções registrarem-se 9!!.L 
. - ·-· 

tre 1959 e 1969, girando por volta de 5 a 7 toneladas 
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160 

Jataizinho 

Ãrea cultivada e produção de milho 

1950 - 1970 

Ãrea cultivada Produção 
ANO (em ha.) (em ton.) 

1.950 2.882 2.880 

1.951 3.388 3.600 

1.952 3.461 2.700 

1.953 4.477 3.420 

1.954 6. 716 5.664 

1.955 5.043 1.998 

1.956 6.050 4.500 

1.957 6.352 3.150 

1.958 

1.959 7.019 5.220 

1.960 7.018 6.960 

1.961 7.018 6.960 

1.962 7.018 7.020 

1.963 6.799 6.600 

1.964 

1.965 6.845 7.440 

1.966 6.550 7 .110 

1.967 6.555 .5. 949 

1.968 3.300 36 

1.969 3.400 5.300 

1.970 790 1.225 

Fonte: IBGE 

TABELA 26 



e, outra vez, ocorreu um.a queda brusca em l.970 quabdo 

foram registradas l 225 toneladas. 
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No que se refere à ~ea cultivada em hectares, 

não ocorreu :tato algum que pudesse indicar uma excepcio

na1 produtividade, exceto em 1969 quando ~ 304 toneladas 

foram colhidas de 3 400 ha •• Entretanto, ocorreram. ba1.%as 

na produtividade dos anos de 1953, 1955 e 1957. · 

O feijão, leguminosa bastante sensive1 às varia 

çõee clim!Ítioas , pode ter sua produção afetada quantita-

tiva e qualitativamente, ~so ocorrea ventos :frios, gea

das ou chuvas pesadas e prol.oni;ada.s. Al.á diseo, o feijão 

mostra-se tambm mui to sena!vel às temperaturas elevadas 

que podem acelerar o processo de amadurecimento e preJu

dicar a formação dos grãos. Essa cu1tura exige ainda oui-

dados especiais durante o seu cresoimento, entre eles,a

p1ioações de herbicidas para evitar a proliferação de er-

vas daninhas e, oonsequentemente, perdas _de produção. 

No Paran,, o cultivo do feijão & feito em qll!! 

se todo o Estado que, por isso, vem se destacando na pro -
dução brasileira. No Norte e Oeste paranaenee o feijão 

das eecas e o das llgu.ae são oultiwdos, respectivamente, 

de janeiro a maio e de agosto a dezembro. A região SUdoes 

te, todavia, destaca-se por ser a mais produtiva, em vi!: 
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tuae de suas condições ol.1.m.2Ítioas e pedol6g1oas serem aJ. 

tamente favordveis .'_ao __ cUi ti vo do feijão. 

O feijão é semeado em covas rasas (2-3 am), dia -
postas a cada 20am, :formando :tile1ras que são eeparaa!s 

por espaçamentos de 50om. O ciclo do feijão completa - se 

entre 90-95 dias após o que ' :feita a colheita, atra.v~s . 

de colheitadeiras. llo N orli i:paranaanae são ouitivados 

os tipos "Aroana• (Chumbinho), "Piratã•(11ulatinho) e •ca 

rioca". 

Em Jataizinho, as condições de cultivo são se-

~ã:lhantes às do Norte Pa.ranaense. Geralmente o feijão ªP!. 

rece 1Dteroalado aos cafezais ou associado ao milho, · sen · 

do que apenas 3~ A cultivado : isol.adamente. BD Jataizi-

nho esta cultura apresenta-se _ irregul.ar, tanto no que se 

refere A drea culti'YS.da quanto no que diz respeito à pro-

dução. Estas oscilações podem ser claramente percebidas 

através da anlilise dos dados relativos ao período de 

1950-1970 (!abe1a 27). Verifica-se que houve um aumento 

da ilrea cultivada em 1954, t111.ando esta se estendeu por 

11 808 ha. A partir desse ano ocorreram oscilações consi

derdveis até 1959, quando se iniciou a retração das ilreas 

cultivadas que registraram seu m!nimo em 1970( 193ha). 

De um modo geral., a produção sofreu quedas me-



Jataizinho 

Ãrea cultivada e produção de Feijão 

ANO 

1.950 

1.951 

1.952 

1.953 

1.954 

1.955 

1.956 

1.957 

1.958 

1.959 

1.960 

1.961 

1.962 

1.963 

1.964 

1.965 

1.966 

1.967 

1.968 

1.969 

1.970 

Fonte: IBGE 

1950 - 1970 

Ãrea cultivada 
(em ha.) 

6.850 

8.301 

9.686 

9.680 

11. 808 

7.381 

8.833 

8.736 

4.344 

3.896 

3.896 

3. 727 

4.290 

2.200 

2.010 

1.089 

1.820 

4.650 

1.425 

193 

TABELA 27 

Produção 
(em ton.) 

3.180 

8.100 

3.540 

4.740 

5.076 

2.238 

2. 712 

4.029 

2.482 

2.898 

2.898 

2.460 

3.226 

1.576 

1.488 

1.928 

1. 742 

1.080 

1.524 

92 
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nos acentuadas porm mais cr!tioas. Por exemplo, a produ

ção que, em 1951 era de 8100 toneladas declinou, no ano 

seguinte , para 3 540 ton; alám disso, no perío~o de 1964 

a 1969, esta manteve-se praticamente eativel, em torno de 

1500 ton para acuear, em 1970, a reduzida quqntidade de 

92 toneladas. A produtividade em rel.ação à tlrea cultivada 

tambdm revelou uma stll-1.e de oscilações , como por exmap1o 

em 1951 quando :torem colhiclas 8 100 ton de W1a irea de 

8 100 ha, enq_uanto que a 1954, apenas 5 076 toneladas 

foram obtidas de 11 808 ha.. Todas estas considerações t' 
. . n 

servem para demonstrar instabilidades ooorridas no meros.-

do, substituiçlo do feijilo por outra.a culturas que permi-

tiram possibilidade• da a~erir maiores 111.oros, ou a ooo~ 

rência dos já mencionados· fenômenos olim.átioos. 

O trigo foi introduzido em quase todo o Estado 
1 

do Paran.IÍ, principal.mante no Sudoeste, Su1 e Centro~este. 

Entretanto, sd depois da decadência do ~' e do algodão, 

' que este ~cereal passou a ser ou1tivado no Itorte Para.na-

ense. De um modo geral., a produç«o do Estado -tem. ·dem.onstra -
do um alto índice de produtividade. Por exeilplo, em 1968 

uma 4rea de 97 309 ha produziu 143 510 toneladas, aloanç&!! 

do uma produti vida.de de 1 019 Kg/ha. e 99) 

( 99) VWOS AUTORES. Revista Paranaense de Desenvolvimen: 

to, n2 19, P• 83. 



Em JataiZinho, Bxoeção feita à porção norte do 

munic:!pio, o trigo encontrou condições favoníveis ao seu 

desenvolvimento, graças à topografia suave e aos so1os f~ 

teia, com ph varidveis entre 5,7 e 6,9. e 100>. (!'igura 2J.)~ 

Ka região Norte do parazul a maioria dos tritieal -
tores pratica o cu1tivo direto, que consiste na saneadu-

ra dos grãos ap6s a colheita da soja, sem a devida prepa-

ração do so1o. Para isto, sio empregadas úquinas especiais 

que movimentam pequenas faixas de terra, onde são colocadas 

as sementes, juntamente coa o adubo. Durante o deeenvo1v1-

mento da :t1anta não.h.ft necessidade de capina, pois o pre@ 

ro do terreno inc1u1 a co1ooação de herbicidas que evitam 

o aparecimento de ervas invasoras. Par& controlar o ataque 

de funcoa, o trigal deve ser pu1verizado com fungicidas. 

Plantado de·abril a maio, o trigo pode ser co1hido de set8!! 

bro a outubro, atravls de colheitadeiras. 

O cultivo de trigo em Jataizinho começou a se 

destacar a partir de 1969, quqndo alcançou a produção de 

17,5 tone1adas numa drea de 25 ha. A cu1tura deste cereal. 

foi incentivada pelo governo que autorizou o IAPAR(Institu

to Agronômico do Parand) a dar assistência ao tritioultor 

(100) Conforme azutlise qu!mica feita, em 1972, pe1o Insti~ 

to de Biologia e Pesquisa TecnolcSgica do parazul. 

16!1 
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no que diz respeito ao uso adequado de novas técnica.a; à 

prioridade de transportes e à intensificação de pesqui-

sas. 

Deste modo foi favorecida a ampliação das 

~reas cultivadas e houve uma tendência para oaumento da 

produção como ocorreu em 1970 _q~qndo, em Jataizinho, 713 

toneladas foram colhidas de 1 030 ba e, em 1975, que re

(101) gistrou 2 904 ton. para uma 'rea de 4 750 ha •• 

A triticultura alterou profundamente a paisa -

gem agrária, não s6 do município de Jataizinho mas, tambám 

de toda a região. Assim, ireas antes cultivadas com milho, 

feijão e arroz foram transf'onnadae em zonas produtoras de 

soja, trigo e al.godão, aparecendo, em pequena escala, ou-

troa produtos de valor comercial. como a uva.(Figura. 22). 

Desta forma, a paisagem. da Micro-região Algodo-

eira de Assai foi sendo transformada, pois as pequenas pro -
priedades foram sendo anexadas em função das mencionadas 

culturas que garantiam maior rentabilidade e melhores pos

sibilidades de lucros. Verificou-se, então, um decréscimo 

(- -101-) I .B.G.E. "Produção Agrícola Municipal•, volume 2, 

Tomo XIX, 1975. 
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no número de propriedades rurais.< 102> Diante destas 

transformações ae;n{rias observou-se que a paisagem mudou, 

radicalmente, de 1960 para 1970, o que exigiu, de certa 

forma,uma infra-estrutura mais ao:f'isticada que at~desse 

ao dinamismo da região que, até ho3e, continua sendo uma 

Elrea de produção agr!oola, fornecedora de matéria-prillla P!. 

ra aa indústrias e para o comércio externo. 

O arroz, que é cu1tivado em todo o Estado do P!. 

rand, tem seus maiore11 produtores nas regiões Norte e Nor~ 

este que, no ano de 1970, participaram coa 68~ do total 

ali produzido. 

Em Jataizinho, assim como acontece em todo o 

Norte paranaense, o arroz pode ser Cultivado 1nteroa1ado 

aos cafezais, consorciado ·ao milho ou, ainda, constituin

do plantações isoladas, muitas das quais, atual.mente, ea·:. 

tão ocupadas com trigo e soja. O plantio do arroz é feito 

de agosto a dezembro e sua colheita, de janeiro a maio. 

A produ9ão de Jataizinho é inexpressiva em re

lação ao total do Ratado e destina-se, quase totalmente, 

ao consumo local e, rara.mente, ao regional.. 

A análise da produção e das dreas cultivadas no 

(1()2,) llAKAGAWARA, Yoshiya. "Jlovimento demog:raífico do Paraná. 

1900-1975", inédito, p.29. 
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período de 1950-1970 (Tabela 28), mostra que ocorreu uma 

grande oscilação na produção e quedas acentuadas na produt:'·, -
tividada. Por exemp1o, em 1952, de 327 ha de ~rea cultiV!_ 

da forem colhidas apenas 24 toneladas, enquanto que em 

1950, de 242 ba foi obtida uma produção de 288 tone1adaa. 

O mesmo pode ser verificado an 1959 qU14:ndo 774 ha produzi -
ram apenas 756 ton., enquanto que nos três anos poster!, 

ores a mel!llla área cultivada implicou num rendimento SUP!, 

rior a 1000 ton •• Estas variações estão ligadas a VlÍrios 

fatores, entre os quais desempenharam papel de destaque 

certas peculiaridades clim!Íticas ocorridas durante o des&l! 

volvimento e a colheita do arroz. 1 o caso de acontecer 

uma longa estiagem. na dpoca da granação, o que pode com-

prometer a safra, como ocorreu em 1968. Nesse ano, houve 

uma redução de 95~ em relação à produção do ano anterior. 

Este aspecto da estiagem 4 sobretudo importante porque, em. 

Jataizinho, predomina o arroz de sequeiro, sendo que o ir-

rigado aparece em ~reas restritas. 

Entre as culturas permanentes do Norte do Para-

n~, o cafd destaca-se, não s6 pela importância que sempre 

teve mas, principalmente, pelo papel preponderante que de

sempenhou e 'ainda desempenha na economia paranaenee. 

No Norte Velho, o oafá penetrou pelo vale do 
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Jataizinho 

Ãrea cultivada e produção de arroz 

1950 - 1970 

Ãrea cultivada Produção 
ANO (em ha.) (em ton.) 

1.950 242 288 

1.951 339 384 

1.952 327 24 

1.953 322 348 

1.954 588 720 

1.955 532 342 

1.956 605 462 

1.957 750 564 

1.958 

1.959 774 756 

1.960 774 1.038 

1.961 774 1.038 

1.962 774 1.038 

1.963 872 1.188 

1.964 450 1.320 

1.965 840 1.560 

1.966 850 1. 704 

1.967 900 1.560 

1.968 700 800 

1.969 800 1.680 

1970 200 184 

Fonte: IBGE 

TABELA 28 
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rio Itararé, propagando-se à medida que avançavam as fren

tes pioneiras à procura de melhores solos, até atingir o 

m'dio curso do Tibagi. Posteriormente, os cafezais espa~ 

lharam-se nos rumos Oeste e Su1, ultrapassando, inclusive, 

as barrancas do Parand. 

Em 1948, em Jataizinho, 900 mil pESs de café 

renderam uma produção de 1 500 toneladas; no ano seguinte, 

o número de pés frutificando aumentou para 1 189 500 e pr.2_ 

duziram 1785 toneladas. Estes primeiros dados da produção 

cafeeira de Jataizi.Dho mostram a importância deste produto 

para a economia local.. Todavia, a partir de 1950 vdrios f!, 

tores, entre os quais a alta d-e preços no mercado externo, 

incentivaram a produção. 

De um modo gera1, no per!odo de 1950-1970 (Tab_! 

la 29) ocorreram oscilações acentuadas na produção, moti'V!; 

das, principalmente, por fatores climkÍtlcos e econômicos. 

Observa-se que no período considerado, ocorreu, a partir 

de 1950, um aumento das dreas cultivadas, fato que se pr.2_ 

10ll80U at6 1964, quando estas se retraíram até atingir o 

mínimo em 1970 (apenas 134 ha.). 

Jd no que ee refere à produção, as oscilações 

eão muito mais acentuadas e bruscas. Por exemplo, em 1963 

e 1964, para uma mesma drea ( 9 600 ha.) foram colhidas, 
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Jataizinho 

Ãreas cultivadas e produção de café 

1950 - 1970 

Ãrea cultivada Produção 
ANO 

(em ha.) (em ton.) 

1.950 2.633 1.365 

1.951 3.645 1.224 

1.952 3.645 1. 755 

1.953 5.670 2.100 

1.954 7.493 720 

1. 955 7.493 902 

1.956 9. 720 224 

1.957 9. 720 1.647 

1.958 

1.959 9.600 5.400 

1.960 9.600 6.300 

1.961 9.600 3.600 

1.962 9.600 3.300 

1.963 9.600 2.700 

1.964 9.600 420 

1.965 3.840 450 

1.966 3.200 450 

1.967 3.000 2.310 

1.968 2.800 

1.969 

1.970 134 72 

Fonte: IBGE 

TABELA 29 
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respectivamente, 2700 e 420 toneladas. Estas inetabilida-

des, refletem a tendência geral que se verificou no Brasil 

da diminuição de aíreas oul.tivadas em virtude da política 

de erradicação dos cafezais, que ocorreu a partir de 

1965 como conseq1lênc1a de ocorrências diversas • .El'ltre es_ 

tas, as geadas de 1962, 1963, 1966, 1967 e 1969;( l03} se-

oas; mudanças de contingentes cafeeiros e modificações da 

técnica de cul.tivo. O conjunto des:bea :fatores, além de 

outros, limitaram as dreas dedicadas à cafeicultura e, coB 

sequentemente, interferirem na produção.< io4) 

Como aconteceu em todo o Norte do Paraná, t_am 

~ em Jataizinho, registrou-se a tendência de reduzir as 

2'reas ocupadas oom. os cafezais, em razão das constantes 

subetitui.ções dos cafeeiros antigos por outros, novos, ou 

pela erradicação, ou meBmo pelo abandono doe cafezais. Ee 

tas transformações fazem parte de um processo dinâmico 

que depende de incentivos governamentais, _a.fim de que não 

falte café pare. o consumo interno e sejam preenchidas as 

cotas de exportação. 

(103) Instituto Agronômico de Campinas. "Ocorrências de 

geadas com temperatura mínimas nos períodos de 1880-

1920 e A929-1975", folha mimeograf'ada. 

(104) V.1RIOS AUTO:Rl.S. "Produção Agrícola no Paraná•,p.18. 
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O oaf4 1 uma planta da família das ru.bi~ceas, 

que exige cuidados especiais desde o plantio at~ a ool1tei 

ta. Depois de três ou quatro anos o cafeeiro começa a , 

produzir. O cafeeiro floresce na primavera, o que pode,~ 

tretanto, ser retardado ou antecipado. Assim, caso as oh!! 

vaa cheguem antes da ápoca prevista, a flore.da pode ser 

antecipada, caso contrário, ooorre o inverso. A queda das 

flores deixa à mostra os •chumbinhos" que amadurecem a 

partir de dezem'Vro. Em cerca de cinco meses, estes · mudam 

de coloração, passando do verde para o amarelo, deste pa

ra o vermelho-cereja e, depois, escurecem, gradativamente, 

até que o fruto )"fava" ou •coco") atinge a maturação ºO!! 

pleta. A colheita, que se inicia em maio e prolonga-se 

até ~u1ho, pode sofrer altera9ões dentro deste período, 

conforme a variedade cultivada. 

Em Jataizinho, a colheita & feita manualmente. 

Os oolhedoree percorrem os carreadores, arriçando os fru

tos dos galhos. Esses frutos eão eolooados no chão, ou S.2, 

bre um pano estendido, ou diretamente sobre o solo. Post.! 

riormente, eles são recolhidos e, depois de ensacados, 

são depositados nos terreiros onde se efetua a secagem. 

Alguns cultivadores costumam lavar os fratoa em "tanques". 

Depois de secos, os "cocos• são embalados em sacas com 
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capacidade para 40 quilos. Deste modo, o café está pron

to para ser oomeroiaaizado. Os compradores levam o café 

em coco para ae mdquinas de beneficiamento, onde ele é 

despolpado; disto resul.ta a palha do caf' (casca do 0000) 

que pode ser utilizada como combustível e, tamb&m, como 

adubo. 

E:n Jataizinho, através de observações de campo, 

verificou-se que em algumas das pequenas propriedades que 

se dedicam ao cultivo do café, ainda estd· em uso o pilão 

para o despol.pamento do café. 

Em virtude da maior produtividade e resistêA 

eia que apresenta, a espáoie •tcatu" tem sido preferida 

pelos cafeicultores do liorte Paranaense, ao inv.Ss daque

las tradicionalmente cultivadas ("Robusta• e "Arábia"). 

Percebe-se assim, a importância que a agricul.. 

tura sempre desempenhou para a eoonolllia de Jataizinho 

pois constituiu uma atividade per!Janente na ocupação do 

espaço, embora alguns produtos tenham cedido lugar a ou 

troe de maior rentabilidade e mais procurados no mercado 

como, por exemplo, a soja e o trieo. Todavia, um dos 

aspectos mais significativos é a interferência humana, 

que se manifesta, sobretudo, através da mão-de-obra e da 

tácnica agrícola que, indiretamente, interferem nas trans 
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forma9ões da paisagem. 

Em Jataizjnho predominan pequenas propried~des 

que estão empenhadas na policultura e, assim sendo, já 

não necessidade de mão-de-obra numerosa e fixa, com.o aoon -
tecia na f'ase da ca:teicul.tµra. Deste modo, a exploração 

da propriecJade ~ feita por elementos da pr6pria :tam:!Jia e 

apenas são recrutados alguns assalariados quando · as pro-

priedades são maiores e cultivam produtos destinados à oo -
meroialização em larga escal.a, como o caf,, a soja, o tr!, 

go e outros. Os assalariados, que podem ser fixos ou tem-

ponírios ( tamb~m chamados volantes) , são recrutados nas ~ 

pocas de plantio, capina e colheita. 

O inqu~ri to de campo demonstrou que a maio-

ria dos proprietários ( 86,20%) se utiliza de mão-de-obra 

assalariada temporária, enquanto que o restante (13,8o,t;), 

emprega assalariados permanentes. 

A procedência dos assalariados ( Figura 23) 

é diversificada porém, de um modo geral, não excedem loC;!_ 

lidadas situadas al&n de 100 Km de distmtcia de Jataizi 
_. -

nho.A maioria deles ( 40,32%) procede do pr6prio local; 

31,05~ vem de cidades pr6ximas, como Londrina, São Jerô!!!, 

mo e Cornélio Proc6pio; 24,19~ procede de Assai e o res -

tente { 4,04%), de Ibiporã. {Tabela 30). 

Além dos assalariados permanentes, que tem 
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Local de Procedência 

Jataizinho 

Procedência dos empregados 

- 1969 -

N9 

Jataizinho ...................... 100 

Assai ........................... 60 

Ibiporã ......................... 10 

Outras cidades do Paraná ........ 77 

Minas Gerais .................... 1 

TITTAL ........................... 248 

TABELA 30 
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Empregados 

% 

40.32 

24.19 

4.05 

31.05 

0.40 

100.00 



salário fixo e dos volantes, que recebem por dia de tra

balho ou por tarefa realizada, existem a.inda nas propri,! 

dadas, os meeiros e os parceiros, que constituem mão-de

obra. sujei ta ao regime de exploração mista. mui tas ve

zes, eles são donos de pequenas glebas e assumem ta.ia 

condições em propriedades de seus pais, de parentes ou 

de compadres, porque têm _tempo dispon!vel. 
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Em alguns casos de pequenas propriedades cuja 

exploração ' anti-econômica, ocorre o proprie~io absen

teísta que deixa a cargo do parceiro todas as tarefas de

correntes do cultivo e da administração; neste caso, o 

parceiro ~. também, o prcSprio caseiro e recebe casa para 

morar, terra para cultivar, almn de sementes, adubos e 

:fungicidas. A produção obtida nesse regime de trabalho 

destina-se à sobrevivência do parceiro e, quando h!Í exce-

dente, este ~ vendido na cidade ou no distrito mais pr6_ 

ximo. 

Uma outra situação entre meeiro e proprietáT

rio é a existência de um contrato que estipula a forma de 

pagamente. Este sistema de •meia• e de" parceria•, vem 

sendo muito difundido e aceito na região. 

Predomina em Jataizinho, a utilização do adu-



bo quimico (80%) (Figura 24), seguido do adubo vegetai 

(16~). Apenas 4~ das propriedades empregam adubo orgânico 

animal. Percebe-se assim, que a utilização do adubo qu1.lp! 

co na maioria das propriedades aparece naquelas eujoa reeí 

duos vegetais não podem ser utilizados como tal, como acon 

tece nos algodoais.Por outro lado~ o uso de adubo orgânico 

vegetal está estreitamente vinculado às ltreas que dispõe 

de resto1hos, oomo é o caso daquelas em que são cultiV!_ 

dos o feijão e a soja. Quanto ao adubo orgAnico animal, a 

pequena proporção de propriedades que o emprega est' rela_ 

clonada a ausência da pecuária na pegião em que foi apli

cado o inquérito. 

Oe proprietários de JataiziDho estão conscien

tizados da necessidade do emprego de insetividas (Tabela 

31), pois observa-se que isto oooITe e.m 84,35~ dos casos. 

Todavia deve ser considerado que aqueles que não usam in-

seticidas (15,65%), na maioria das vezes, não necessitam 

deles.to que acontece nas iíreas dedioadasà triticultura. 

pois, o trigo, está menos sujeito às pragas do que, por 

exemplo, o algodão. 

A utilização de curvas de nível nas proprieda

des de Jataizinho é decorrente das já mencionadas caracte

ríetioas do relevo, muito embDra a prática desta técnica 

poesa sar--0bservada em apenas 39,60~ das propriedades. Na 
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Jataizinho 

Técnicas empregadas na agricultura 

- 1969 -

Propriedades 

N9 i 

Usa inseticidas ...................... 194 84.35 

Não usa inseticidas .................. 36 15.65 

Tm'AL ................................. 230 100.00 

Fmprega curvas de nível .............. 59 39.60 

Não emprega curvas de nível .......... 90 60.40 

Tm'AL ................................ 149 100.00 

Usa adubo 
, 

80 80.00 qm.mico .................... 
Usa adubo orgânico vegetal ........... 16 16.00 

Usa adubo orgânico animal ............ 4 4.00 

TOf AL ................................ 100 100.00 

Possuem implementes agrícolas ........ 142 66.05 

Não possuem implementes agrícolas .... 73 33.95 

TOf AL ................................ 215 100.00 

TABELA 31 
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ma1ór1a daquelas que não :fazem uso das curvas de n:!vel 

(60,40~), incluem-se casos de desconhecimento e ignorân

cia dos cultivadores que preferem continuar utilizando 

meios tradicionais. 

O relevo de Jataizinho não constitui obsticu

lo grave ao uso de maquindrio (:Figura 25J J entretanto, 

33,95~ dos _ pr0prie1;~os nãó faz uso de emplementos agri

colas, enquqnto que em 66,05~ das propriedades acontece o 

oposto. Tal fato está ligado não s6 às pequenas dimensões 

dae parcelas mas. tambmn, ao produto cultivado. l intera_! 

sante observar que nas 188 propriedades pesquisadas em J!_ 

taizinho, foram registrados 75 tratores, 53 caminhões,37 

bicicletas, 10 carroças, 19 cavalos e 15 autOIUÍveis sendo 

que JllUi tos dos proprie-U:rios tem mais de um veículo, ani

mal, ou implemento agrícola. 

O inqu~rito aplicado na drea rural de Jataizi

nho em 1969 revelou que as pequenas propriedades ( O -10 

alqueires) perfazem 43,53% do total; as m~diae ( 11-30 a!, 

queires) compreendem 43% das propriedades; e as grandes 

( 31 - 50 alqueires) totalizam 13,47%. O predominio das 

pequenas e m~diae propriedades ( 86,53~) deve-se, princi

palmente, à diversidade dos produtos al! cultivados, des

de e retomada da ocupação do espaço, com o cultivo do ca-



Jataizinho 

Distribuição das propriedades 

- 1969 -

Propriedades 
Di.rnensõe s (em alqueires) 

N9 % 

o - 5 ........................ 42 21,76 

6 - 10 ....................... 42 21,76 

11 - 20 ...................... 45 23,31 

21 - 30 ....................... 38 19,69 

31 - 40 ...................... 6 3,11 

41 - 50 ...................... 8 4,15 

+ de 50 ...................... 12 6,22 

TaI'AL ........................ 193 100,00 

TABELA 32 
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fd,. ( Figura 26). 

Esta situação manteve-se em épocas posterio 

res ao ca:fé, uma vez que ae culturas que se desenvolveram 

em Jataizinho{algodão, milho, feijão e remi) podiam ser 

praticadas em pequenas e médias propriedades. Todavia,a 

malba fundielria sofreu alterações no deoorrer do processo 

de ocupação pois, outras culturas, como é o caso do trigo 

e da soja, exigiam espaços mais amplos. Nessa 'poca, con

forme ~~ foi citado anteriormente, ocorreram anexações de 

propriedades que assim permanecem até hoje. 

Todavia, o u.eo da terra em Jataizinho não se 

restringe apenas às atividades ag:r2lrias. Outras ativida

des existem, como as olarias e as usinas de beneficiamen

to do a1godio que também tiveram destacado papel nas tran_!! 

formações que se processaram e ainda estão ocorrendo no 

espaço agrário deste município do norte Velho Para.naense. 



4 .2. Outras a't! rtdades - Alá da exploração 

agr!ool.a,em Jataizinho devam. ser destacadas outras at! 

vidades que, embora Dito sen4o agrárias, têm import!ncia 

para a economia local. 

Entre esta.e, aerito realçadas neste oap!tulo, 

as olarias e a11 usinas da bene:tieiamento do algodão.As 

primeiras, :tazem parte deste estudo porque são illlpre

oind!veis para a compreenslo de determinados aspectos 

das transformações que se processaram no espaço rural 

ae Jataizinho. !rodav:La, conv&m destacar, desde jlÍ que 

embora ae olarias a princípio estivessem instaladas na 

zona rural, muitas delas, atual.mente integram o espaço 

urbano. 

Bo que diz respeito à usinas de beneficia-

mento 4o algodão, sua inclusão neste trabalho tS mais 

189 
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:táei1 de aer justificada, uma vez que elas são um re-

flexo imediato da atividade a~ria. 

As oondiçõee pe~l,cSgicas específicas existea ·-
tea na irea oompreendida entre os wl.es dos rios Taqua 

. -
ri, dae Plores e das Ribeirões Ja"taizinhe e .Barrinha, 

~1uentea do Tibagi J>ropiciaram a instal.a9ão de inÚll,! 

ros estabelecimentos oleiros para o aproveitamento da 

argila, materia~prim.a b!Ísica para o fabrioo de telhas, 

t1jo1oe, manilhas, etc. 

A existência de olarias em Jataizillh• 4 .-1. -
to antice. e eomo ~i foi .mencionado n• oapitul.o referen. 

. -
te ao i>roc~aso de oaupaç&o Ao espaço, pode ser compr.! 

vado atrav&e de relatcSrios e documentos conaer.nantes 

ao período Imperia1 e tàmbán atravls de entrevistas 

feitas junto a antigos moradores do atual. município de 

Jataizinho. Co~onne in:to:rmaçõee pretadaa por Elias D~ 

quech, que em 1929 era comerciante em Jatai, a Compa-

nhia Territorial maxwell possuia, alma de uma serra-

ria para o aproveitamento da madeil"Q extraida ela exu.-

berante floresta Tropica.1 1at1fo11ada que reo•bria a 

regi.lo, também, uma olaria que produzia tijolos e te-

lhas para o consumo loca.1 e regiona1. 
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A atividade oleira na maioria dae Tezes aesen -
volveu-se paralelamente à agricultura de subsistência, 

sendo que aquela niio exigia numerosa mio-de-obra;& fr.! 

quente, a sua produ9ão estar limitada ao trabalho de 2 

a 3 pessoas e alguns e1ementos, _geralaente menores de 

idade. Assim, em relação à regi.ão de Jataizinho, oons-

tatou-se que o aproveitamento da argi1a, :mataria-prima 

abunda.te e indispensdval à atindade ole1ra9 nã'.o re-

fletau, 4e imediato, no cre•cimento da populaçio;a sua 

oontribuiçio do ponto de 'V1sta dem.ogrdfioo s6 ocorrev 

bem mais tarde, trazende algumas i.mplioações na estru-

tura urbane-rural. do m:unio!pio como seri visto poste -

rior.ente. 

o estabelecimento das primeiras industrias 

cerAmicas em Jataizinho desenvolveu-se am consequ8noia 
·--.. 

do surgimento de um grande mercado consumidor, em fun-

ção das exigências da constru.ção ci~l·na região nor

te paranaense, onde as cidades proliferarcun e cresciSD. 

rapidamente. 

A partir do final da década de 60, mlrl.tas o-

1ariaa, inicialmente incipientes e ru.dimentares, pass.! 

ram a funcionar em melhores condições utilizando a me 



oanização o que contrilnllu para que os produtos foss• 

f'abrioadoa não só em maiores quantidades· mas tamb&n com 

melhor qualidade, a fiJ11 de .aatisf'azer mercados consum! 

dores cada vez mais exigentes. Tambán, nesta &pooa, as 

olarias mais aprimoradas receberam a denom1naçio regi.2_ 

nal. de •cerfmicas" e, gradativamente, forem deixando de 

produzir o tijolo comum partindo para o de 6 f'uros, ti-

jolo 1am.1nado com 18 furos para parede, e1ementoe va8!!. 

dos (para enfeites), •capas•, 1adrilhos, lajes e mani-

1has. 

Entretanto,· an algumas olarias 4e pequeno po~ 

te, ainda persist·i;v por lllllto tempo o sistema de tra~ 

lho rudimentar, onde toda a produção era feita :manual-

:mente; assim o barro era retirado por .meio de pila, 

posteriormente era amassado nas pipas à tração !. 

n.imaJ.; quando a textura da argil.a atingia o •ponto",o• 

tijolos eram batidos um. a um. O "bater tijolo" absorY1.a 

pouca mão-de-obra, e a produ~o era bairleaima sendo,as 

vezes, at' anti-eoonSmica. O "batedor de tijolo" vivia 

em condições precárias, apresentando nível de instrução 

nu1o ou quase nulo; geralmente muito humildes esse ti-

po regional n!o tinha grandes anseios pessoais, socia

is ou eoonSmioos. 
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A Constru.ção da barragem da usina de Capiva

ra pe1a CESP, na d~cada de 70, trouxe à regil[o de Jata,! 

zinho algumaa implicações de oarater a6o1o-econ8mico , 

pois, oom o represamento dos cursos dtiígua, as ireas 

ribeirinhas tiveram que ser desapropriadas. Este fato 
1 

restriDgl.u a exploi-ação da argila pelas oerfmicaa em . a -
proxillladamente 70'/> doa barreiros ali existentes. Mui tas 

das •oerimicas" , . quer seja de grande, m&dio ou pequeno 

porte viram-se, prejudioadas pel.a invasão das aguas r.!. 

presadas, com a aestruiçlo dos •barreiros•, fontes de 

fornecimento da argila. Tambá algumas áreas agr:!co1as 

forem ~etadaa pelas obras da CESP. No conjunto, oer-

oa de 318,80 ha do munioipio de JataiziDho, totalizando 

32 propriedades, e oerca de 445,96 ha looallzados à ~ 

gem esquerda do Rio Tibagi, no Município de Ibiporã fo 
. -

ram diretamente atingidos pelas obre.a da referida uai-

na. 

Do total de 20 elementos que forem questio~ 

aos, durante o levantamento de dados de pesquisa de ~ 

po, no município de Jataizinho, 9 responderam taxati"f!! 

mente que tiveram grandes preju!zos, perdendo parcial. 

ou totalmente os seus barreiros, ou a produção agríco

la, o que obrigou-os a abandonar estas atividEides,pro-
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ourar localidades pr6ximas ou at4, mesmo, mudar para º:!! 

troa mUnic!pios. 

Al&a disso as desapropriações etetuadas na r_! 

giSo de Jataizinho pela instalação da usina de capi"f141'8 

provocaram. um decrieoimo na popu1a9lo o1e1ra da reg:Ulo 

e, consequentemente, interferirem na produçKo. Entret&!!; 

to, se a instalação da referida usina trouxe alguns re . . · ~ -
fim::oe negativos_ para a eoonom.ia loca.1, por outro lado, 

a inetalaçio da_Ull n~oleo popul.acional. 1ocal.izada em Po 
l 

· reoati a fim de acomodar a mão-de-obre. lá empregada, tro~ 

xe alterações na paisacem rural. da região. A presença 

de numerosos trabal.hadores e seus :familiares, exigiu a 
/ 

implantação de um.a nova 1.nb-a-eatru.tm,oa a fim de atender 

ae necessidades desse contingente populacional.. 

Entre os oleiros· que em 1979 exerciam suas a-
__.. 

tividadee em Jataizinho era a maioria descendentes de ! 
• 1 

migrantes i ta1ianos, enquanto lllDB ;pequena minoria era 

oonstituida de brasileiros e de deacendentes de austrí.!, 

cos, espa.nhois e japoneses. A maior parte dos oleiros 

era natural de Jataizinho e de localidades do proprio E.! 

tado do Paraná como Assa!, Cambaní, Foz do Iguaçu, Lon-

drin.a e SertancSpolie. Poucos, entretanto procediam dos 



Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Slo Pau1o. hi-

dentemente, grande parte da população oleira cS da pro

pria região do Norte do PaJ:lland o que reduz a pa.rtici~ 

çio do elemento extra-regional.. (Tabela 33). 

Ao que tu.do indica a t&cnica. oleira parece 

ester ligada a uma tradição familiar pois 77"' dos en -

trevistados revelou ter aprendido a profissão com os 

pais ou com parentes prdxi.m.os. Observa-se que a maior 

parte dos propriettírios de olarias de Jairaizinho deu 

continuidade a pnltioa oleira, tradicional.mente desen-

volvida pelos seus antepassados, nlo s6 por terem mais 
.,,_,,,,,. .. 

experi3noia mas tambm, porque herdaram propriedades 

que, em virtude das condições pêdológicas, favoreciam 

a exploração da argile. 

Os oleiros restantes passaram a se dedicar . a 

essa atividade por ocasião de suas mudanças para Jata!, 

zinho sendo que no local de origem desempenhavam ativi 

dadee variadas relacionadas ao comárcio, agricultura e 

pecuiria. 

. Para atingi.r a situação atual, as olarias do 

:Munic!pio de Jataizinho passaram por mias fases, em 

decorrência da própria estrutura econômica brasileira. 
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Jataizinho 

Pessoal empregado nas cerâmicas 

- 1979 -

Denominação da cerâmica 

Bela Vista ....................... 40 

Planalto ......................... 28 

Santa Matilde .................... 20 

Rainha ........................... 18 

Claúdio .......................... 16 

Jatai ............................ 15 

Santa t-6nica ..................... 12 

TOTAL ............................. 149 

Fonte: Inquérito aplicado em Jataizinho 

TABELA 33 
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Flnpregados 

26,86 

18,80 

13,42 

12,08 

10,73 

10,06 

8,05 

100,00 
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Assim, 'V1Írios fatores de ordem s&cio-pol!tica, alán de 

outros decorrentes da crise do café em 1929, limitarem 

de um modo geral, o desenvol.vimento das olarias. 

Na região em estudo, entretanto, pa.raJ.elamen -
te a estes fatos, ·surtiram efeito positivo as diretri-

Ees adotadas pelas Companbjas de Col.onização e Lotea -

mantos que promovendo o estabelecimento de pequell&e pr,2 

priedades, ampl.iaram as frentes de mercado pera a ool,2 

oaçã:o dos produtos oleiros. A ripida urbanização e o 

afluxo constante de contingentes populacionais para es -
ta região que se efetuou durante quatro décadas, em vi!: 

tude do intenso desenvolTi.m.ento econômico que aJ.i se 

processou, foram suficientes para efetivar a ocupação 

total. de tode o norte do Parap.2'. Como ooneequ3nc1a deJ! 

ta expansão que se fez tanto no meio rural. como no urba -
no, cresceram aa possibilidades de colocação para os 

produtos das olarias instalais.e em Jataizinho. 

Por volta de 1930 a produção de Jataizillho 

destinava-se a atender a demanda local e regional como 

Assai, Ura!, Corn~lio Proc6pio e Londrina. Deve ser re.!! 

saltado, que nessa época e at4 mesmo o f'im da d'cada 

de 40 a produção era reduzida, pois as cidades, de um 
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modo geral, eram pequenas. S pre6iso 1anbrar que em 

1930 Jataizinho tinha apenas 5 a 6 casas de madeira e 

uma de a1venaria que era de propriedade de Benjamin Gi,! 
. . 

varina. 

O crescimento urbano · no trecho entre Londri-

na e Apucarana acelerou-se a partir de 1932 qwpide foi 

oonstruida ponte sobre o Rio Tibagi. Esse :fato intens! 

ficou a ocupação do espaço desta tires. e contribuiu pa-

ra que Londrina se tornasse o centro da região. Em. Ja-

taizinho o oreswimento urbano desta porção do Norte P!i! 

ranaense 1mp1icou no aumento da produção o1eira que n,2_ 

vamente tomou grande impulso quando, na década de 50 a 

'1-ea em questã'.o tornou.-se o fooo do desenvolvimento O!: 
. . 

fee1.ro. Des_ta forma a instalação de novas olarias em J!! 

taiziDho foi estimu1a~a pela crescente procura dos pr,!t 

dutos derivados desta atividade. O dinamismo que tomo• 

conta desta região foi _assim o principal reaponsi:ível pe 
1 

las produções, cada vez maiores, daa olarias que, por 

àu.a Tez, ultrapassaram o mercado regional, para . ~çárl-. 

çar oe Estados vizinhos de São Paulo e Mato Grosso. 

A produção das olarias de Jataizinho ~ oome~ 

cializada não só em :função da grande variedade de mer

cadorias que fabrica mas, principalmente, em decorrên-
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eia do sistema de ciroula9ão. Assim, & que JataiziDho 

pe1a priVilegiada posição geogrd.:f:ica que ocupa poderia 

ser o ponto irradiador da produção oleira para o Sul 

de são Pau1o e tamb&m para o Norte lfovo e Norte Velho 

--
do Parand. Esta situação entretanto, nem sempre :toi 

convenientemente aproveitada e somente depois das me-

didaa governamentais que :fomentarem o programa de de

eenvol vimento regional. & que JataiziJlho passou a dea

:tru:tar das vanta~s de sua situação geogn(tica. o pro 
. . . -

grama do Governo, que inclUiu a substituição de oami -

nhos de Terra, intransitalveis nos tempos de chuw, por, 

estradas ae:ta1tadas, :facilitou o escoamento dos produ-

tos das olarias.(P'oto 12). 

Atual.mente a cii-cuJ.ação ' :facilitada pel.a e-

rletâaoia de ferrovias e rodovias sendo que estas Últ:!, 
. . 1 . . 

mas, emborá ~~· - onerosas, tem sido mais utilizadas P.!. 
-~-

;, .-:, 

ra serem mais rdpidas. Deste modo, Jataizinho estd in-

te~ligado aos demais municípios da região e com o Eat,! 

do de São Paul.o. Almn disso, a Bede P'erroviaria Fede -

ral. ' utilizada para o transporte de grandes volumes. 

A produção das olarias e cer&nicas, de aoor-

do com levantamento de campo realizados em 1970 e 1971, 

pode dar uma id,ia clara de seu desenvolvimento e de 



Foto 12. Cerâmica Cristina. Localizada às margens da 

BR-369 o que ~rante um fácil escoamento da produção, 
I 

esta Cerâmica fabrica tijolos e telhas para atender ao 

consumo local e regional. 
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sua atuação regional e extra-regional que atinee parte 

do Sul de Mato Grosso e do Estado de São Paulo. Nessa 

época estavam em fase de grande produção as cerWnicas 

Slo José, Petri e Ereno, Ourinense, e as olarias. San-

ta Katilde, Princesa do llor-te, Diana e San-ta •aria. A-

lá destas deve ser lembrada também., a Cerlmica Bela 
-..... -

Vista a Única do Norte do Para:oJl que se dedica somen 

te a prod•çlo de manilhas e que por isso tem prantida 

a colocação de seu produto. (Tabela 34). 

Be um modo geral., as olarias e cer&nicas ~ 

duzem. ti~olos, telhas, lajes, ladrilhos e capas sendo 

que os tijolos e telhas .tem sido computados sem die~~ 

çao da forma. 

As mencionadas ·eerbicas e olarias efetuaram 

a distribuiçio das 6662952 peças que produziam nos ano 

de 1971, em cem municípios do Batado do Parand, sendo 

que a maior parte (78,2~)deatinou-se ao Norte Wovo e 

14,43~ seguiu para o norte Velho. O restante (1,46~) 

foi distribuido entre o Norte Novissimo e outras loca-

lidades brasileiras. (Tabela 35). 

O maior consumo que se verifica no Norte No-

vo está rel.acionado, não stS o desenvolvimento regional 
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que tem contribuido para aumentar a produção das olarias 



Município• 
Tijolos . 1 

N9 1 % 

001. Londrina 1.930.599, 81, 72 

002. Cambi 427.908 93,.53 

003. Apucarana 382.230 94,00 

004. Assai 245.500 68,80 

005. S.Joâo do Ivaí 10.300 2,97 

006. Haringã 274.300 93,62 

007. Arapongas 

008. llolandia 

009. Jmdaia do Sul 

010. Jataizinho 

OU. Ibiporã 

258.920 

169.642 

196.250 

161.911 

77.600 

012. Cornêlio Procópio 92.820 

013. Loanda · 83. 700 

014. Sto.Ant.Paraíao 81.250 

015. Cmbira 75.480 

016. Ivaiporã 

017. S.Seb.Amoreira 

018. Fwnal 

019. U.uarama 

020. Campo Mourão 

021. Harumbi 

022. Manda guari 

023. Itambi 

024. Grande• Rioa 

025. Marialva 

026. N.Amér.Colina 

027. Uraí 

028. S.Cec,Pavão 

029. Cruz.do Oeste 

030. Haril.do Sul 

P31. S.Jer.da Serra 

032. Iporã 

033 . Jardim Alegre 

034. Camp.da Lagoa 

035. Barbosa Ferraz 

036. C>io-Erê 

16.190 

51.054 

51.450 

30.050 

15.400 

34.800 

35. 720 

18.610 

31.300 

31.000 

18.850 

21.800 

21.465 

27.000 

10.050 

7.200 

8.800 

20,100 

15.100 

5.050 

TABELA 34 

94,20 

85,24 

99,44 

88,78 

59,26 

98,30 

100,00 

99,8S 

98. J(; 

22,21 

70,95 

89 ,56 

57 ,32 

34,82 

86,11 

91,30 

51,94 

87,43 

87,00 

55,39 

.66 ,21 

65,33 

98,90 

38,47 

29,50 

36,44 

86,26 

70, 13 

25,60 

1 

CERÂMICAS - 1971 

Tdhu Laju Ladrilho• 

N9 

369.959 

22.685 

16 . 590 

107.174 

335 .850 

18.670 

15.125 

29. 370 

1.100 

20. l!ll 

49.395 

1.600 

1.300 

56.500 

20.900 

6.000 

15.600 

26.820 

5 . 610 

3.400 

17.214 

4.500 

4.630 

15 . 180 

10 .170 

11.390 

300 

23.380 

15.940 

17.200 

15.350 

3 . 200 

6.230 

14.520 

1 % N9 

15,66 , 24.680 

4,96 2.500 

4,07 4. 700 

30,03 

96,85 

6,38 

5,50 

14,76 

0,56 

11-,06 

37, 72 

1, 70 

1 % N9 

1,04 . ' 31.550 

0,55 3.050 

1,16 1.500 

4.116 

"1.450 

1, 70 

77,51 -

29,05 

10,44 

29, 75 

60,65 

13,89 

3.500 6,69 3.000 

8, 70 

48,06 

12,57 

13,00 

44,61 

30,88 

34,67 

1,10 

87,63 

61,02 

70 , 50 

63,56 

13, 74 

28,93 

73,63 

2.000 4,53 

i % 

1,34 

0,67 

0,37 

1,17 

1,11 

5, 72 
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Capu Total 
!119 ·~ % H9 

1 % 

5.655 • º .•24 / 2.362.443 . 100 

1.320 0,29 457.463 100 

1.600 0,40 406.620 100 

356. 790 100 

600 0,18 346.750 100 

292.970 100 

800 0,30 

277 . 0,16 

2.500 1,91 

100. ·0,12 

200 0,28 

270 0,52 

-. 

955 2,91 

3.300 12,37 . 

130 o ~51 

2()1) (1, 94 

150 º· 77 

( Continua ) 

274.845 100 

199.012 100 

197.350 100 

182. 368 100 

130.945 100 

94.420 100 

83. 700 100 

81.350 . 100 

76.780 100 

72.890 100 

71.954 100 

57.450 100 

52.420 100 

44.220 100 

40.410 100 

39 .120 100 

35.824 100 

35 .800 100 

35.630 100 

34.030 100 

32.925 100 

32.855 100 

27.300 100 

26.680 100 

26.120 100 

24.400 100 

24.150 100 

23.300 100 

21.530 100 

19 .720 100 
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e B R 1 • I e A s - 1 9 7 l 

Tijolcs Telhas Lajes Ladrilho e Capas · ----.. 'Kunicipioe Total 
Nll ~ Nll ~ Nll ,. Nll ~ Nll ~ lfll ;e 

.. --037. ?áiraeelva 18.400 lr·o,oo 18.400 100 
038. Curitiba 12.000 66,18 5.930 32,70 200 l,12 18.130 100 
039. Assis Chateaubr. 16.000 . 98,76 • 200 1,24 l6.20C lCIO 
040. Alv. do Sul 6.300 42,57 8. 500 57 ,43 14.800 100 
041. Rancho Alegre 14.500 100,00 14.50.P lOC 
042. Penix 5.200 )7 ,96 8.500 62,04 13.7GO 100' 
043. JaniÓpolis 10.300 79,23 2.100 20,77 13.000 100 
044. S.Ped.ro do .Iva! 11.800 92,18 l.000. 7,82 12.800 100 
045. AltÔnia 9.590 82,45 2.040 17 ,55 11.630 10(, 
046. )!unho& de ?alelo 9.000 100,00 9.000 lCO 
047. Cascavel 4.000 49,69 4.050 50,31 .- 8.05(, 100 
048. Boa EsperanQ!. 5.500 69,62 . 2.400 30,38 7.90C 100 
049. Terra lloxa 7.300 100,00 1.300 100 
050. Ubiratã 3.000 45,26 3.200 47 ,33 50C 7,41 6.760 100 
051. Bela V. do Paraiso 6.500 98,36 lo8· 1164 6.6C8 100 
052. :!'eabiru 5.600 84,84 l.000 15,16 6.600 100 
053. Guarapuava 6.400 100,00 6.400 lC;O 

054. Lobato 6.250 lc.;O, OG 6.25C ·100 

055. Aetorga 3.000 50,00 3.CJOO 50,CO 6.ooo 100 
056. Guaraniaçu l.500 :>5,86 3.300 56,89 1.000 17 ,25 5.8oc 100 

057. Godoy L'.oreira 3.100 64,91 2.000 35,09 5.700 100 

058. BorrazÓpolie 4.500 76,94 l.2CO 21,06 5. 70(, 100 

059. Pérola 5.000 90,90 - 500 9,lCJ 5. 50(, lOC , 
060. céu Acul 5.450 lCi0,00 ~ 5.450 100 

061. Porecatu 2.350 43,43 2.700 49,90 360 6,67 5.410 100 
Q62. ~inta do Sol 5.200 100,00 5.2oc 10(; 

06). Toledo 4.550 90,09 500 9,91 5.05c, 100 

064. 1.!atelândia 4.soc 100,00 4.80(, lüO 

065. Paranavai 3.000 70,42 1.260 29,58 4.260 l(;Ci 

066. Sertane)r. 4.05(, . 96,42 150 3,58 4.200 100 

Cf!T • .Dig.Beltrão 4.100 101-,00 4.10(; lC;(, 

068. Guaraci 2.00CI 50,00 2.000 50,00 4.000 100 

·--·---- -:J 

TABELA 34 
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CBRlMICAS - l 9 7 -1 

·--- Tijolos Telhas Lajea Ladrilhos 
Mwüclpios Capu Total 

lfl ~ Nt ~ lfl ;. lfl f.·-- NI ~ ICI "-: 
069'. cor'bélia 3.600 -100,00 .... 3.600 1(,0-

C110. Jaguapi tã 3.500 100,00 J.500 100 
071. CuriÚva 200 5,88 3.200 - 94,12 .& 3.400 ll.JO 

C112. 1ormosa do Oeate 3.240 100,CJO J.24ú 100 

C113. Alto Piquiri .}.COO 100,CiO J.OC.O lOCJ 

074. llandaguaçu 3.000 100,00 J.OOCi 100 

075. Sta. li.ariana J.000 lOC,00 ).000 100 

076. Iretar.ia 3.000 100,00 J.~o 100 

077. lfamborê 2.500 96,15 lOC 3,85 2. 600 100 

078. l'loreata 2.500 100,00 2.500 lOC 

079 .. cêrro Azul 2.500 100,00 2.500 100 

080. I.ambrê 2.500 - 100,00 ·2.500 100 

061. A:raruna 2.000 100,úO 2.000 100 

082. 
, . 

Prudentopolis 2.000 100,00 2.000 l:OO 

08). Pitanp 2. 000 lb0,00 2õ0CO lOC 

084. Bom Sucesso , 2,000 100,00 2.oco 100 

085 .• Ponta Grossa 1.500 79,78 380 - 2C,22 ~ 1.880 100 

086. Ortigueira l.800 lCO,Oú 1.800 100 

087. SertanÓpolis l.200 75 ,C;n 400 25,00 l.6QO 100 

088. Rib. do Pinhal 1.500 lCO,úO l.50v 100 

089. Catanduas l.500 100,0<.i l.50C. 100 

090. Rio Bom l.lC;O 100,00 l.lCCI lúO 

091. Kaloré l.COO 100,00 1 .. 000 100 

092. Bandeirantes l.000 lGO,OC 1.000 100 

093. Nova Pátima l~-0.CO lOú,CO 1.000 100 

094. Sapopema 5CO 100 500 100 

095. L4Ópolie 50U lCO,l;O 500 1.00 

096. Cambará 5CO 10Ci 1 0C 50Ci 100 

097. Colorado 500 100,00 50C: 100 

098. Plora! )00 100,<..0 JOO 100 

099. llariluz 300 100,Cv .300 100 

lOC. l'oz do Iguaçu 40 lOG 4c, 100 

TABELA 34 



Jataizinho 

Distribuição da produção oleira 

- 1971 -

Peças 
REGIÃO 

N9 

Norte Velho ..................... 961.312 

Norte Novo ...................... 5.215.100 

Norte Novíssimo ................. 389.040 

outras localidades .............. 97.500 

TOTAL ........................... 5.662.952 

Fonte: Inquérito aplicado em Jataizinho 

TABELA 35 

% 

14,43 

78,27 

5,84 

1,46 

100,00 
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como, tambá, à presença de um.a rede de transportes bem 

desenTolvida · que permite o escoamento doa produtos,emb~ 

ra possa onerá-los. 

A produção elas olarias de Jataizinho atende a 

44 munio!pios do Rorte Bovo sendo que entre estes, os de . . . . 

maior consumo slo, obviamente, os grandes centros urbanos 

como Londrina, J!aringl, Arapongas, Apuoarana, ent·ra o•-

troa. 

O elevado oonsumo des"tas úeas vem se acen~ 

ando ul.timamente em conseq1lência do êxodo rural. que con-

.corre para ampliar a demanda habi taoional. nas cidades. A 

carência de moradias, que tem. oontribuido para gerar p~ 

blanae sooiaie, constitui preocupação de entidades part! 

cul.ares e oficiais que têm desenvol'Yido esforços para 

encontrar soluções adequadas. A exemplo do que ocorre em 

todo o Brasil, ~amb&a em Londrina e outras cidades do 

Norte paranaenee, o B .?f .H. (Banco Naciona1 da Habitação) 

construiu unidades habitacionais, Tisando minorar o pro-

blema de moradia das ol.aeses menos :tavoreoiclas. Assim ' 

que entre 1975-1978 foram constru!dae 20 514 unidades , 

f~ciadas atrav's dos 6rgãos espec:!ficos, af'im de aten-

der aqueles que aspiravam adquirir a sua casa pr&pria. 

i evidente que a exigência de um número cada 

vez maior de h.a.bitaçõc;s forçou o consumo de telhas, tijo 
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. jolos, 1aJea e cerã.micas, o que contribuiu para estimular 

a produção oleira dos estabelecimentos local.izados em Ja 

taizinho • 

Por outro lado, a pequena proporção de telhas e 
; . 

de tijolos consumidas pelo Norte Velho pode ser expl1oa'8. 

pela grande distAnoia que o separa da zona oleira de (ata! 

zinho. Deste modo, os oonsmnidorea desta drea pre1'erem ad-

quirir produtos oleiros · em Ourinhoa (São Paulo) o que lhes 

garante preços msiS vantaJosoa, em relação aos de JataizinhQ 

e, tamb&a, ma1or variedade de tipos. 

llo Rorte Velho, os maiores connmidores dos pre-

dutos oleiros de Jata.izinho f'orem, por ordem decrescente,os 

munio!pioa de Assa!, JataiziDho, Corn&llo Proo6p1o, Santo 

AntoDio do Para:!eo, São Sebastião c1a Amoreira, Nova Am4r1oa 

ela Colina~ Urai, Santa Ceo:!lia do Pavão. São Jerônimo da 

Serra e Miraselva. 

Já no que se refere ao conS\IDlo de manil.has produ-

zidas pela Ce~oa Bela Vista, destacam-se no Norte Velho 

os munic:!pios de Corn&lio ProccSpio, Bandeirantes, Santa :...•.! 

riana, Ce.m.bara(, Assai, Ribeirão do Pinhal, Urai, Nova :rllti-

ma, Ho"t'S Am.Srioa da Colina e Jataizinho. Todavia, com exce

ção dos três :primeiros munic:!pios citados que eonsumiraa, 

respectivamente, 18 628 peças, 16 186 peças e 7 519 peças, 



207 

todos os demais registram. um consumo de manilhas relativa 

mente baixo que eacilou entre 3 400 a 595 peças. Erie fa -
to pode estar ligado à ausência da implantação de uma - ia 

f'ra-estrutura de saneamento bllsioe. (Picura 27). 

No Norte Bov!saiáo o consumo de produtos da.a 

olarias e cerAmioas de Jataizioho ' aais limitado. Isto 

se deve, principalmente, à diethcia que separa: esta rei;!· 

ão da ah-ea produtors.. Por outro lado, o !forte 1'onssimo 

apresenta uma rede urbana em desenvol~ento onde exia-

tem inlfmere.e cidades de pequeno e mldio porte coao as de 

Penill, Campo Mourão, Mamborê, Goio-Brê, Alto Piquiri,Umu -
arama e Xambrê que, entre 1960-1970, duplicaram sua poe 

la9ão: (l05) ~odavia , o desenvolvimento urbe.no que a! 

se verifioa, pouco significado apresenta pera estimular 

a produção de Jataizinho, uma vez que alguns produtos 

oleiros podem ser obtidos em oer&nioas dea_sa região. Uma 

delas, 1 a Cerim.ica Andird, de propriedacle da Companhia 

de ferras do Norte elo Param{, que está instalada na mar-

gem eaq_ue~da do rio Ivai, a cerca de 4 Km da ~dovia que 

liga Karingl{ à Cianorte ( ::BR-86). Utilizando-se de argila 

( 105) RAKAGAWARA, Yoshiya. Obra citada, p. 14. 
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de 6tima qualidade, retirada no proprio local e recomenda -
da para indmeras ap1ioações no fabrico de materiais cerA-

:micos destinados à construção civil, a Cerâmica Andird 

produziu, no ano de 1975, em média, 2 359 942 peças~( 106> 
Em 1971, a produção oleira de Jataizil'lho encami-

nhada para o llorte Borlssimo incluia telhas, tijolos num 

total. de 389 040 peças que foram oolocaaas, principalmente, 

nos municípios de Loancla ( 44 220 peças), Umua.ra:ma( 52 420), 

Campo Mourão (44 220), Cru.zeiro do Oeste, Iporã, Campina da 

Lagoa, BaT.bosa !'erraz, Goio-Erê, !Penix e . Jani6pol1s. 

Entre os municípios do llorte Borlssimo que oonsu-

miram as manilhas produzidas • Jataizinho destacam-se, pela 

quantidade recebicla, oa de umuarama ( _33 765 peças),~ 

vai ( 27 124 peças), Ciaao~e ( 26 222) a · Campo. Mourão . .. . - . ~ 

( 25 628 peças). Percebe-se assim., que embora restrito pelas 

j' mencionadas condições geo~ioas e pela existência de o~ 

rAmicas nesta drea, o consumo dos produtos jataienses ·ooor -
re, ~ sua maior parte, nos centros urbanos mais expressivos 

do Norte Nonssi:mo. (Fotos 13-14). 

A distribuição dos produtoe oleiros de Jataizinho 

em . outras localidades é J>OUco expressiva; todavia, as · màil! 

lhas produzidas nas cerAmicas ãesse município che&&m a aten-

der al.gullB.s oiciades paulistas como Presidente Pru.dente, Pr~ 

--~ · . - ----- -------------------
( 106) VARIOS AUTORBS. ~Colonização e DesenTOlTimento do 1101: 

~e do para.ni(•, P• 293. 
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r , 

Fotos 13-14. Cerâmica Bela Vista. Na foto superior as 

instalações deste estabelecimento que, foi adquirido 

da Companhia Colonizadora de Terras Maxwell. Na foto 

inferior produtos oleiros deeta Cerâmica que especia

lizou-se no fabrico de manilhas utilizando, para isso, 

os "barreiros" existentes na região. 



eidente Epiú.oio, Paraguaçu Pau1ieta e OuriDhos; por ou 
. -

tro lado, o a~eoimento de cidades como Dourados (Mato 

Grosso do Su1) e Slo Pau1o ( Ca'Pita1) na rel.ação de con -
sumidorea dos produtos elas olarias de Ja"ta.izinho conet,! 

'tu.• oaaoa esporid1coe que a6 podem ser explicados pelo 

aproveitamento das viagens de retorno. 

Tal. como acontece em outras ireas, aa ·olariae 

de Jataizinho tem ee desenvolvido 8ll :tunçio do grande 

:meroado conaumidor. Assim, para atender a crescente de-

aancla vem sendo construídas nova.a unidades cerllmioaa e 

oleiras do*8.dae de instalações modernas e, portanto, em 

cond1c;8es pera produzir peças e11 maior núero, de me -
lhor qua11dade e a preços maia lucratinil. Esse :tato t• . 
contribuído para gerar problemas de conoorrênoia que nem . - . . 

eempre · podem ser soluciona.doa. Ao cont?1Ír1.o, elee são 

agranclos pela escassez de argila nas prox1.m1dades de 

Jataizinho, pela falta de lenha para movimentar a foma-

lha o que implica, consequentemente na aquisiçio de ou

tro combust:!vel e no encarecimento do produto :tinal;alc 

disso, surgam outros problemas derivados da deficiente 

organização de trabalho e da utilização de mão-d~bra 

não qualificada e _pouco numerosa para atender às neces

sidades ela produçlo. 
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Percebe-se assim que ocorre uma çande instab! 

lida.de na prtdução e no com~rcio dessas mercadorias, o 

que talvez pudesse ser contornado com a ·criaçlo 1 .. ·- de 

cooperativas que absorvesaaa a produção das oerlmicas e 

olarias e, deate aolo, dessem mais _segurenga ao pequeno 

e m'dio produtor; a1ma desta, uma outra medida seria a 

1nsta1ação de :!illais a :!1.m de ampliar as aíreaa conS\l-

midoras. 

Entretanto, & preciso destacar que, oaeo es- . 

' taa pr0vidinc1aa nlio se concretiaem, mui tas das pequenas 
- -- - --- -

· olarias não terlo condições de · sobreviTêneia e, oertamG!! 

te, passarão, como ~aí vem acontecendo, a operar olandes

t~aute no me~ado paralelo; isto, ~- _ dllVida, ooapromJ! 

terfl a qualidade do prod11to que, assim, serd: elabora.do 

sem as condiçêSes ideais de :tabricaoão. 

Além das olarias e cer&doas de Jataizinho, m! 

recam destaque especial as usinas de benef'iniamento de -al 
... .J~ -

godão que ali se instalaram nOS primeiros aJÍOS da d'oada 

de 60. Este fato est' ligado à elevada produtividade que 

O·algodllo herbaíceo alcançou em todo o Norte do Pa.re.n.d, o 

. que _determinou a localização dessas usinas nas proximida

des das regiões algodoeiras e centros urbanos. Esta loca 

1:1zação f'acilitaria,não s&mente a obtenção da mat,ria-

·prima como, tamb~, o escoamento da produção para outros 

estados brasileiros e ~ra o exterior. 

·' 
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Em 1968, de uma ooMieita total de 

667 533 _ 805 Xg de a1godlo, forem beneficiados nas 77 us! 

nas pa.ranasnses, 586 043 492Kg, sendo que do restante, 

80 610 383 Xg foram beneficiados em estabelecimentos · pau 
11ataa~(io7) -

Entre os m.unic!pioe paranaenses que possu• e 
maior ndmero .de usina.e estilo os de Assai (11 usinas}, ma
ri.Jl81( (8 usina.e), Pa.ranavai( 6 usina.a), UllWU'Bllll (5 usi

nas), LondriDa ( 4 usiJlas), Apucarana e Jataizinho ( oom 
. ( 106) 

3 usinas cada um) • Percebe-se assim, que as usi-

nas de beneficiamento de a1godlo instaladas no lforte do 

~ estão concentrada• na Micro-região Algodoeira de 

Assai. 

Jataizinho, um dos municípios que integra a 

Mioro-regilo Algodoeira de Assai, participou e vem pa.rtic! 

pando, nllo s& no ou1tivo do a1godílo conforme foi destacado 

no oapÍtu1o referente às atividades acririaa, maa,também, 

no processamento de sua s•-1ndustria11zação. 

O beneficiamento desse produto em Jataizinho, 

inioioa a l'artir de 1968, atrans das três usinas então 

existentes: Abib e Cia Ltda ( 1967); ilgodoeira PernambuC!: 

na A1goper ( 1964); e Cooperativa agn{ria de Cotonicul.to

res de JataiziDho( CACOJAL). A estas, juntaram-se outras 

alguns anos depois. 

Conforme o demonstrativo da produção algodoeii..· 

( 107) Serviço de Acordo de Classificação do Estado do Pa• 

rani, .Algodio no Paramí, Safra 68-69, p. 2. 

( 106) Idem. Idem, P• 2. 



ra. de Jataizinho no período de 1968-1969, a firma 

ALGOPm foi a que obteve o maior volume de algo~o, 

sendo 6 272 971 Xg em caro90, 3 574 183 em pluma,, 

além de 496 374,8 Kg de perdas, o que representa 4,8~ 

do total recebido.{Tabela 36). 
A firma Abib e Cia Ltda registrou, em re

laçio às demais, o menor voluma de al.godio, 011 seJa, 

2 196 235 Xg que representaram 10,78" do total.; obeer -
va-se, por&n, que a produção de algodão em caroço e 

em pluma atingiu um peroentua1 mais satisfatcS~o, 

poia foi de, respectivamente, 60,75~ e 35,08~. Por 

outro lado, a CACOJAL que adquiriu 38,44" da produçio 

obteve resultado inferior ao das duas citadas, tanto 

em relação ao caroço, quanto à pluma; além disso, e,! 

ta firma teve 2,06~ do produto, de~classificado, 

0,35~ de resíduos e 7,8" de perdas. 

Diante do exposto. e anal.isando detaJheda-

mente as dados referentes .à produçio algodoeira de 

Jataizinho, nota-se que existe uma grande variação 

no volume do produto, oonsi~erando as diferentes sa
fras e as :firmas envolvidas. Estas condições, delimi-

tam e, mesmo, res~rigem a comercialização interna e 

externa do produto, que depende, não apenas de certas 

particularidades geográficas da IÍrea em que o algodão 

6 produzido, como tambma de aspectos scScio-econSmicos. 

Ap6s o beneficiamento, as firmas oompradoi;.. 

ras efetuem a comercialização do produto destinando. 

o algod!o em caroço para sementes ou para a i.nduetri_! 

lização de 6leos e o algodão em pluma para as indús

trias texteie.(!abela 37). 
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CAr:oço v::::mroo - USI!fA DE ALGODÃO DE JATAIZI:-i'llO 

Abib e Algoper Cacojal Macul Palmei- Ouro Cer. Ven :rova Josfl ~. Sever1.no :1s.:..::li.-
Cia, S 'A rense B!'.-..nco cedora- Safra Feias F.Pessoa ccnka 

1968 - ~~ 2ll.lf23 . 

3) 1.122.752 6.272.971 1.669.060 

1970 l) 276.809 570.'85 344,935 
2) 
3) 5,264.810 2.192.470 

7C/71 l) 12.2:f8 320.695 52.000 72.679 
2) 58.800 
3) 4.280.875 2.115.548 953.159 

nn2 l) 
2) 

698.730 67.624 2.682.648 . 879.430 
20.837 

3) 7.909.571 

nn3 . l) .. - 700.356 
2) -
3) 244.155 5.109,575 .l.~46.831 

73/74 l) 110.904 84.848 1!056.147 
2) 

17:350 3) 915.218 915.218 - ·. - 66.800 

74/75 1) 395.596 528.970 54.765 
2) 
3) 3.548.050 2.102.155 2,735.511 

75/76 1) 509.416 500.405 - .;. -
2) -
3) 550.616 .,. 

76/77 1) 472.230 
2) 
3) 2.002.465 

nn8 1) :.. 330.868 
2) 

814.975 3) 1.145.522 764.800 
• -79 1) 15.611 -

2) 
3) 2.651.9'.:iO 1,191.580 899.726 

FOi:TE: · Se~viço ~e Acordo f. e Clas:~ific.,.ção do Est::.~: o do P::.::-on!>. 
Alcodão no P-ran~ - So.!:-n 68 a 77 

1) Caroço vendido no :::::.to.do (t,lco) 
2) Caroço vendido no :st~üo p/ :encnte 
:;; ) e.:: roço vendido p/ outro F::;t ..... ddl 

TABELA 37 
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Dependendo da saí'~, o rendimento pode ser 

maior ou, então, dar preju:!zo. Por exemplo, dependenclo 

do .tipo do algodilo e da t'cnica de cultivo, podem ocorrer 

produtos deeclassificantee, o que implioa em. mai~rea . q~ 

tidades de res:!duoa e, portanto, em perdas que constituem 

um aspecto negativo para o produtor. 

Na década de 70, mais tr3s usinas algodoeiras 

forem criadas no :município de Jataizinho, visando aprove!. 

tar a matéria-prima existente na região-s Indístrias Reuni -
das Maou1 S .A. , Im&Tei s e Comércio, filial. de outrá algo

doeira de Mar:!lia (Estado de São Pau1o) , que Elrrendou , 

por . do~11_ anos, as in~aJ.açõea da firma Abib S.A.;A~~do

eira <?uro B~co Ltda.; e Algodoeira Palmeirense S.A. 

{ A.P.S.A.). 

Apesar de ter aumentado o nlfmero de usinas nos 

anos de 1969 e 1970, a safra deste período registrou uma 

sensível queda no volmne da produção de algodão em caro

ço e, consequenteman~e, os ~dutos beneficiados também 

sofrerem uma red:Ução. nesse . per:!Ódo dstaoaram-se as fir -

mas ALGOPER, que absorveu 56,49~ da produção; Macul que 

ficou com 30,76~; Pal.meirense com 6,05~J Ouro Branco com 

3,59~; e CACOJAL com 3,11-. ( Foto 15). 
Em 1972, as firmas mencionadas prossegu:iram 

suas atividades • Almn delas foi instalada outra, deno

minada Cerealista Vencedora e registrou-se o retorno da 

Maou1 S.A., que deixara de fUncionar alguns anos antes. 
-~-

Em 1973 instalou-se a algodoeira Nova Safra. 

O aumento do número de algodeeiras que refl,! 

te o crescimento deste setor de semi-beneficiamento indus -
tria1 pode, entretanto, dar uma visão deturpada da real! 



Foto 15. Algodoeira de Jataizinho. Vista dae instala -

ções da Algoper, localizada junto à rodovia que dá a 

cesso a Ranhco Alegre. As dimensões deste estabeleci -

mento permitem estocar grandes quantidades de algodão 

até que este seja semi-beneficiado e distribuído. 
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d.ade da produção porque muitas firmas utilizam instala

çõee de outras que assim deixam de produzir. J'oi o que 

aconteceu com as firmas de José Botelho Farias, de Seve -
rino Felis da Silva, ambas insta1adas em 1975 e, tembán, 
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com a Assabumka (1976). J'ato idêntico ocorreu oma a A1-

godoeira Nova Safra que passou a fllnoionar nas illstala

ções da firma Abib e Cia •• 

Em 1976, funcionavam em Jataizinho,apenae 

três usinas: ALGOPER, Nova Saf're. e CACOJAL. O sucesso 

destas ~irm.aa esteve ligado nlo s6 à .grande produtivida;. 

de, c<:>mo, também, à intensa comeroia1ização que desenvol 

varam. Por exemplo, a ilgoper tinha em Jataizinho um se 

tor de compras e vendas .e outro ~ o beneficiSllento de 

algodão. Als disso, esta firma conta com su.bsidi~as, 

em Sã:o Paulo; depcSsito de exportação em Pa.ra.nagwí (Pr); 

escritcSrio de compras e venaas em São Paulo (SP), UmU8J'! 
ma (PR) e Limoeiro (PE) sendo que nesta Última localida

de <µspoe tamb&n de dquina para beneficiamento do a1~ 

dão. 

O com~rcio da Algoper expandiu-se pelos Es -

tados de Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, são 

Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, atendendo~ princi~en

te, as indústrias têxtei e de grande consumo interno. A

ldm das divisa• territoriais brasileiras atingiu _ pa!ses 

como a Tail.Andia, o Japão e a Alemanha Ocidental. 

O algodão come~ciado pela Algoper procede de 

8erca de 20 municípios entre os quais se destacam os de 

Primeiro de Maio, Sertan6polie, Santa Izabel do Iva:!, J!: 



ta:!, Camb~, Jan.16polis, Ubiratã, e Goio-Erê.(109). 

A presença em Jataizinho de usinas de benefi 

ciamento do algodão vem propiciando ao homem do . ~po 

maior segurança na colocação de sua produção; paralela

mente as pr6prias usinas são beneficiadas com. a continu 
. . -

idade desse fornecimento que lhes carente a mat4ria-pri 
. -

ma neoessaria ao desenvolvimento de suas atividades. As 

sim, ou1tivador e usineiros participam do desenvolvim~ 

to econ8mioo da região que, por sua vez, necessita·, ide 

constante apoio por parte do poder público que devertí 

proporoio~lhes necessário e uma_ eficiente política de 

comeroial.ização • 

i preciso lembrar que o incentivo ao desen -

vol"Vimento econSmioo em Jataizinho deve ser feito atra

v&s da instalaçio de novas intlúatrias a fim de absorver 

a mão.ele-obra ociosa existente na região. 

(109) Dados obtidos no Escrit6rio da Algoper, Jatai -

zinho. 
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5. Conclusões. 



5. Conclusões. Jataizinh.o goza de uma pri

vilegiada posição geogr~fioa no Norte Paranaense. Isto 

j~ se evidenciava. desde que, na segunda metade do séc~ 

lo XIX, al.1 se instalou a Colônia Militar do Jatai que 

aproveitou-se, justamente, da posição estratégica do 

local. Assim, também, certos aspectos de ordem física, 

como por exemplo a presença de um rio navegl:ível (o Ti

bagl) e a inexistência de obst~culos orogn{ficos, pro

piciaram condições para que Jataizinho se constituísse 

num ponto de passagem obrigatória para aqueles que,pr~ 

cedentes de Curitiba, desejassem alcançar as terras da 

Província do Mato Grosso. 

Em 1920, quando Jataizinho era vila, a cir 

culação nesta lirea ainda era feita por essas vias. Es

ta situação s6 foi modificada quando a cultura do café 
atingiu o Norte Paranaense e se tornou necessário im

plantar uma infra-estrutura regional capaz de atender 

as exigências do escoamento da produção cafeeira. Vi

sando atingir este objetivo e, tamb&n, visluabrando a 
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possibilidade de vender terras situadas além do Tiba

gi, alguns fazendeiros paul.istas obtiveram do govêrn~ 

uma concessão para construir e explorar a via férrea 

que, de Ourinhos (São Paulo), atingia Jataizinho. A 

conatraição desta ferrovia, que concretizou-se em 1932 

contribuiu para que o Norte Paranaense se integrasse 

ao Estado de São Paul.o. Por outro lado, como consequ~ 

eia das relações que se estabeleceram nesta 'rea, a o
cu~ção humana realmente efetivou-se, sobretudo graças 

ao trabalho desenvolvido pelas Companhias Colonizado -

ras. Entre esta, merece destaque a Companhia de Terras 

do Norte do Pa.raruí que, atrav's de uma pol!tica bem d! 
rigida incentivou a posse e a conquista do território 

dessa região. A venda de terras por essas Companhias, 

entretanto, foi facilitada pela propaganda que se fa

zia em torno da excelência dos solos de terra-roxa , 

propícios ao oul.tivo do caf' que, desde fins do s'cul.o 

XIX, atingira o Norte Paranaenee. 

~oi ainda em decorrência da atuação das 

Compallhia de Terra do Norte do Pararu{ que, em 1935, a 

ferrovia estendeu-se almn do rio Tibagi que atá essa ! 
poca dificultara a expansão dos loteamentos. Assi.9., os 

trilhos avançaram no rumo Oeste do Norte Paranaense, 

completando o sistema vi~o desta hea que era cone 

tituido apenas por uma precária rede de caminhos car -

roç,veis. 

O processo de ocupação do Norte Paranaense 

foi, aesjJf dinamizado pela presença da ferrovia ( São 
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Paulo-Paran' ) e das rodovias. Esta, comunicavam o 

Norte Paranaense e, consequentemente Jataizinho, não 

scS com o restante do Paran,, mas, também, com o Esta

do de São Paulo e oom o Porto de Santos, através do 

qual era exportada a produção ca.f'eeira. As rodovias, 

entretanto, sd foram melhoradas a partir de 1960 , 

quando a policultUra foi introduzida na região. Atu

almente, a região dispõe de rodovias asfaltadas, como 

aquela que através de São Jerômimo, comunica Jataizi

nho com Curitiba e que aproveitou o tra9ado do antigo 

caminho que ligava Jataizinho a Castro e Curitiba. A

lém disso, a capital para.naense pode ser atingida pe

la Rodovia Mauá que :taz o acesso de Londrina com a ro -
dovia do caf4. A região ainda ~ servida pe1a BR-369 

que liga Ourinhoe à Gua:!ra. 
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A presença desta rede viária reforçou a 

função de Jataizinho como centro coletor à distribui

dor de produtos locais, regionais e inter-estaduais , 

situação que perdura até hoje. Assim, estas vias são 

utilizadas pelos produtores de cidades vizinhas, como 

as de Assai, São Jerônimo, Santa Cec:!lia do Pavão,são 

Sebastião da Amoreirá e Ibiporã, entre outras, que f~ 

zem de Jataizinho também um centro de transações oom~r 

ciais. O mesmo se observa em todos os setores que ID.a!: 
cam as relações entre as cidades, ou entre campo-oi~ 

de. 

Observa-se, contudo que, antes do asfal"t! 

mento das rodovias, o maior movimento de cargas de J>!S 



sageiros era feito através das feITovias. A pesquisa 

de campo realizada em 1971 na estação ferroviária de 

Jataizinho, por&n mostrou que, comparado aos anterio

res, esse ano registrou um decréscimo no movimento de 

passageiros, como consequência do sistema operacional, 

pois o transporte rodoviário proporciona melhores co~ 

dições de conforto e, além disso, são maia rápidas. 

Todos estes aspectos considerados tem 

grande significado para a compreensão da vida de re~ 

ções de Jataizinho e de toda a região, pois observa -

se que é em sua irea imediata que se registra o maior 

movimento de passageiros. TodaVia, no que se refere 

ao movimento de oargas, percebe-se que o transporte 

por ferrovia & maior em direção aos Portos de Parllna

~ e Antonina e, tamb&n, às cidades de São Paulo que 

recebem matéria-prima de Jataizinho, ou fornecem-lhe 

produtos manufaturados. Esta pesquisa mostrou, tamb4'm, 

que o volume d• meroadoria recebida pelas ferrovias é 

bem inferior ao da expedida~ Esse fato pode ser ente~ 

dido como um reflexo das atividades desenvolvidas em 

Jataizinho e na região pois se o município tem sua e

conomia baseada, quase que exclusivamente, no produto 

decorrente de atividades primárias, a importação evi

dentemente, é mínima; além disso, a situação ae agra

va porque esta importação ainda tem que ser dividida 

com as transportadoras que se utilizam das rodovias. 

As mercadorias exportadas através das fe~ 

rovias que servem Jataizinho e a região, destinam-se, 
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principalmente, aos Portos de Paranagw{ {paletes de 

soja e linter do algodão)e Antonina (trigo); Ourinhos 

(trigo) e Blumenau (algodão em pluma). Por outro lado, 

Jataizinho recebe diferentes mercadorias destinadas às 

iooalidades próximas, como -' o oaso da Indústria de d
leos Tibagi, localizada no município de Ibiporã que re 

cebe os vasilhames de que necessita através de Jataiz! 

nho. 

Por todas as considerações feitas, perce

be-se que as transformações agrdrias ocorridas na oc~ 

pação do espaço de Jataizinho e que marcaram a sua 
paisagem rural, forem uma consequência das sucessivas 

fases que ali se processaram. 

Assim, a princ:!pio, a ocupação do espaço 

de Jataizinho esteve vinou1ada a instalação de uma e~ 

lônia Militar que, oomo tantas outras de mesma natura 

za, resul.tou em fracasso devido a ausência de uma in

fra-estrutura capaz de assegurar-lhe à pr6pria sobre

vi vênoia. Todavia desde o início do est~beleoimento 

da Colônia Militar, os soldados deveriam· promover seu 

pr6prio 11111Bten.\o praticando a agricultura de subais 

tênoia. 
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Esta primeira fase é caracterizada sobre

tudo pelo incentivo oficial de promover o estabeleci

mento humano objetivando a defesa, e a posse do terr! 

t6rio que, mais tarde, seria o município de Jataizinho. 
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Contudo, embora esta iniciativa tenha ti

do grande significado para aquela 4poca, pode, hoje , 

ser considerada como uma tentativa sem sucesso, uma 

vez que terminada a guerra do Paraguai oaiu em aban -

dono não deixando, sequer, testemunhes materiais de 

sua existência. 

No início do século XX a retomada de ocu

pação motivada pelo cafl deu in!oio a segunda fase que 

assim, como a primeira, esteve apoiada em atividades 

primárias, como a agricultura praticada, em dreas de 

solos mais flrteis e a pecwíria, naquelas de i menor ' 

fertilidade. 

Com o oul.tivo do café, surgiram os letea

mentos que não e6 ocuparam. e dinamizaram o espaço a -

gn(rio como tambmn agilizaram as vias de cirou1ação. 

A terceira e Última fase ·do processo de ~ 

cupação do espaço de Jataizinho, que se estende até 

os dias atuais, caracteriza-se •elo predomínio da po-

11cu1tura e pela introdução de atividad$s ligadas ao 

setor seoundtÍrio. Desta forma, Jataizinho, integrou-se 

definitivamente no Norte Paranaense e passou a desfru

tar das vantagens de estar situada no entroncamento 

das principais vias que servem a região, em decorrên

cia de sua posição geogrdfica. 

Em todas estas fases, entretanto, esteve 

presente a atividade oleira que marcou a paisagem. de 
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Jataizinho. Sua import~oia pode ser avaliada pelo nd
mero de estabelecimentos l' instalados e pelo montante 

de sua produção de telhas, tijolos, manilhas e outros. 

O valor de sua produção também deve ser considerado no 

conjunto pois Jataizinho -não s6 fornece para o mercado 

looal. como também para o consumo regional, chegando a

tt! a extrapolar para os Estados de São Pau1o e Mato 

Grosso. 

Também nesta atividade oleira assim como 

ocorreu nas prtíticas agr:!colas, a mão-de-obra enpja

da nãõ contribuiu apenas em parte para o aumento da 

populaçio de Jataizinho pelas razões ,.u.e jlÍ foram men 

cionadas no cap:!tulo referente a popul.ação. 

Verificou-se ainda que, as transforma.Ções 

que ocorreram no espaço geograífico de Jataizinho, não 

forem fases estanques mas9 sim, que resultaram de u

ma interpenetração das atividadas. Em d~cadas mais re -
centes, constatou-se que o espaço ocupado pelos cafe

zais foi gradativamente, sendo su.bstituido pelos e.J.

godoais que contribuiram para a instalação de usinas 

de beneficiamento. Todavia, embora este produto fosse 

significativo para Jataizinho, conclui-se que o seu 

desenvolvimento esteve vinculado à oscilações economi 

cae de suas atividade• prim!Írias; ou daquelas co?Te

latas. 

Outro aspecto fundamental no estudo das 

transformações agrárias ocorrid9 em Jataizinho é que, 
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o fato deste município não ter acusado uma evolução ª! 
cenciona.l oonatante em sua economia, se deve não some~ 

te a fatores de ordem f!sioa, como os de natureza cli

dtica, pedológica, ou topográfica, mas também aqueles 

resultantes de outros condicionantes, como por exemplo 

da instapilidade na definição da ~ea territoria1, da 

instabilidade política e da diretriz economica. Adotada 

em JataiziDho para as suas principais atividades. 

Observa-se que nà evolução polítioa-aàmi

nistrati va de Jataizinho este foi elevado a categoria 

de vila em 1920; passou a município em 1932 e, em 

1938, foi extinto tornando-se apenas um distrito do 

:município de São JerSnimo que fora constituído com I>8! 
te de seu território~ Esse quadro político bem demons

tra a instabilidade poe que passou Jataizinho, com su

as fronteiras que se contraiam ou dilatavam ao sabor 

das pressões políticas; esse aspecto, altamente nega 

tivo, f'oi sem dúvida, responsive1 pelo pequeno número 

de investimentos feitos na região, ao contnírio do 

que se verificou em outros municípios do Norte Para.na 

ense que pa\llatinamente, se desenvolvàram. 

A oscilação das fronteiras do munic!pio 

de Jataizinho at~ 1947 foram influênciadas por pres 

sões políticas e trouxerm, sem dúvida, um desenvolvi

mento maior e mais estável para outras localidades do 

Norte do Pararuí. Por outro lado, pode ter ocorrido o 

inverso, ou seja, as oscilações dos limites pol!tico

administrativos podem ter sido justamente, uma conse-
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quência do desenvolvimento das tÍreas vizinhas. 

Deste modo, Jata.izinho, antiga boca-de

sertão, sofreu e ainda sofre a interferência, nem sem 

pre benéfica, das llreas próximas. Atue.lÍnente, por& ~a 

taizinho desfru.ta de certas vantagens, pelo fato de !ª 
tar localizado num ponto de entroncamento de um siete 

ma vilÍrio estr11turado em função da produção regional.. 

Todavia, embora Jataizillho não tenha al -

oançado desenvolvimento iguai a outras local.idades de 

~ ~gião,' destaca-se no Norte Pa.ranaense por ter a

brigado o núcleo pioneiro na IÍrdua tarefa de povoar os 

antigos sertões do !ibagi. 
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