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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo demonstrar a evolução da população rural nos 
municípios do centro-sul paranaense. Foram utilizados dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) dos censos demográficos de 2000 e 2010, através do banco de dados agrupados SIDRA, para 
apresentar a situação domiciliar atual dos municípios e a evolução da população rural. Os dados obtidos 
são apresentados na forma de mapas. Dos 29 municípios que formam a mesorregião 18 são 
predominantemente rurais. Com relação a evolução da população, 4 municípios apresentaram aumento no 
número de habitantes da área rural, sendo o município de Quedas do Iguaçu aquele que apresentou maior 
evolução, com aumento de 7.738 habitantes em 2000 para 9.618 habitantes na area rural em 2010. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 A mesorregião do centro-sul paranaense abriga 453.821 habitantes (IBGE, 2010), 
em 29 municípios (mapa 01) agrupados em três microrregiões denominadas Guarapuava, 
Palmas e Pitanga. Sua área territorial, de 26.409,78 km², equivale a 6% do território total 
do estado e a densidade populacional é de 21,1 hab./km², a mais baixa dentre todas as 
mesorregiões. O maior núcleo urbano da mesorregião é Guarapuava. 

A ocupação do seu território baseou-se em grandes propriedades rurais, com 
atividades de cunho extensivo e extrativo. Nas últimas décadas do século XX, uma 
corrente migratória, oriunda predominantemente do norte e do oeste do Paraná, foi 
atraída pela existência de áreas economicamente sub-utilizadas. A centro-sul apresenta 
uma das estruturas produtivas mais concentradas do Estado, fortemente polarizada entre 
grandes e pequenas propriedades. 
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Mapa 01: localização da mesorregião centro-sul no estado do Paraná. 
 

O centro-sul paranaense apresenta baixa densidade de ocupação, pequena base 
populacional e, apesar do intenso crescimento da população urbana, na década de 1990, 
mantém-se como uma das regiões menos urbanizadas, contribuindo com um dos maiores 
volumes na composição da população rural do Estado. Sua população rural, ao contrário 
do ocorrido em outras regiões, nas quais o processo de expulsão teve início nos anos de 
1960/1970 vem sofrendo redução a partir dos anos de 1980. Através da análise dos 
censos demográficos é possível demonstrar a atual situação da população rural na 
mesorregião em destaque. 

Este estudo tem como objetivo principal demonstrar a evolução da população rural 
do centro-sul paranaense no período de 2000 a 2010, além de apresentar a situação 
domiciliar dos municípios, destacando aqueles que são predominantemente rurais. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 O procedimento metodológico partiu de um levantamento bibliográfico relacionado 
à temática da pesquisa, procurando investigar a situação domiciliar dos municípios da 
mesorregião centro-sul. A partir de dados do IBGE obtidos através do Sistema IBGE de 
Recuperação Automática (SIDRA), um banco de dados agregados, foram elaborados os 
mapas de evolução da população rural e situação domiciliar dos municípios da 
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mesorregião. Para construção dos mapas foram utilizados os softwares Global Mapper 7, 
Philcarto v.5, Adobe Ilustrator e na finalização o programa Inskape 97. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Segundo o IBGE (2010), o estado do Paraná tem uma população de 10.444.526 
habitantes. Esses números mostram uma taxa de crescimento anual de 1,4%, que é 
inferior a do Brasil como um todo. De acordo com o censo de 2000, é o sexto estado mais 
populoso do Brasil e concentra 5,63% da população brasileira. O crescimento da 
população é explicado não só pelo aumento natural da população paranaense, mas 
também pela entrada de colonos vindos principalmente de São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Minas Gerais, atraídos pelos solos férteis do estado. O censo de 2010 
revelou que a população urbana do Paraná é hoje maior que a população rural, 
aproximadamente 85,4% dos habitantes do estado moram nas cidades. A densidade 
demográfica estadual é de 52,40 hab/km². 
 Na mesorregião centro-sul, de acordo com o mapa 02, dos 29 municípios que a 
formam 18 são predominantemente rurais, sendo eles: Mato Rico, Palmital, Santa Maria 
do Oeste, Boa Ventura de São Roque, Turvo, Campina do Simão, Goioxim, Marquinho, 
Nova Laranjeiras, Espigão Alto do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro, Laranjal, 
Virmond, Candói, Honório Serpa, Mangueirinha e Coronel Domingos Soares. 
 

 
 

Mapa 02: municípios predominantemente rurais e predominantemente urbanos no centro-sul do Paraná. 
 

Essa característica predominantemente rural da mesorregião é reforçada, além dos 
aspectos referentes à colonização e ocupação, também pelo elevado número de 
assentamentos rurais (de acordo com dados do INCRA – Instituto Nacional de 
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Colonização e Reforma Agrária, 2010, existem nessa mesorregião 112 projetos de 
assentamentos rurais que estão distribuídos em 25 municípios) e áreas indígenas (62%).  
 O mapa 03 demonstra a evolução da população rural nos municípios do centro-sul 
no período de 2000 a 2010, sendo representados pela cor vermelha os municípios com 
aumento da população rural e em amarelo aqueles em que o número de habitantes na 
área rural diminuiu no período em questão. Neste caso, pode-se notar que 04 municípios 
obtiveram aumento no número absoluto da população rural entre os censos demográficos 
de 2000 e 2010, são eles, Guarapuava, Pinhão, Reserva do iguaçu e Quedas do iguaçu. 
É importante destacar que nesses municípios apesar do aumento do número da 
população rural, os mesmos ainda são predominantementes urbanos, ou seja, o aumento 
não foi suficiente para que a configuração atual do município fosse alterada. O município 
de Quedas do Iguaçu foi aquele que apresentou o maior aumento de habitantes na zona 
rural, passando de 7.738 habitantes em 2000 para 9.618 habitantes em 2010. Os demais 
municípios que compõem a mesorregião, entre os censos de 2000 e 2010, apresentaram 
diminuição no número de habitantes na área rural. 
 

 
 

Mapa 03: evolução da população rural nos municípios do centro-sul paranaense. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
 A partir de dados do IBGE pode-se afirmar que a mesorregião centro-sul apresenta 
uma configuração fundiária predominantemente rural. Dentre as 10 mesorregiões que 
compõem o estado, o centro-sul esta entre as 3 mesorregiões menos urbanizadas, 
apresentando grau de urbanização de 67,8%, ficando atrás apenas da mesorregião 
sudeste. A situação domiciliar atual do centro-sul pode ser explicada com base em dois 
fatores, sendo o primeiro a forma de colonização da mesorregião, que foi marcada pela 
concentração de grandes propriedades rurais e segundo pela presença de um grande 
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número de projetos de assentamentos rurais, que favorecem a permanência e o aumento 
no número de habitantes na área rural. A estrutura ocupacional da mesorregião é 
marcada pelo elevado peso da ocupação em atividades rurais (39% dos ocupados). As 
ocupações industriais e terciárias encontram-se fortemente concentrados em 
Guarapuava, demonstrando que os menores municípios tendem a permanecerem rurais. 
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