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RESUMO

O tema apresentado para este estudo envolve o município de Campo Mourão, localizado na 
Mesorregião Centro Ocidental Paranaense. O presente trabalho busca fazer uma análise dos 
processos econômicos e demográficos  que atuaram na constituição do espaço geográfico e 
tem como objetivo traçar o perfil geográfico do município de Campo Mourão, acessando os 
dados  disponibilizados  na  página  do  IBGE,  como  por  exemplo,  população,  rendimento 
familiar per capita e fatores de sustentação econômica. É na caracterização do território que se 
busca dar clareza sobre sua origem (colonização) e seus vários aspectos, sendo que a partir 
dessa perspectiva é que se desenvolve o estudo tendo Campo Mourão como base de apoio. 
Desta forma, se procura fazer um resgate histórico e geográfico do município, desde a sua 
colonização até a atualidade.
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1 INTRODUÇÃO

 

Este trabalho apresenta  o perfil  geográfico de Campo Mourão:  aspectos  físicos e 

socioeconômicos.  Tem  como  enfoque  a  área  de  estudo  sobre  os  processos  econômicos, 

culturais  e  demográficos  na  constituição  do  espaço  geográfico  e  aborda  como  tema  a 

caracterização dos municípios paranaenses.

O objetivo deste é caracterizar o território onde foi instalado o município de Campo 

Mourão em 1947. O estudo realiza um breve resgate histórico das origens do município e 

levanta alguns dados e informações atuais que caracterizam o município, para uma posterior 

análise.

1 Professora PDE, Área: Geografia, Colégio Estadual de Campo Mourão. E-mail: maricruz@seed.pr.gov.br

2 Professor Orientador, Departamento de Geografia, Universidade Estadual de Maringá.
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A presente Produção Didática Pedagógica visa atender as exigências de participação 

no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), e sua implementação será no Colégio 

Estadual  de  Campo  Mourão  –  Ensino  Fundamental,  Médio,  Profissionalizante  e  Normal 

(EFMPN), com alunos da 8ª série do Ensino Fundamental.

Inicialmente será aplicado aos alunos um pré-teste (Apêndice A) com propósito de 

observar o grau de conhecimento em relação aos aspectos físicos e geográficos do estado do 

Paraná e do município de Campo Mourão.

Após  a  análise  dos  resultados  obtidos,  será  desenvolvido  com  os  educandos  a 

fundamentação  teórica  do  espaço  geográfico,  objeto  da  presente  produção.  Para  o 

desenvolvimento  deste  trabalho,  serão  utilizados  os  dados  disponibilizados  na  página  do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) além de textos, fotos, imagens, mapas, 

quadros, gráficos, tabelas e de todos os recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

Para complementação do tema colonização, será realizada uma visita monitorada ao 

Museu Municipal buscando a familiarização com o tema. Após, será proposta uma pesquisa 

(Apêndices  B  e  C)  junto  aos  familiares  dos  educandos  verificando  a  descendência  dos 

mesmos, e os motivos que levaram a família na escolha da área para constituírem moradia. 

Com  base  na  coleta  de  dados,  será  elaborado  gráficos  para  visualização  da  migração  e 

imigração.

A partir dos resultados obtidos com as pesquisas, será produzido o Trabalho Final – 

Artigo Científico, requisito para a conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE).

2 CAMPO MOURÃO: ASPECTOS FÍSICOS E GEOGRÁFICOS 

2.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

O Brasil é dividido politicamente em 26 estados e um distrito federal, agrupados em 

cinco  grandes  regiões:  Norte,  Nordeste,  Sudeste,  Sul  e  Centro-Oeste,  conforme  podemos 

visualizar na figura 1. O Paraná situa-se na região Sul, juntamente com os estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul.
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Figura 1: Brasil – Regiões
Fonte: IBGE (2010).

O  Paraná  localiza-se  nos  hemisférios  Sul  e  Ocidental  da  Terra,  sendo  o  mais 

setentrional  dos  estados  da  região  Sul  do  Brasil.  É  cortado  ao  Norte  pelo  Trópico  de 

Capricórnio  (23°27'30”  de  Latitude  Sul)  na  altura  das  cidades  de  Arapongas  e  Maringá, 

apresenta cerca de ¾ do Estado na área Subtropical,  enquanto o restante pertence à zona 

Tropical. Enquadra-se no segundo fuso-horário brasileiro.

Campo Mourão é um município do Paraná,  como podemos observar na figura 2, 

localizado na região Noroeste (NO ou NW) do Estado.
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Figura 2: Paraná – Campo Mourão
Fonte: Base Cartográfica do IPARDES (2010).
Organização: CRUZ (2010).

Desde  1997,  o  território  parananense  encontra-se  dividido  político-

administrativamente num total de 399 municípios. 

Os municípios paranaenses foram agrupados pelo IBGE em 10 grandes  áreas,  as 

chamadas Mesorregiões Geográficas que se subdividem em partes menores num total de 39 

Microrregiões Geográficas (MRGs).

Campo Mourão é um município da Mesorregião Centro Ocidental Paranaense3, como 

podemos observar na figura 3, a qual é formada pela união de 25 municípios agrupados em 

duas Microrregiões, sendo uma a de Campo Mourão e a outra de Goioerê. 

3 A população da Mesorregião Centro Ocidental Paranaense foi estimada em 2009 pelo IBGE em 323.304 
habitantes, apresenta uma densidade demográfica de 27,1 hab./km² e ocupa uma área total de 11.937,031 
km². 
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Figura 3: Mesorregiões Geográficas Paranaenses
Fonte: IPARDES (2010).
Organização: CRUZ (2010).

A Microrregião Geográfica de Campo Mourão compreende os municípios do quadro 

a seguir:   

 

1 - Araruna 8 - Iretama
2 - Barbosa Ferraz 9 - Luiziana
3 - Campo Mourão 10 - Mamborê
4 - Corumbataí do Sul 11 - Peabiru
5 - Engenheiro Beltrão 12 - Quinta do Sol
6 - Farol 13 - Roncador
7 - Fênix 14 - Terra Boa

Quadro 1: Municípios que Integram a Microrregião Geográfica de Campo Mourão
Organização: CRUZ (2010).

A referida  Microrregião  Geográfica4,  conforme  podemos  visualizar  na  figura  4, 

situa-se na porção meridional do Trópico de Capricórnio, entre os paralelos 23° e 25°. 

4 A população da Microrregião Geográfica de Campo Mourão foi estimada em 2009 pelo IBGE em 203.768 
habitantes e ocupa uma área total de 7.069,266 km².
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Figura 4: Microrregiões Geográficas Paranaenses
Fonte: IPARDES (2010).
Organização: CRUZ (2010).

Campo  Mourão  localiza-se  entre  as  Coordenadas  Geográficas  –  24°02'38”  de 

Latitude Sul e 52°22'40” de Longitude Oeste do Meridiano de Greenwich. Apresenta uma 

altitude de 630 metros acima do nível do mar e ocupa uma área de 768,2 km², de acordo com 

dados do IBGE em 2007. 

O município é formado pelos distritos de Campo Mourão e Piquirivaí. Possui limites 

municipais  ao  Norte  com  o  município  de  Peabiru;  ao  Sul  com  Luiziana;  a  Leste  com 

Corumbataí do Sul; a Oeste com Farol e Mamborê; a Noroeste com Araruna; e a Nordeste 

com Barbosa Ferraz. 

Estes limites municipais podem ser observados na figura 5. 
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Figura 5: Limites do Município de Campo Mourão – PR
Fonte: Base Cartográfica do IPARDES (2010).
Organização: CRUZ (2010).

A figura subsequente é uma imagem obtida de satélite, onde podemos visualizar a 

área urbana do município de Campo Mourão.

Figura 6: Imagem de Satélite da Área Urbana do Município de Campo Mourão – PR
Fonte: Imagem Obtida pelo Software Google Earth (2009).
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2.2 A MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE CAMPO MOURÃO

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)5 atingiu 0,774. 

Segundo a classificação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 

município está entre as regiões consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 

0,5 e 0,8).

No que se refere ao rendimento familiar  per capita,  Campo Mourão possuía,  em 

2000,  a  maior  parte  de  suas  famílias  concentradas  na  classe  “mais  que  1  até  3  salários 

mínimos” (34,3%), seguida da classe “mais que meio até 1 salário mínimo” (28,64%) e da 

“até  meio  salário  mínimo”  (16,59%).  Cabe  ressaltar  que  a  proporção  de  famílias  sem 

rendimento ou com rendimento de até 1 salário mínimo situava-se acima daquela registrada 

no Estado e abaixo da do País, segundo dados do IBGE em 2009.

De acordo com o Censo Demográfico em 2000, a população total do município era 

composta por 80.476 habitantes, sendo que 74.754 habitantes integravam a população urbana 

e 5.722 habitantes formavam a população rural, conforme demonstra a tabela a seguir. Campo 

Mourão apresenta um grau de urbanização de 92,89%.

Tabela 1: Distribuição da População Rural e Urbana em Campo Mourão – PR
Anos População 

Total
População 

Rural 
% População 

Urbana 
%

1970 77118 49207 63,8 27911 36,2

1980 75423 26084 34,58 49339 65,42

1991 82318 9983 12,13 72335 87,87

2000 80476 5722 7,11 74754 92,89
Fonte: IBGE (2009).
Organização: CRUZ (2010).
 

Os dados populacionais na tabela 1 revelam que em 1970 o total da população rural 

no município era  superior  ao total  da população urbana.  Na década seguinte,  ocorre  uma 

inversão expressiva e o total da população urbana passa a ser maior que o total da população 

rural,  devido ao êxodo rural  provocado pela modernização da agricultura.  No período de 

1991  a  2000,  o  total  da  população  urbana  permanece  crescendo  em relação  ao  total  da 

população rural que continua decrescendo no município. 

Campo Mourão possui uma população de 82.530 habitantes através de contagem 

5 O  IDH-Municipal  é  obtido  pela  média  aritmética  simples  de  três  subíndices,  referentes  às  dimensões 
Longevidade (IDHM-Longevidade), Educação (IDHM-Educação) e Renda (IDHM-Renda).
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realizada pelo IBGE em 2007 e apresenta uma densidade demográfica de 108,7 hab/km², de 

acordo  com  dados  do  Instituto  Paranaense  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social 

(IPARDES) em 2007. Segundo o IBGE em 2009, a população do município foi estimada em 

85.896 habitantes.

Atualmente, Campo Mourão é município sede da Microrregião 12, a qual agrega 25 

municípios  que  formam  a  Comunidade  dos  Municípios  da  Região  de  Campo  Mourão 

(COMCAM),  conforme  observamos  no  quadro  2,  totalizando  uma população  de  356.191 

habitantes, segundo dados do IBGE e polariza os interesses sociais, políticos e econômicos 

dos municípios próximos a ele.

1 - Altamira do Paraná 14 - Juranda
2 - Araruna 15 - Luiziana
3 - Barbosa Ferraz 16 - Mamborê
4 - Boa Esperança 17 - Moreira Sales
5 - Campina da Lagoa 18 - Nova Cantu
6 - Campo Mourão 19 - Peabiru
7 - Corumbataí do Sul 20 - Quarto Centenário
8 - Engenheiro Beltrão 21 - Quinta do Sol
9 - Farol 22 - Rancho Alegre d’Oeste
10 - Fênix 23 - Roncador
11 - Goioerê 24 - Terra Boa
12 - Iretama 25 - Ubiratã
13 - Janiopólis

Quadro 2: Municípios que Formam a COMCAM
Organização: CRUZ (2010).

Segundo o IBGE,  Campo Mourão foi  um dos  poucos  municípios  do Paraná que 

conseguiu manter o número total de habitantes estável nos últimos anos. Como município 

situado na região Centro-Oeste do Paraná, possui uma posição geográfica privilegiada, pois 

está localizado num importante entroncamento rodoviário do Estado, fazendo parte da rota 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). 

Por sua situação estratégica, o município se fortalece por estar localizado num eixo 

de desenvolvimento e segue prestando serviços diversificados e  eficientes,  tais  como: um 

comércio com menores custos e de maiores variedades e incentivo à indústrias integradas à 

produção primária.

O gráfico a seguir, demonstra o desenvolvimento dos setores econômicos no ano de 

2005.
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 Gráfico 1: Setores Econômicos – 2005
 Fonte: IBGE (2010).
 Organização: CRUZ (2010).

A análise do gráfico 1 revela  que em 2005, os serviços  (exclusive administração 

pública) constituíam o setor mais expressivo da economia municipal, seguido da indústria. 

Campo  Mourão  é  um  importante  pólo  de  atração  de  pessoas  dos  municípios 

periféricos que realizam todos os dias o movimento “pendular”, já que a cidade é considerada 

segundo dados divulgados pela Prefeitura Municipal o 6º lugar em geração de emprego no 

Paraná e 2º lugar no interior. 

Nos  demais  municípios  que  compõem  a  Região  da  COMCAM,  houve  uma 

diminuição  populacional  significativa,  devido  a  falta  de  vagas  ofertadas  para  o  trabalho 

assalariado  tanto  no  campo  quanto  na  cidade,  o  que  acarretou  que  muitas  pessoas  e  até 

famílias inteiras migraram para outras regiões do estado (Curitiba) e do país (São Paulo).

Predominantemente de base agrícola, Campo Mourão tem no plantio de soja, milho e 

trigo  seus  principais  produtos,  sendo  sede  da  COAMO  –  Agroindustrial  Cooperativa, 

considerada a maior cooperativa do Brasil e da América Latina, e a terceira maior do mundo.

Nos últimos anos, a cidade tem atraído empresas de grande porte como a Colacril 

Auto Adesivos Paraná Ltda (maior fábrica de produtos adesivados da América Latina), a VRI 

Eletrônica, e o grupo norte-americano Tyson Foods (maior processador de carnes do mundo) 

empresa  com  70%  de  participação  no  Complexo  Industrial  da  Frangobras  inaugurado 

recentemente. Podemos visualizar parte da cidade na fotografia subsequente.
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Figura 7: Vista Aérea Parcial da Cidade de Campo Mourão – PR
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Mourão (2008).

De acordo com Veiga (2005),  Campo Mourão classifica-se como uma localidade 

urbana, pois possui características estruturais ou funcionais. A cidade é sede de município e 

apresenta como seu distrito Piquirivaí, e como o município possui mais de 80.000 habitantes é 

considerada uma cidade de médio porte.

Esta urbe oferece os dez equipamentos que são necessários segundo Veiga (2005), 

como: hospital com permanência, farmácias, corporação de bombeiros, casa de espetáculos e 

centro  cultural,  museu  e  biblioteca,  instalações  de  hotelaria,  estabelecimentos  de  ensino 

preparatório  e  secundário,  estabelecimentos  de  ensino  pré-primário  e  creches,  transportes 

públicos, urbanos e suburbanos, parques e jardins públicos.

2.3 ASPECTOS FÍSICOS DO MUNICÍPIO

 

Uma grande extensão do território paranaense corresponde a planaltos que declinam 

de  leste  para  oeste  e  noroeste.  Segundo  Wons  (1994),  sendo  constituídos  por  terrenos 

arenítico-basálticos que formam o Planalto Meridional Brasileiro e por terrenos cristalinos 

que margeiam o Oceano Atlântico. 
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Apresentam uma paisagem natural  com escarpas ou “cuestas”6 que compreendem 

degraus caracterizando a formação geológica do território paranaense. De acordo com Wons 

(1994,  p.  32),  “o relevo paranaense,  em sua maior  parte,  forma-se de  um vasto planalto 

suavemente inclinado nas direções noroeste, oeste e sudoeste do Estado do Paraná”.

A partir da subdivisão elaborada por Reinhard Maack, obtêm-se a identificação do 

planalto de Campo Mourão no complexo morfológico paranaense. Maack (1981), afirma que 

é  possível  distinguir-se  no estado do Paraná  cinco  grandes  regiões  de  paisagens  naturais, 

determinadas  pela  escarpa  de  falha  e  pela  serra  marginal  do  complexo  cristalino,  como 

também pelas escarpas de estratos do devoniano e do triássico-jurássico.  Sendo assim,  as 

cinco paisagens naturais em destaque, são:

1- Litoral;

2- Serra do Mar;

3- Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba;

4- Segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa;

5- Terceiro Planalto ou Planalto de “trapp” do Paraná ou Planalto de Guarapuava.

As terras localizadas a oeste da escarpa da Esperança (Serra Geral), constituem o 

terceiro planalto  paranaense  que ocupa dois  terços  da  área  do estado,  correspondendo ao 

planalto mais extenso, como podemos identificar na figura 8.

 

6 Resultantes da erosão regressiva, as cuestas são formas de relevo que apresentam um lado escarpado e o 
outro em declive suave. No Paraná, os planaltos são separados pela escarpa Devoniana e pela escarpa da 
Esperança, ambas vêm do estado de São Paulo, penetrando pelo norte e nordeste do estado, em forma de um 
arco, seguindo em direção sul do Brasil.
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Figura 8: Unidades Morfoestruturais do Paraná
Fonte: MINEROPAR (2010).
Organização: CRUZ (2010).

 

O município  de Campo Mourão pertence  ao Terceiro  Planalto  Paranaense  e  está 

localizado entre os rios Ivaí e Piquiri. Possui uma topografia plana e relevo com declividade 

suave. Apresenta vales entalhados com grande potencial econômico. 

Em virtude deste último compartimento, o Planalto de Guarapuava não manter uma 

unidade  contínua,  o  mesmo,  também foi  subdivido  por  Maack  (1981),  em cinco  regiões 

geográficas naturais delimitadas pelos vales dos rios Tibagi, Iguaçu, Piquiri e Ivaí, em:

a) Blocos Planálticos de Cambará e São Jerônimo da Serra;

b) Bloco do Planalto de Apucarana;

c) Bloco do Planalto de Campo Mourão;

d) Bloco do Planalto de Guarapuava; 

e) Declive do Planalto de Palmas.

Geologicamente, o bloco do planalto de Campo Mourão que compreende a porção 

média do planalto de “trapp”, para Wons (1994), corresponde ao vasto derrame de rochas 

eruptivas  (basaltos,  diabásios,  meláfiros)  e  também a formação dos  depósitos  de  arenitos 

(Botucatu e Caiuá) da era Mesozóica7. 

7 Era Mesozóica, período Jurássico, cuja duração evolutiva – tectônica, é calculada em 140 milhões de anos. 
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Dessa forma, faz parte de uma destas cinco subdivisões o denominado “Planalto de 

Campo Mourão” (650 m), que de acordo com Maack (1981) se desenvolve num percurso de 

265 km, desde a testa da escarpa da Serra da Boa Esperança que de 1.150 m declina para 225 

m na calha do rio Paraná, onde a parte mais elevada deste divisor dos rios Ivaí e Piquiri, 

apresenta mesetas muito características. 

Por  conseguinte,  o  município  e  a  própria  cidade  configura  uma dessas  mesetas, 

apresentando cotas de altitude que variam entre 623 e 629 m acima do nível do mar8, segundo 

medidas realizadas pelo estudioso Reinhard Maack em pontos diferentes onde a cidade se 

desenvolve.

A pedologia do município de Campo Mourão faz parte da série Grupo São Bento, 

constituído por um solo predominante do tipo Latossolo Vermelho Ferríco (Latossolo roxo), 

de textura argilosa, profundo, fértil e com capacidade para sustentar a atividade agrícola do 

município, principalmente a produção de grãos como a soja, o milho e o trigo.  

Para  Wons  (1994),  os  solos  de  origem  eruptiva  derivam  da  decomposição  dos 

derrames de lavas, como os basaltos (rochas ígneas ou magmáticas) que ocorreram em eras 

passadas. Sendo o seu tipo mais comum denominada popularmente de “terra roxa”, que é 

encontrada na maior parte do Terceiro Planalto Paranaense.

No município de Campo Mourão cuja base econômica é a agricultura, encontra-se 

solos  de  origem  da  decomposição  de  rochas  magmáticas  como  o  basalto,  e  rochas 

sedimentares, neste caso o arenito. 

Em relação à geomorfologia do território paranaense, esta reflete as características de 

suas redes hidrográficas, apresentando como divisor das águas a serra do Mar. Segundo Wons 

(1994),  isto  faz com que 92% de suas  águas  fluviais  corram para a bacia  do rio  Paraná, 

enquanto que as demais, para a bacia Litorânea. 

Os  afluentes  que  tributam  suas  águas  no  rio  Paraná  são  de  grande  porte,  com 

destaque para os rios Paranapanema, Ivaí, Piquiri e Iguaçu,  conforme podemos observar na 

figura 9.

8 Segundo Veiga (1999), o Instituto de Terras, Cartografia e Florestas (ITCF) registrou 630 m para o ponto 
culminante da cidade de Campo Mourão,  localizado mais precisamente entre  as  Avenidas  Capitão Índio 
Bandeira e Irmãos Pereira com as Ruas Mato Grosso e Santa Catarina.
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Figura 9: Hidrografia do Paraná
Fonte: IPARDES (2010).
Organização: CRUZ (2010).

Alguns dos afluentes da margem esquerda do rio Ivaí9 e da margem direita do rio 

Piquiri10,  constituem a  rede  hidrográfica  que  drena  a  Microrregião  Geográfica  de  Campo 

Mourão. 

Como a malha urbana mourãoense está  assentada sobre um platô ou meseta,  ela 

apresenta-se dividida por um espigão principal na direção nordeste/sudoeste, que a separa em 

duas sub-bacias de drenagem, como podemos visualizar na figura 10, onde uma pertence ao 

rio km 119 e a outra ao rio do Campo, no qual se faz a captação de água que abastece a 

população da cidade. 

9 Com um percurso de 685 km, é um dos principais afluentes do rio Paraná. Formado pela junção dos rios São 
João e dos Patos, nasce no município de Prudentópolis. Seus principais afluentes são pela margem esquerda 
os rios Corumbataí e Mourão e pela margem direita o rio Alonzo.

10 Nasce na serra da Esperança e tem um percurso de 485 km. Seus principais afluentes pela margem direita são 
os rios Cantu, Goio-Bang e Goioerê e pela margem esquerda o rio do Cobre. 
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              Figura 10: Bacia Hidrográfica do Rio do Campo
               Fonte: Agenda 21 Mirim (2008).

  Organização: CRUZ (2010).

O município pertence a bacia hidrográfica do rio Ivaí, sendo seu rio mais importante 

o  rio  Mourão  que  atravessa  o  município  de  sul  a  norte.  A vazão  deste  rio,  associada  a 

topografia de seu vale, oferece o maior potencial hidrodinâmico do município explorado com 

a construção da Usina Hidrelétrica Mourão. 

Os principais  rios que banham o município são: rio da Várzea,  rio Mourão e rio 

Ranchinho. Outros como o rio km 119 (afluente do rio 23) e o rio do Campo, conforme 

observamos na figura 11, são importantes condicionantes físicos naturais à expansão urbana 

de Campo Mourão. Com destaque também, para o Salto São João e Salto Natal.
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    Figura 11: Principais Rios do Município de Campo Mourão
    Fonte: Agenda 21 Mirim (2008).
    Organização: CRUZ (2010). 

Quanto ao clima, segundo Wons (1994, p. 72, grifos do autor), “a maior parte da área 

territorial do Estado do Paraná, localiza-se na região de clima  Subtropical, onde dominam 

temperaturas amenas e, uma pequena parte, encontra-se na região de clima Tropical”. 

Conforme a classificação de Wladimir Köppen11, no Estado do Paraná há o domínio 

do  clima  do  tipo  C  (Mesotérmico)  e  em  segundo  lugar,  do  clima  do  tipo  A (Tropical 

11 Notável  climatologista  alemão  que  considerou  na  sua  classificação  climática,  as  temperaturas  e  as 
precipitações mensais de chuvas, assim como também, os tipos de paisagens vegetais resultantes. Sendo, 
portanto essa, de todas as classificações climáticas, a mais conhecida universalmente.
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Chuvoso),  subdivididos  da  seguinte  forma:  Af  (Clima  Tropical  Superúmido);  Cfb  (Clima 

Subtropical Úmido); e Cfa (Clima Subtropical Úmido)12, como podemos identificar na figura 

12.

Figura 12: Climas do Paraná
Fonte: IAPAR (2010).
Organização: CRUZ (2010).

De acordo com a classificação de Köppen, no município de Campo Mourão, há o 

predomínio do clima do tipo Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa), com verões quentes e 

invernos  moderadamente  frios  e  secos,  as  geadas  são  pouco  frequentes,  apresentando 

tendência  de  concentração  das  chuvas  nos  meses  de  verão.  Sendo  que,  a  média  das 

temperaturas dos meses mais quentes é superior a 22° C e a dos meses mais frios é inferior a 

18° C. 

A umidade relativa do ar atinge valores compreendidos entre 70% e 80%. Os índices 

pluviométricos apresentam-se em média entre 1.400 mm e 1.500 mm por ano. Os ventos 

predominantes na região são os de quadrante nordeste, enquanto que, no inverno os ventos 

12 Como  complemento  para  designar  as  modalidades  térmicas  ou  pluviométricas,  as  letras  minúsculas 
correspondem: f = chuva bem distribuída durante o ano; a = verão quente; e b = verão brando.
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sopram de sul e sudoeste, apresentando probabilidades de geadas.

Afirmam os pesquisadores que seria necessário no mínimo, um período de 30 anos 

de coleta de dados, para que o acervo de informações meteorológicas revelasse através da 

análise de vários elementos, especialmente a temperatura e a precipitação, condições para a 

elaboração de uma nova classificação climática regional.  

Com base na vegetação original que recobria todo o estado do Paraná, as matas que 

formavam as paisagens naturais paranaenses podem ser agrupadas em: Mata de Araucária, 

Mata Atlântica, Mata Tropical do Norte e Noroeste e a Mata Pluvial Subtropical. Já, quanto às 

formações herbáceas e arbustivas que se encontram no estado, destacam-se os Campos limpos 

e os Campos cerrados. 

A figura 13, demonstra como se constituía a vegetação original paranaense.

Figura 13: Cobertura Vegetal Original do Paraná
Fonte: IPARDES (2010).
Organização: CRUZ (2010).

A região de Campo Mourão está situada em uma área de encontro de floresta, com a 

presença da Mata de Araucária13 na sua porção sul, e também com uma pequena mancha de 

Campos  cerrados,  formando  uma  espécie  de  “ilha”  deste  tipo  de  vegetação  no  local, 

13 Compreende a Mata Subtropical de Coníferas, também conhecida como Mata dos Pinhais, onde aparece o 
“pinheiro do Paraná” (Araucaria angustifolia), tradicional símbolo paranaense. Este principal vegetal com 
frequência aparece associado à erva-mate (Ilex paraguayensis) e também a imbuía (Phoebe porosa).
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entremeados  de  espécies  arbustivas.  Estes  campos  de  savanas  são  delineados  pela  Mata 

Pluvio-subtropical.

Na década de 1890 o pasto natural e o cerrado nativo dos "Campos do Mourão", 

serviram de ponto de descanso dos tropeiros que pela região passavam, tocando boiadas para 

negociar no Mato Grosso do Sul.

Para Veiga (1999), a inter-relação do triângulo solo, vegetação e clima têm grande 

importância na colonização e desenvolvimento das atividades econômicas do município de 

Campo Mourão. 

Quanto às áreas ocupadas primitivamente pelos Campos cerrados do Paraná, formas 

de relicto de um antigo clima semi-árido do Pleistoceno, Maack (1981, p. 253-54) afirma que, 

“na mata tropical-subtropical, [...] estende-se uma área de [...] e em Campo Mourão 102 km² 

de campos cerrados como forma de relicto do Quaternário Antigo. Campo Mourão localiza-se 

a 629 m – s.n.m., na zona limítrofe entre a mata de araucária e a mata pluvial-tropical”.

Os  pesquisadores  consideram  uma  relíquia  em  Campo  Mourão,  a  presença  de 

espécies remanescentes do Quaternário Antigo que são preservadas em 1,3 hectare de área, 

aos cuidados da Estação Ecológica do Cerrado, coordenada pelo Departamento de Geografia 

da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão – FECILCAM, onde podemos 

encontrar  alguns  exemplares  como:  barbatimão,  gabiroba  do  cerrado,  angico  do  cerrado, 

pitanga do cerrado, pequi, murici, butia, carqueja, palmeira-anã, entre outras espécies.  

Constitui-se esta, portanto, a área de cerrado mais meridional do planeta. A priori, 

seus últimos vestígios são catalogados para estudos posteriores.

Algumas características físicas do município de Campo Mourão sofreram profundas 

alterações com o passar do tempo, como é o caso da cobertura vegetal,  principalmente o 

cerrado, com o desmatamento desordenado resultante da intensa ação antrópica, e também a 

Mata de Araucárias,  restando atualmente um número reduzido de exemplares distribuídos 

aleatoriamente  pelo  município.  Além  do  solo,  através  da  modernização  tecnológica  das 

atividades agrícolas.

3 O POVOAMENTO DO TERRITÓRIO PARANAENSE

 

Em  fins  de  meados  do  século  XVIII,  as  expedições  que  adentravam  o  interior 

paranaense eram realizadas por aventureiros que não possuíam condições de permanecer no 

local.  Por intermédio da Carta Régia de 12 de janeiro de 1765, foi restaurada neste mesmo 

ano a Capitania de São Paulo e assumia como seu Capitão General, Dom Luís Antônio de 
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Souza Botelho e Mourão, intitulado “Morgado de Matheus”.

Morgado  de  Matheus  ao  exercer  o  governo  paulista,  passa  a  ter  o  núcleo  mais 

significante em população e também em recursos militares do Sul do Brasil, onde só havia 

pequenos núcleos, como os de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul que começavam a se 

destacar. 

A preocupação  em  conquistar  definitivamente  o  “Sertão  do  Tibagi”,  na  época, 

representando a totalidade da extensa região que compreendia o segundo e terceiro planaltos 

paranaenses, fez com que Morgado de Matheus incluísse em seus planos o recrutamento de 

soldados no Paraná, para que a partir de Curitiba se conquistasse não só o rio Tibagi, como 

também os demais rios paranaenses. 

O plano foi executado seguindo-se as ordens do Coronel Affonso Botelho de São 

Payo e Souza, seu primo, que enviou para a conquista do sertão ao todo onze expedições 

militares, entre os anos de 1768 a 1774. Devido ao rigor com que foi executada a primeira 

fase do plano do Morgado de Matheus, fiel colaborador do Marquês de Pombal, o território 

paranaense já se encontrava reconhecido a partir de 1774.

A  ocupação  dos  Campos  de  Guarapuava  iniciada  com  a  décima  expedição 

organizada por Botelho, resultou na descoberta dos Campos do Mourão por expedicionários 

paranaenses. Pois, em 19 de setembro de 1770, o Sargento Cândido Xavier de Almeida e 

Souza, agora no posto de Tenente devido ao falecimento do Tenente Bruno da Costa Filgueira, 

comunicou a descoberta dos Campos de Guarapuava e o caminho que a eles conduzia. 

O Guarda Mor Francisco Martins Lustosa, em abril de 1771, também chegou aos 

Campos de Guarapuava. A descoberta destes campos foi tão importante que em dezembro 

deste  mesmo  ano,  o  Tenente  Coronel  Affonso  Botelho  de  São  Payo  e  Souza  os  visitou 

pessoalmente. Entretanto, Affonso Botelho recuou a 11 de janeiro de 1772, após um sério 

choque com os índios estabelecidos nos campos do terceiro planalto. Desta forma, passaram-

se cerca de 40 anos após o insucesso desta expedição sem novas tentativas.

Quanto  ao  reconhecimento,  conquista  e  colonização  ordenada  dos  Campos  de 

Guarapuava,  efetivamente,  iniciou-se  a  partir  da  criação  da  “Junta  da  Real  Expedição  e 

Conquista de Guarapuava”. O escolhido para comandar esta grande expedição foi o Tenente 

Coronel Diogo Pinto de Azevedo Portugal, que atuava como chefe militar e administrativo, 

acompanhado pelo  Capelão  da  tropa  expedicionária  o  Padre  Francisco  das  Chagas  Lima. 

Ambos partem para esta região em meados de 1809. 

Em 1810, é erguido o povoado fortificado denominado Atalaia; em 1819, foi criada a 

freguesia de Nossa Senhora de Belém de Guarapuava; em 1852, a freguesia ganha foros de 



22

Vila; em 1859, foi elevada a categoria de Comarca; em 1871, a Vila de Nossa Senhora de 

Belém de Guarapuava foi elevada à categoria de cidade.

O povoamento do território paranaense ocorreu através do deslocamento das frentes 

pioneiras que atuaram no estado, sendo que as frentes de colonização podem ocorrer no modo 

de: expansão, econômica e pioneira.

Constitui-se como frente de ocupação no modo de expansão a que não incorpora 

colonização, ocorrendo sem planejamento; a pioneira incorpora a colonização, o planejamento 

territorial  na  apropriação  e  uso  do  solo,  mas  caracteriza-se  como  área  de  conflito;  já  a 

econômica incorpora os ciclos econômicos no uso e exploração da terra.

Entretanto,  primeiro  se  manifesta  no processo de ocupação territorial  a  frente  de 

expansão, em seguida, iniciam-se os processos de compra das terras, transformando a frente 

de expansão em frente pioneira. 

O processo de ocupação completa do território paranaense resulta do deslocamento 

de três frentes pioneiras: tradicional (mais antiga), norte (meados do século XIX) e sudoeste 

(mais recente), conforme podemos observar na figura 14.

Figura 14: Encontro das Frentes Pioneiras no Estado do Paraná 
Fonte: WESTPHALEN, Cecília Maria et al. (1988). 
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A ocupação  do  Paraná  tradicional,  é  marcada  num  primeiro  momento  com  a 

exploração do ouro, em segundo veio o tropeirismo, e em terceiro o extrativismo da erva-mate 

e da madeira, com  a retirada do pinheiro do Paraná (Araucária angustifólia).

Enquanto  que,  o  povoamento  do  norte  do  Paraná  começou  com fins  militares  e 

administrativos.  Mas, a rápida expansão do café transformou em pouco tempo o norte do 

Paraná,  na  mais  rica  região  agrícola  do  Brasil.  O  café  atraiu  para  o  estado,  numerosos 

contingentes de população entre paulistas, mineiros, fluminenses e nordestinos; e promoveu a 

vinda de imigrantes estrangeiros de várias nacionalidades.

De Guarapuava e Palmas o povoamento avançou em direção ao oeste do estado do 

Paraná,  tendo a  agricultura  como base  econômica.  Entretanto,  os  gaúchos  e  catarinenses, 

foram os responsáveis pelo deslocamento de uma “nova frente pioneira” na região sudoeste 

paranaense.

Serra (1992, p. 63) afirma que:

 

Ao contrário da primeira frente de ocupação, que teve nas pastagens a sua atividade 
econômica predominante e no regime de sesmarias a base jurídica de repartição da 
terra, as novas frentes vão ser sustentadas, em termos econômicos, pela agricultura 
de mercado interno e externo, sendo a colonização empresarial a base do processo 
de repartição da terra agrícola. 
 

A colonização da Mesorregião  Centro Ocidental  Paranaense,  onde está  situado o 

município de Campo Mourão, englobou dois processos distintos: um envolvendo uma frente 

de expansão e outro uma frente pioneira. 

Com o deslocamento das “frentes pioneiras” e o encontro das mesmas, na região de 

Campo Mourão, que se localiza onde o sul e o norte se encontram na marcha do povoamento 

paranaense,  pode-se  verificar  que  na  colonização  do  município,  houve  um “encontro  das 

frentes pioneiras”, como se fosse uma grande pinça sobre o rio Ivaí. 

Pode-se concluir que terminada a década de 1960, todo o território paranaense se 

encontrava ocupado pelo avanço das frentes pioneiras no estado, não havendo mais terras para 

serem ocupadas. 

 

3.1 A DESCOBERTA DOS CAMPOS DO MOURÃO

 

A região  onde  se  encontra  o  município  de  Campo  Mourão,  pertencia  ao  antigo 

território da extinta “Província del Guayrá”. Como essa região fazia parte de uma história de 
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jogo de interesses entre dois reinos ibéricos (Portugal X Espanha), na descoberta do chamado 

Novo Mundo, foi se transformando com o passar do tempo num grande cenário de lutas na 

conquista e posse de terras. 

Os primeiros caminhos existentes por via terrestre foram de fundamental importância 

para  o  desbravamento  e  a  interiorização  do  território  paranaense,  sendo  trilhados  por 

aventureiros, viajantes, bandeirantes, faiscadores de ouro e tropeiros. 

O Caminho de Peabiru14, presumivelmente, construído pelos índios, fazia do Paraná 

rota obrigatória na passagem dos viajantes que cruzavam este caminho, também percorrido 

por jesuítas e bandeirantes em suas excursões. Destacamos que,

 
Chamavam os índios  Peabiru a um caminho pré-colombiano que se estendia por 
mais de 200 léguas, da costa de São Vicente ao rio Paraná, atravessando os rios 
Tibagi, Ivaí e Piquiri, por onde os povos indígenas se comunicavam com o mar e 
com  as  regiões  mais  distantes  do  ocidente.  Ao  poente  do  Paraná  o  caminho 
prosseguia, atingindo o Peru e a costa do Pacífico. Os bandeirantes utilizaram-se do 
caminho de Peabiru em todas as direções da linha tronco e dos seus ramais [...] 
atravessavam o Paranapanema próximo à foz do Pirapó, subiam pela margem deste 
em  direção  ao  Ivaí,  que  atravessavam  pouco  acima  do  seu  afluente  então 
denominado rio da Guia, margeando a esquerda o rio principal, até o atual Campo 
do Mourão [...] (MARTINS, 1995, p. 99, grifo do autor). 
 

 

Os povos indígenas denominavam de Peabiru uma trilha muito antiga e comprida 

que ligava o litoral do Oceano Atlântico ao litoral do Oceano Pacífico, a qual também era 

chamada pelos espanhóis e jesuítas de Caminho de São Tomé. O caminho era formado por um 

conjunto  ou  sistema  de  trilhas  que  possuía  um  tronco  principal  e  vários  ramais,  como 

podemos visualizar na figura 15.

14 Os  pesquisadores  não  são  unânimes  quanto  ao  significado  da  palavra  PEABIRU.  Na  língua  guarani, 
PEABEYÚ queria dizer: “Caminho antigo de ida e volta”, ou seja: PE = caminho; ABE = antigo; e YÚ = ida 
e volta. 
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Figura 15: Antigos Caminhos do Paraná
Fonte: Portal Educacional do Estado do Paraná (2009).

 

Segundo afirmação  de  Bond (1996,  p.  17),  “o Caminho  de  Peabiru  passava  por 

Campo Mourão, acompanhando a margem oeste do rio Mourão”. Pois, o famoso Caminho de 

Peabiru ou Caminho de São Tomé possuía dois ramais, e um destes ramais passava por onde 

hoje se encontra a cidade de Campo Mourão. 

Essa “estrada” pré-colombiana transcontinental percorria um longo trecho dentro do 

estado do  Paraná,  atravessando de  leste  a  oeste  países  da  América  do  Sul  como:  Brasil, 

Paraguai, Bolívia e Peru. 

De  acordo  com  Bond  (1996),  com  uma  distância  de  aproximadamente  3  mil 

quilômetros15, o Caminho de Peabiru apesar de ser comprido, não era largo. Tinha oito palmos 

de largura, ou seja, cerca de 1,40 m, atingindo uma profundidade por volta de 40 cm. 

Para a referida autora, este caminho era recoberto por algumas espécies de gramíneas 

que possuíam sementes glutinosas ou sedosas e que grudavam espontaneamente nos pés e 

pernas dos viajantes, os quais se encarregavam de perpetuar o plantio destas, transformando-

se num imenso tapete verde que forrava o caminho.

Feita a relação entre a história do Caminho de Peabiru com a história de Campo 

15 Segundo Rosana Bond, há uma novidade sobre o comprimento real do Peabiru, pois até pouco tempo atrás, 
pensava-se que o caminho tivesse aproximadamente 3 mil quilômetros de uma ponta a outra.  Porém, ao 
terminar recentemente sua pesquisa, notou que o número mais próximo do real é cerca de 4 mil quilômetros, 
ao descobrir o ponto exato de chegada do Peabiru no oceano Pacífico. 
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Mourão,  pode-se perceber  que outros  acontecimentos  históricos marcam a descoberta  dos 

Campos  do  Mourão  e  o  povoamento  desta  região,  através  da  passagem  das  expedições 

militares em território paranaense e da ocupação dos campos de Guarapuava. 

A organização da segunda expedição que se compunha de 75 bandeirantes ocorreu 

entre o final de 1769 e o início de 1770, e teve como intuito alcançar os sertões do Tibagi e 

Apucarana. Começou sob o comando do Capitão Estevão Ribeiro Bayão, de São José dos 

Pinhais, sendo completada pelo comando do Capitão Francisco Lopes da Silva, de Curitiba. 

Ambos sob a supervisão de um superior o Coronel Affonso Botelho de São Payo e 

Souza, da Capitania de Paranaguá, que em virtude da manutenção da posse foi designado 

como auxiliar do governo, no Paraná, recebendo como orientação da província paulista, a qual 

pertencia às terras do Paraná, a incumbência de reconhecer e explorar a parte oeste paranaense 

alcançada pelos espanhóis.

Esta expedição chegou a atingir o rio Ivaí, percorrendo-o em toda a sua extensão, 

conhecendo a  margem esquerda do mesmo e,  ficando registrada a  beleza  dos  campos ao 

avistarem a vegetação de cerrado em meio a uma floresta que, após o seu reconhecimento 

foram a princípio batizados por “Campos do Mourão”, como consta em mapas da Província 

do Paraná em 1775. Depois, para “Campo do Mourão” e, posteriormente sendo simplificado 

apenas para “Campo Mourão”.

Constata-se  que  o  nome  foi  uma  homenagem  do  chefe  da  expedição  ao  então 

Governador da Província de São Paulo, D. Luís Antônio de Souza Botelho e Mourão, entre os 

anos de 1765 a 1775, o qual tinha a jurisdição sobre o Paraná na condição de uma de suas 

comarcas, notadamente sendo a quarta e depois quinta Comarca da Capitania de São Paulo. 

Como característica da história oficial, faz-se notável também que já naquele tempo 

havia  a  preocupação em deixar  registrada  a  história  na  memória  das  pessoas,  fazendo-se 

cumprir  as  instruções  através  de  homenagens,  no  sentido  de  batizar  todos  os  lugares 

descobertos com nomes e apelidos mais conhecidos. 

Desta expedição resultou as descobertas das ruínas da abandonada Villa Rica del 

Espiritu Sanctu, fundada na margem esquerda do rio Ivaí, próximo ao atual município de  

Fênix, criado com território desmembrado do município de Campo Mourão.

O reconhecimento da chamada região de Campo Mourão constituiu-se num processo 

lento  e  descontínuo,  marcado  por  acontecimentos  históricos  com  raízes  no  século  XVI, 

envolvendo  personagens  que  visitaram  as  terras  paranaenses,  ambiciosos  por  novas 

descobertas e conquistas.
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3.2 O POVOAMENTO DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO

 

De  acordo  com  Steca  e  Flores  (2002),  a  Microrregião  de  Campo  Mourão, 

compreendida  no Norte  Novíssimo do Paraná,  fazia  parte  da  Província  de  Guairá,  sendo 

habitada por povos indígenas das tribos Kaingang, Guarani e Xetá. Mas foi na passagem do 

século XIX para o XX, com a vinda de expedicionários de Guarapuava para criar gado, que as 

terras de Campos do Mourão começam a ser efetivamente povoadas. 

O anunciado campo aberto bordejado de araucárias foi encontrado em 1561, depois 

da fundação do primeiro núcleo espanhol em território paranaense, ou seja, dois séculos antes 

das expedições botelhanas trilharem estes campos. Porém, apenas em 1880 foi concretizada a 

posse efetivamente paranaense desse campo, por iniciativa do fazendeiro de Guarapuava que 

fez os primeiros contatos com os índios, o Comendador Norberto Mendes Cordeiro. 

Coube  ao  índio  Bandeira,  fazer  o  anúncio  nas  beiras  do  toldo  (aldeia)  desta 

expedição, da localização do Campo do Abarracamento. E foi aceitando o convite do cacique 

índio  Bandeira,  que  o  Comendador  junto  com alguns  companheiros,  também fazendeiros 

pecuaristas, criaram uma associação de fazendeiros interessados em desenvolver o ramo da 

pecuária  nos  Campos  do  Mourão,  colocando  fim  a  uma  antiga  lenda  cultuada  por 

guarapuavanos e palmenses, da existência dos famosos Campos do Paiquerê. 

A região que entre os anos de 1769/70, passaria a se chamar Campos do Mourão era 

certamente conhecida a milhares de anos dos grupos humanos indígenas que transitaram na 

região sul do Brasil. Sabe-se que os guaranis dominavam toda esta região, havia cerca de 150 

mil índios que habitavam a Província del Guayrá, da qual Campo Mourão fazia parte. 

Outra tribo também habitou Campo Mourão, foi a dos “Camés”, porém, não se tem 

certeza quando chegaram, suspeita-se que seja depois do ano de 1600, quando os guaranis por 

causa dos bandeirantes praticamente desapareceram desta área. Na distribuição geográfica das 

tribos indígenas, os Camés pertencem ao grupo dos Crêns. 

Os Camés eram apelidados de “Pés-Grandes”, viviam primeiro entre os rios Iguaçu e 

Uruguai, transferindo-se mais tarde para os sertões de Guarapuava e Campo Mourão. Tinham 

parentesco com os Caingangues, sendo Jongjó seu último grande chefe.  

Constata-se, que o conhecido Capitão Índio Bandeira era da tribo dos Camés, grupo 

dos Caingangues. Porém, o Capitão foi de uma época em que os Camés já haviam quase 

desaparecido. 

Para autores como Brzezinski (1975), Simionato (1996), Veiga (1999), entre outros, 

segundo consta, seria ele um mestiço que liderava um grupo muito pequeno e também já não 
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conservava  muitos  hábitos  indígenas  tradicionais,  sua  aldeia  localizava-se  no  Campo 

Bandeira, local onde atualmente há uma fazenda com o mesmo nome. 

O desenvolvimento e povoamento efetivo da região de Campo Mourão ocorreram no 

final do século XIX, quando em 1893 chegaram os expedicionários guarapuavanos (Norberto 

Marcondes, Guilherme de Paula Xavier e Jorge Walter), em uma expedição composta por 120 

homens com o intuito de criar gado. Estes tinham como propósito também, fazer os primeiros 

contatos com índios16 que aqui viviam, já que eram os primeiros habitantes da região. 

Estes fazendeiros começaram a elaborar um plano para povoar as terras de campo, 

redescobrindo  os  Campos  do  Mourão.  Portanto,  as  primeiras  pessoas  que  obtiveram  a 

propriedade legalizada das terras mourãoenses foram estes fazendeiros de Guarapuava que 

providenciaram o registro de uma grande gleba de terras, no ano de 1893. 

 
De acordo com as disposições republicanas da Lei nº. 68, de 20 de dezembro de 
1892, reguladas pelo Decreto nº. 1-A, de 8 de abril de 1893, foi requerida a posse de 
uma área de 60 mil hectares, conforme registro coletivo, datado de 25 de setembro 
de 1893, em Guarapuava, constituindo-se no primeiro documento oficial de posse ou 
terras particulares nos Campos do Mourão [...] (VEIGA, 1999, p. 29).   
 

 

Cabe aqui mencionar que dos requerentes, apenas Guilherme de Paula Xavier acabou 

fixando residência em Campo Mourão, mas somente no ano de 1920. Faltando desta forma, 

verdade nas afirmações dos declarantes. Já que, na solicitação do registro de 30 quinhões com 

2.000 hectares para cada um, afirmaram eles que existiam no local, casas de moradia com 

benfeitorias, assim como também, certa quantidade de cabeças de gado vacum e cavalar. 

No referido pedido de registro coletivo das terras, que objetivava demarcar as terras 

ou sesmaria da posse e garantir a apropriação das terras devolutas17 especificavam o seguinte:

Declaramos nós abaixo assinados, que possuímos por posse mansa e pacífica 
desde o ano de 1880, uma área de campos de criar no lugar denominado 
“Campo Mourão” neste Município, onde existem casas de moradia e mais 
benfeitorias, assim como certo número de cabeças de gado vacum e cavalar, 
cuja  área tem aproximadamente a  extensão de 60.000 hectares,  sendo 30 
quinhões com a área de 2.000 hectares cada um[...] (VEIGA, 1999, p. 29). 

 

Apesar  do  plano  original  traçado  pelos  expedicionários  guarapuavanos,  entre 

16 Segundo vários autores, naquela época a região de Campo Mourão era habitada por duas tribos indígenas, 
sendo uma liderada pelo chefe Gembre, localizada às margens do rio Dezenove, próximo onde atualmente 
está o Aeroporto Municipal Coronel Geraldo Guia de Aquino; e a outra chefiada pelo Capitão Índio Bandeira, 
localizada no chamado Campo Bandeira.

17  São terras sem título de propriedade que pertencem ao governo municipal, estadual ou federal. 
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1880/81, foi somente o russo Jorge Walter aliado dos fazendeiros requerentes citados, que se 

fixou na região de Campo Mourão no ano de 1910. 

Acrescenta Simionato (1996) que este veio de Guarapuava, conduzindo 654 cabeças 

de gado, 48 éguas e 15 cargueiros de sal.  Buscando assim aumentar seus empreendimentos, 

mas que depois chegaram ao fim. 

Foi em virtude de o senhor Jorge Walter firmar uma aliança junto aos fazendeiros de 

Guarapuava e, através dos financiamentos por estes concedidos, que se concretizou o trabalho 

de colonização de Campo Mourão.  Ainda hoje, os numerosos descendentes deste pioneiro 

mantêm a posse da gleba dos Walter, por ele conquistada e titulada, preservando desta forma, 

o nome da Família Walter.  

A partir  de  1903,  há  evidências  da primeira  ocupação com moradia  habitual  em 

Campo Mourão, quando chegaram os paulistas – Irmãos Pereira (José Luiz Pereira, Miguel 

Luiz  Pereira,  Ananias  Luiz  Pereira,  Antonio  Luiz  Pereira  e  Luiz  Pereira  da  Cruz), 

acompanhados de suas respectivas famílias e construíram as suas primeiras casas com outras 

benfeitorias, sendo que a princípio se dedicaram à agricultura e pecuária. 

Segundo Simionato (2008), em 1906 foi aberto um caminho que ligava Pitanga a 

Campo Mourão,  denominado de “Picadão”,  e em 1908 foi aberta  à  primeira  estrada para 

Campo Mourão saindo de Guarapuava, cujos trabalhos foram chefiados pelo Dr. Tate e pelo 

Engenheiro Rômulo Trevisani. Hoje este caminho é conhecido como estrada Boiadeira (BR 

487). 

De acordo com Veiga (1999), até o ano de 1910, aos Pereiras juntaram-se as famílias 

de  Cesário  Manoel  dos  Santos,  Bento  Gonçalves  Proença,  Américo  Pereira  Pinto,  José 

Custódio de Oliveira,  Francisco Mateus Tavares,  José Teodoro de Oliveira,  Guilherme de 

Paula Xavier, Luiz Silvério e José Luiz Pereira Sobrinho. 

Havia também muitos caboclos entre os pioneiros e outros eram colonos de origem 

européia  ou  asiática  como:  alemães, ucranianos,  poloneses,  italianos e  japoneses que  se 

fixaram em grandes áreas no território de Campo Mourão.

A respeito  da  indicação  e  titulação  do  patrimônio  que  originou  Campo Mourão, 

Veiga (1999, p. 33) relata que:

Pela Lei nº. 1559, do ano de 1916, foi indicado o Patrimônio ou área que originaria a 
cidade, nos termos: “Fica concedida à Câmara Municipal de Guarapuava a área de 
2.000 hectares de terras devolutas na Serra da Pitanga e igual área no Distrito de 
Campo Mourão do mesmo Município, destinados a construir as respectivas futuras 
povoações”. 
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Nos anos de 1920, já existia no local um povoado, marcado até nos mapas da época, 

sendo que ainda estava ocorrendo o povoamento ao longo das vias de comunicação entre 

Guarapuava e Pitanga.

De acordo com Ferreira (1999, p. 210), “no ano 1921, Campo Mourão foi elevado à 

categoria de Distrito Policial, dentro do município de Guarapuava. Pouco tempo depois, ficou 

jurisdicionado ao município de Pitanga”,  portanto,  até o mencionado ano Campo Mourão 

pertencia ao município de Guarapuava e posteriormente ficou jurisdicionado ao município de 

Pitanga.

A solução encontrada para a melhoria dos negócios de gado vacum, foi a construção 

da chamada estrada Boiadeira,  inaugurada no ano de 1921, estabelecendo um intercâmbio 

comercial  entre  o  estado  do  Paraná,  partindo  dos  campos  de  Guarapuava,  passando  por 

Pitanga  e  Campo Mourão,  indo  ter  aos  campos  do  estado  de  Mato  Grosso,  projeto  este 

executado pelo guarapuavano Manoel Mendes de Camargo e Pedro Mendes de Abreu. 

A estrada que se formou entre Guarapuava e Campo Mourão, cortando a região entre 

os  rios  Ivaí  e  Piquiri,  também  tem  grande  importância  para  o  povoamento  do  oeste 

paranaense, sendo que a primeira etapa concretizou-se de Guarapuava até Pitanga. A simples 

trilha que bem antes de 1920 já havia até Campo Mourão, passou a se desenvolver em estrada, 

a partir do povoamento contínuo desta região. 

Em maio de 1939, através de Decreto,  o Governo do Estado do Paraná resolveu 

iniciar os serviços de colonização em terras do município de Campo Mourão. Mas algumas 

glebas já se encontravam ocupadas por caboclos, poloneses e ucranianos, então estes lotes já 

ocupados  anteriormente  foram  demarcados  com  o  intuito  de  radicar  definitivamente  a 

população. 

A data de 06 de outubro de 1940 marca o lançamento em definitivo da delimitação 

do primeiro quadro urbano de Campo Mourão, com base no seu patrimônio. Começando a 

partir desta época, o povoamento efetivo tanto na área urbana, quanto no interior do distrito.

Em 1943,  a  criação  da  Inspetoria  do  Departamento  de  Terras  do  Estado  trouxe 

progresso ao lugar, com um aumento do fluxo migratório de pessoas que se dedicavam a 

lavoura e também ao comércio. 

Dessa forma, iniciou-se a construção de uma Vila, inauguraram-se as primeiras casas 

comerciais,  estabelecendo-se  os  primeiros  comerciantes:  Guilherme  de  Paula  Xavier, 

Margarida Wakin, Léo Guimarães e Francisco de Albuquerque.

No ano de 1944, Campo Mourão liga-se por estrada de rodagem a Maringá, essa via 

de  acesso  viabilizou  a  chegada  de  um novo  contingente  populacional  de  lavradores  que 
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buscavam novas áreas para plantar café e para a formação de “safras” (criação de suínos).

Segundo Ferreira (1999, p. 210-11), “pela Lei Estadual nº. 02, de 10 de outubro de 

1947, foi criado o município de Campo Mourão, com território desmembrado do município 

de Pitanga. A instalação oficial deu-se no dia 05 de dezembro de 1947”. O sr. Pedro Viriato de 

Souza foi o primeiro prefeito municipal.

Dessa forma através da referida lei datada de 10/10/1947, foi  criado o município 

Campo Mourão e o mesmo alcançou a sua emancipação político-administrativa e territorial.

A região de Campo Mourão era no passado conhecida como “a terra dos três “S” 

(Saúva,  Samambaia e  Sapé).  Denominação atribuída  a  esta  região,  considerando-se a  sua 

realidade local com terra ácida imprópria para a agricultura, e como o resultado obtido era a 

baixa produtividade, as terras perdiam valor.

A primeira atividade econômica mourãoense praticada foi a exploração da madeira, 

envolvendo espécies como o pinheiro, o cedro e a peroba, acarretando um desmatamento das 

florestas locais. 

Com base em dados obtidos pelo IBGE, no ano de 1948, o pinho, a erva-mate, as 

peles de animais silvestres, o mel e a cera de abelhas, faziam aumentar consideravelmente os 

lucros para o município de Campo Mourão. Já que a própria natureza oferecia uma vasta 

vegetação composta de muitas madeiras de lei,  bem como havia muitas árvores frutíferas 

nativas e uma farta quantidade de animais silvestres, aves e peixes.

O milho e a cana de açúcar se destacavam como principais produtos agrícolas, sendo 

que, a cana de açúcar além de ser usada na culinária local e no fabrico de rapadura, ainda 

servia na época, como moeda de troca por outras mercadorias em Pitanga e Guarapuava. 

Os colonizadores lotavam os seus carroções com rapaduras e peles de animais, como 

também de alguns cereais produzidos em Campo Mourão, e se dirigiam até estas localidades 

(Pitanga ou Guarapuava) para trocarem por mercadorias como: sal, tecidos, medicamentos, 

ferramentas, armas e munições. 

Brzezinski (1975, p. 20) destaca que, “a ligação na época era com a parte Sul, tendo 

sido aberto em 1906, o caminho chamado ‘picadão’, ligando Campo Mourão a Pitanga, pois a 

ligação existente era de difícil acesso”. Dessa forma, a origem de Campo Mourão se remete a 

existência de antigas estradas por onde passavam boiadas vindo de Mato Grosso e São Paulo 

com destino ao oeste do Paraná.

As primeiras atividades econômicas desenvolvidas visavam à subsistência. Existiam 

muitas  plantações  de  café  e  criava-se  gado,  contudo,  a  pecuária  não  prosperou 

economicamente, em parte devido às características físicas locais.   Ao redor das pequenas 



32

casas se plantava o algodão, utilizado na fabricação de tecidos, através de teares manuais da 

época. 

Como consequência do declínio no desenvolvimento da atividade pecuária intensiva, 

as primeiras famílias que fixaram residência em Campo Mourão, passaram a praticar uma 

agricultura  do tipo familiar.  Para  garantir  a  sobrevivência  comercializavam os  excedentes 

entre eles e também obtinham lucro dedicando-se a criação de porcos, ou seja, as chamadas 

“safras”  que  eram  comercializadas  com as  cidades  próximas  ou  até  mesmo  com  outros 

estados.

Geralmente  conduziam a  pé  entre  200  a  300  porcos  de  cada  vez,  em direção  a 

Apucarana, por um picadão até o rio Ivaí. A travessia pelo rio era feita utilizando-se uma 

pequena  balsa  rústica  chamada  “Hilda”,  que  era  construída  com  troncos  de  palmito, 

dificultando ainda mais a viagem. Só décadas mais tarde foi construída uma ponte.

Segundo afirma Bond (1996), os pioneiros de Campo Mourão diziam que existia um 

“caminho de cargueiro” que passava por Vila Rica em direção a Apucarana, sendo que, o 

caminho  de  Peabiru  por  muitas  vezes  pelos  colonizadores  da  região,  foi  denominado  de 

caminho de cargueiro. 

Os alimentos que eram consumidos pelos primeiros colonizadores eram de origem 

interna, ou seja, produzidos pela economia local e praticados por pequenos produtores que 

plantavam manualmente: arroz, milho, feijão, trigo, mandioca, batata e cana-de-açúcar.

Segundo Simionato (1996), a carne de porco era muito utilizada para o feitio do prato 

típico da época, que era a paçoca de carne preparada no pilão. Esta iguaria que substituía o 

pão escasso na época,  consistia  em socar no pilão a  carne de porco frita  anteriormente e 

acrescentar  farinha.  Atualmente,  o  município  de  Campo  Mourão  tem  como  prato  típico 

oficializado,  o  Carneiro  no Buraco18,  que transformou a carne  de carneiro  em uma carne 

nobre. 

Assim como,  se  criava  nos  grandes  quintais  animais  domésticos  como  galinhas, 

patos, porcos e cabritos, para o consumo das famílias, também, se caçavam animais como a 

capivara, o cateto e a anta, além da prática de pesca nos rios da região para o autoconsumo.

Em  Campo  Mourão,  o  plantio  de  café  não  teve  grande  expressão,  pois  nessa 

microrregião o café foi  prejudicado devido ao clima (ocorrência de geadas),  pela falta de 

experiência dos imigrantes sulistas no plantio desta cultura, e também devido à colonização 

18 A Festa Nacional do Carneiro no Buraco é realizada anualmente, no parque de Exposições Getulio Ferrari, na 
BR 158. É um evento que acontece sempre no segundo domingo do mês de julho, onde são servidos 150 
tachos desta iguaria, que acabou por se transformar no prato típico da cidade, tornando-se um símbolo de 
Campo Mourão, divulgando o nome do município em todo o Brasil e também em outros países.
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efetiva do estado ter ocorrido tardiamente, por volta de 1960.   

Nesta  região  se  desenvolveu  além  da  exploração  madeireira,  a  policultura  de 

produtos como: arroz, feijão, milho, café, algodão e o cultivo da hortelã, além do cultivo da 

cana-de-açúcar. A hortelã foi um produto mercantil de alto valor no mercado na época, sendo 

utilizada para fazer óleo de menta.

Quanto as maiores riquezas naturais extraídas na região, eram as de origem vegetal 

como a madeira de lei (peroba, cedro, pinho, canela, ipê e imbuía). Até a década de 1960, só 

na região de Campo Mourão chegaram a existir mais de 40 serrarias.

Já a riqueza de origem mineral que era explorada, com destaque surge à argila (barro 

vermelho usado na fabricação de telhas e tijolos), a pedra granítica para as construções e a 

areia extraída do leito dos rios da Várzea e Mourão. 

Com relação à primeira empresa que se tem notícia, instalou-se na região de Campo 

Mourão, no ano de 1919, chamava-se ALLICA e era propriedade de Julio Thomáz Allica. A 

mesma,  estava  voltada  a  exploração  de  erva  mate  e  teve  seus  acampamentos  erguidos 

próximo a Campina do Amoral, onde atualmente, situa-se a cidade de Mamborê. 

A empresa  ALLICA do  ervateiro  argentino  e  que  funcionava  as  margens  do  rio 

Piquiri,  encerrou  as  suas  atividades  no  ano  de  1924,  quando  passaram  pelo  Paraná  os 

revolucionários  da  “Coluna  Prestes”,  comandados  por  Luís  Carlos  Prestes.  Depois  de 

constatadas as condições subumanas a que estavam sujeitos os trabalhadores, vivendo nos 

ervais do oeste paranaense.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho envolveu o município de Campo Mourão, localizado na Mesorregião 

Centro Ocidental Paranaense e teve como objetivo traçar o perfil geográfico do município, 

pois  é  na  caracterização  do  território  que  se  busca  dar  clareza  sobre  a  sua  origem 

(colonização) e seus vários aspectos.

Campo Mourão é uma cidade que se destaca pela qualidade de vida que oferece aos 

seus moradores. A cidade toda possui água tratada e encanada, energia elétrica e iluminação 

pública, grande parte dos habitantes possuem rede de esgoto e quase todas as vias públicas 

estão asfaltadas. Mas como muitas cidades brasileiras apresenta problemas sociais, entre eles, 

o surgimento de favelas em bairros da periferia bastante afastados da área central. 

A área ambiental é um dos destaques do município que conta com várias praças, 

parques  e  áreas  verdes  que  são  protegidos  por  lei,  como  o  Horto  Municipal,  o  Parque 
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Municipal anexo ao Parque do Lago (cartão-postal da cidade), assim como, as praças na área 

central são principais pontos de referência.

A cidade  possui  três  Instituições  de  Ensino  Superior,  sendo  uma  estadual,  uma 

particular, e a outra federal, proporcionando a opção de diversos cursos a nível superior em 

diferentes áreas, a todos os estudantes não só do município, como também vindos de outros 

municípios próximos.

Além da Festa Nacional do Carneiro no Buraco que é realizada anualmente, Campo 

Mourão possui  outros  atrativos  como: Catedral  São José;   Estação Ecológica do Cerrado; 

Estação da Luz;  Casa da Cultura;  Museu Municipal;  Paço Municipal 10 de Outubro;  Parque 

do  Lago;   Parque  Estadual  Lago  Azul;  Rua  Gastronômica;  Santuário  Nossa  Senhora 

Aparecida; Teatro Municipal; Vila Rural. 
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APÊNDICE A – PRÉ-TESTE  SOBRE OS ASPECTOS FÍSICOS E GEOGRÁFICOS

1. O Paraná se localiza nos hemisférios Sul e Ocidental da Terra?
( ) sim ( ) não

2. O Trópico de Capricórnio passa pelo Paraná?
( ) sim ( ) não

3. O Paraná se enquadra no 2º fuso horário brasileiro?
( ) sim ( ) não

4. Atualmente, o Estado do Paraná é constituído por 399 municípios?
          ( ) sim ( ) não
5. O IBGE dividiu o Paraná em 10 Mesorregiões Geográficas?

( ) sim ( ) não
6. Campo Mourão é um município da Mesorregião Centro Ocidental Paranaense?

( ) sim ( ) não
7. O IBGE dividiu o Paraná em 39 Microrregiões Geográficas?

( ) sim ( ) não
8. O  município  de  Campo  Mourão  é  formado  pelos  distritos  de  Campo  Mourão  e  

Piquirivaí?
( ) sim ( ) não

9. Segundo o Censo Demográfico de 2000, a população de Campo Mourão foi superior a 
80.000 habitantes?
( ) sim ( ) não

10. O município de Campo Mourão faz parte da COMCAM?
( ) sim ( ) não

11. O relevo paranaense é constituído principalmente de planaltos e de uma pequena  
porção de planícies?
( ) sim ( ) não

12. O município de Campo Mourão pertence ao Terceiro Planalto Paranaense?
( ) sim ( ) não

13. O bloco do Planalto de Campo Mourão faz parte do Planalto de Guarapuava? 
( ) sim ( ) não

14. Campo Mourão apresenta uma altitude de 630 metros acima do nível do mar?
( ) sim ( ) não

15. O solo predominante no município de Campo Mourão é denominado popularmente de 
Latossolo roxo?
( ) sim ( ) não

16. A base econômica do município de Campo Mourão é a agricultura?
( ) sim ( ) não

17. O município de Campo Mourão está localizado entre os rios Ivaí e Piquiri?
( ) sim ( ) não

18. No rio do Campo se faz a captação de água que abastece a população da cidade?
( ) sim ( ) não

19. O clima predominante no Estado do Paraná é o Subtropical?
( ) sim ( ) não

20. A região de Campo Mourão está situada em uma área de encontro de floresta, mata de 
araucárias e campos cerrados?

          ( ) sim ( ) não
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APÊNDICE  B  –  ROTEIRO  DE  PESQUISA  SOBRE  A  COLONIZAÇÃO 
(IMIGRANTE)

1. Você é filho(a) ou neto(a) de imigrantes?
( ) sim ( ) não

2. No bairro onde você mora há imigrantes?
( ) sim ( ) não

3. De que nacionalidade?
R.:

           Entreviste uma pessoa de sua família ou um amigo que tenha vindo de outro país para 
o Brasil/Paraná/Campo Mourão e colha as seguintes informações:

4. Nome do entrevistado (se autorizar);
5. País e cidade de origem;
6. Data e local em que chegou ao Brasil/Paraná/Campo Mourão;
7. Meio de transporte utilizado;
8. Duração da viagem;
9. Por que motivo veio?;
10. O que esperava encontrar no Brasil/Paraná/Campo Mourão?;
11. Como foram os primeiros dias no Brasil/Paraná/Campo Mourão?;
12. Quais foram as suas maiores dificuldades para se adaptar ao país/estado/município?;
13. Ainda possui familiares no país de origem?;
14. Retornou ao seu país de origem? Quando? Por quê?;
15. Se não retornou ao seu país de origem, pretende retornar? Por quê?
16. Qual o ramo de atividade a que se dedica?
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE PESQUISA SOBRE A COLONIZAÇÃO (MIGRANTE)

1. Você é filho(a) ou neto(a) de migrantes?
( ) sim ( ) não

2. No bairro onde você mora há migrantes?
( ) sim ( ) não

3. De que estado brasileiro?
R.:

        Entreviste uma pessoa de sua família ou um amigo que tenha vindo de outro estado 
brasileiro para o Paraná/Campo Mourão e colha as seguintes informações:

4. Nome do entrevistado (se autorizar);
5. Estado e cidade de origem;
6. Data e local em que chegou ao Paraná/Campo Mourão;
7. Meio de transporte utilizado;
8. Duração da viagem;
9. Por que motivo veio?;
10. O que esperava encontrar no Paraná/Campo Mourão?;
11. Como foram os primeiros dias no Paraná/Campo Mourão?;
12. Quais foram as suas maiores dificuldades para se adaptar ao estado/município? 
13. Ainda possui familiares no estado brasileiro de origem?
14. Retornou ao seu estado de origem? Quando? Por quê?;
15. Se não retornou ao seu estado de origem, pretende retornar? Por quê?;
16. Qual o ramo de atividade a que se dedica?


