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1 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

1.1 EVOLUÇÃO POLÍTICA-ADMINISTRATIVA - 1940 /19991

Com o advento da República e durante esse período mudam as relações
entre o governo central e os municípios.

No Paraná, a dinâmica de ocupação territorial, que traz como conseqüência a
divisão do território em unidades administrativas, prossegue, nos primeiros anos da
República, de forma lenta e gradual, com a elevação, para município, de alguns núcleos
de colonização instalados durante o período imperial: Colombo, Piraquara, São João do
Triunfo e Ipiranga, todos localizados nos arredores de Curitiba e no Segundo Planalto.
No Terceiro Planalto, embora ainda pouco povoado, são criados os municípios de
Clevelândia, no Sudoeste, e de Foz do Iguaçu, no Oeste.

A República mantém a política de imigração estrangeira iniciada no Império.
São fundados novos núcleos que, em poucos anos, se transformam em municípios:
Irati, Mallet, Prudentópolis e São Mateus do Sul.

Até 1949 (década de 40) essa intensificação da ocupação do território não
trouxe grandes reflexos à malha do Estado. São 81 municípios, concentrados, na
sua maioria, no Primeiro e no Segundo Planaltos. Nota-se que apenas seis
municípios: Palmas, Clevelândia, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina e Sertanópolis,
abrangiam mais de 50% do território paranaense.

Na década de 50 (1950 a 1959) o Paraná tem 81 novos municípios, ficando com
um total de 162, localizados na sua maioria no Norte Pioneiro e Norte Novo do Estado.

Na década de 60 evidenciou-se o maior número de desmembramentos da
história do Paraná (126 municípios), que passou a ter 288 municípios, desmembramentos
estes que ocorreram na região Sudoeste, Oeste e Norte Novíssimo.

Na década de 70 foram criados apenas dois municípios na região Oeste do
Estado: Francisco Alves e Nova Santa Rosa.

No final da década de 80, o quadro político-administrativo do Estado era
formado por 318 municípios.

                                             

1Este texto baseou-se em passagens da dissertação de mestrado de CIGOLINI, Adilar Antonio. A
fragmentação do território em unidades político-administrativas : análise da criação de
municípios no Estado do Paraná.  Florianópolis, 1999. 132p. Dissertação (Mestrado), UFSC.
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Na década de 90, quando os Estados, por força da Constituição Federal,
passaram a estabelecer os requisitos para emancipação, a criação de municípios
toma novo impulso: são instalados mais 81 municípios no território paranaense,
desmembrados de outros 69 municípios.

Com essas 81 emancipações, o Estado do Paraná passou a ter 399
municípios (Figura 1.1).

FIGURA 1.1 - EVOLUÇÃO POLÍTICA DO ESTADO DO PARANÁ - 1940/1999

FONTE: IPARDES - Base Cartográfica IAP, 1997
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