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Colet;ao de Monograjias - N. 0 415 

PORECATU 
, 

PARANA 

ASPECTOS F!SICOS- Area: 290 kmz (1967); altitu
de da sede : 300 m ; temperaturas em °C: ma
xima, 34; minima, 15. 

POPULA<;Ao - 32.300 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1967); densidade demograjica : 
111 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONoMICOS - 125 im6veis rurais, 22 
estabelecimentos industriais, 60 do comercio 
varejista; 3 agencias bancarias . 

ASPECTOS CULTURAIS - 38 unidades escolares 
de ensino primario comum, 5 de ensino m e
dia ; 1 tipograjia, 1 cinema. 

ASPECTOS URBANOS - 3.859 domicilios, 760 liqa
t;6es eletricas; 110 aparelhos telej6nicos; 2 hoteis, 
2 pensoes, 2 restaurantes e 21 bares e botequins. 

VE!CULOS REGISTRADOS - (na Prejeitura Mu
nicipal em 1968) - 110 autom6veis, 1 6nibus, 
180 caminhoes e 1 veiculo niio especijicado. 

ASSIST:ENCIA MEDICA - 1 hospital com 60 lei
tos; 4 medicos, 3 dentistas, no exercicio da pro
jissiio; 3 jarmacias. 

ORC)AMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milhares 
de cruzeiros novos): - Receita prevista: 880,0; 
despesa fixada: 880,0. 

REPRESENTAC)AO POLITICA - 9 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

SrTuADo as margens do rio Paranapanema, em cuja 
bacia se desenvolveram os primeiros passos do po
voamento do solo e catequese do aborigene, no ter
rit6rio da antiga Gualra, Porecatu encontra a ori-. 
gem da sua hist6ria nas penetrag6es portuguesas 
e castelhanas, no seculo XVI. 

A regiiio do Norte do Parana, nas terras da 
bacia do Paranapanema, foi a primeira a ser to
cada pelos espanh6is quando, em virtude do Tra
tado de Tordesilhas, resolveram tamar posse das 
terras em nome do Rei de Espanha. 

Depois de quase meio seculo de catequese das 
tribos que dominavam a regiao compreendida en
tre o Paranapanema, o Tibagi e o Corumbatai, os 
Jesuitas e dominadores espanh6is fizeram surgir, 
a partir de 1610, as primeiras redug6es, ao longo 
do Paranapanema: Nossa Senhora de Loreto, San
to Inacio Mini e Sao Pedro. 

Em 1629, porem, bandeirantes de Sao Paulo, na 
luta pela posse da terra, em busca de ouro e na 
guerra contra o gentio, invadiram a provincia de 
Guaira, destruiram as redug6es e expulsaram os 
dominadores castelhanos, reconquistando extensa 
faixa de terra para o Brasil e o Parana, afastan
do para o ocidente o Meridiana de Tordesilhas. 

A regiao voltou ao dominio dos indios, e, cie
saparecidos estes, caiu no mais completo abanc.lo
no e esquecimento. Em 1941, Ricardo Lunardelli, 
proprietario de uma grande gleba de terras, pro
moveu seu Ioteamento, dividindo-a em pequenas 
"datas", para serem vendidas aqueles que realmen
te desejassem cultiva-Ias. 

Lunardelli, acompanhado dos seus filhos Joao e 
Urbano, tratou desde logo de estabelecer o "patri
monio" da povoagao, que teve como primeiro nome, 
dado pelos Lunardelli, "Brasilia". 

A. denominagao atual, que em tupi significa "Sal
to Bonito", e motivada por uma das cachoeiras, o 
Saito Capivara. 

0 Municipio surgiu em 1947, com terras des
membradas do de Sertan6polis. 

Forma{ao Administrativa e Judiciaria 

0 DISTRI'I'O judiciario foi criado com a denomina
gao de Porecatu pela Lei n .0 199, de 30 de dezembro 
de 1943. 

Pela Lei n .0 2, de 10 de outubro de 1947, foi ele
vado a categoria de Municipio, sendo desmembra
do do de Sertan6polis e constituido de 2 distritos: Po
recatu e Alvorada do sul. 



lgreja Matriz 

A Lei estadual n.0 790, de 14 de novembro de 
1951, criou os municipios de Alvorada do Sul e Flo
rest6polis, reduzindo Porecatu ao distrito-sede . 

Em 14 de janeiro de 1948, foi criada a Comarca 
de Porecatu, pela Lei n.0 23 . Funcionam no Mun.i
c\pio cart6rios do Crime, Civel, do Registro Civil, 
de Im6veis e Anexos e Tabelionatos. 

ASPECTOS F1SICOS 
0 MUNICIPIO pertence a zona fisiografica do Norte, 
estendendo-se por uma area de 290 quil6metros qua
drados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia . 
Limita-se com os municipios de Alvorada do Sui, Flo
rest6polis, Centenario do Sul, Taciba e Pirapo2:inho, 
estes dois ultimos do Estado de Sao Paulo. 

A Cidade, a cerca de 300 metros de altitude, lo
caliza-se a 22.0 44' 55" de latitude Sul, '51.0 23' 15" de 
longitude W. Gr. e dista 368 km, em linha reta, rumo 
NW, de Curitiba. 

A rede hidrogr:ifica e formada pelo rio Parana
panema, na fronteira com Sao Paulo, com 250 me
tros de largura, aproximadamente, e uma profun
didade que varia entre 1 e 10 metros - e ribeir6es 
Vermelho, do Tenente e do Capim. 

0 clima e quente e saudavel. As temperaturas 
variam entre minima de 15o e maxima de 34°C. 
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POPULA(AO 

0 CENso Demografico de 1960 registrou 20.'176 ha
bitantes, 75,2 % dos quais na zona rural. A densidade 
demografica era, entao, de 71 pessoas par quil6me
tro quadrado . 

POPULACAO 

I>>> I Ru ra I 

• Urbana 

Foram contados 3.859 domicilios . 

A Cidade havia crescido no ultimo periodo in
tercensitario 30,9% , atingindo 5.160 habitantes , 
em 1960. 

0 Laborat6rio de Estatistica do !BE estimou a 
populac;ao de Porecatu, em 1.0 de julho de 1967, em 
32.300 habitantes, passando a densidade demogra
fica para 111 habitantes por quil6metro quadrado. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

A AGRICULTURA e a principal atividade econ6mica do 
Municipio, secundada pela fabrica <;ao de ac;ucar. 

Agricultma 

0 MUNICiPIO assenta sua economia na agricultura, 
notadamente nas culturas de cana-de-a<;ucar e cafe. 

A produ<;ao agricola de 1966, chegou a NCr$ 15,2 
milh6es, assim distribuida : 

\"ALOR 

------.,...-----
:\ t\meros I N sobre 

PHODCTO:-l 

absolutos 0 

( 1\ Cr$ 1 OOO) 
1 

o total 

Cana-de-a9ucar .. 
Cafe .. 
Feijiio . . 
Outros (1) .. 

TOTAL. . . 

--·-·- -1-
J:l 095 : 
I 620 I 

I 0 , 
323 I 

15 168 1 

86,3 
0.7 
0,9 
2, l 

100,0 

(1) Em outros, incluem-se: arroz, Jaranja, milho. banana, manga, 
mandioca Jimao, abacate, tangernia, alfafa, batata-doce, p8ra, alho, 
abacaxi, trigo e figo. 

PRODUCAO AGRiCOLA 

Gill Cane de acucor 86,3% 

~Cote 10,7% 

• Outros 3,0% 

A area cultivada elevou-se a 24 .738 ha. 
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A can.a-de-ac;ucar, principal produto, cobriu 
uma area de 12.000 ha e contribuiu com 1.350.000 
toneladas; o cafe foi cultivado em 10.800 ha, rendeu 
6.750 t, e o feijao produziu 648 t, numa area de 
760 ha, mais ou menos. 

Cadastrados, pelo !BRA, ate dezembro de 1967, 
havia 125 im6veis rurais, e a assist€mcia tecnica a 
agricultores e criadores de gado era prestada por 
urn p6sto agropecuario e 2 agr6nomos. 

Parque industrial 

Industria 

ACHAVAM-SE em atividade, em 1965, 21 estabeleci
mentos industriais, nos quais trabalhavam 506 
pessoas, alcanc;ando NCr$ 4,3 milh6es a produc;ao. 
0 principal genero e 0 de produtos alimentares (13 
estabelecimentos) seguindo-se o de mobiliario (3). 

0 principal estabelecimento e a usina Central 
Parana, registrada no Instituto do Ac;ucar e do 
Alcool. A safra 1966/ 67 de ac;ucar rendeu 57.337 
toneladas e a produc;ao de alcool hidratado retifi
cado, em 1966, foi de 8.902.540 litros. 



Pecuaria 

A POPULAgii.o pecuana somava, em 1966, 24.275 ca
begas, avaliadas em NCr$ 2,2 milh6es, assim dis
criminadas: 

Bovinos 
Eqtiinos 
Asininos 
Muares 
Suinos 
Ovinos 
Caprin as 
BUfalos 

13.600 
1.200 

450 
340 

7 .700 
300 
615 
70 

0 principal contingente, o bovina, representava 
70,6% do valor global, seguido pelo suino, com 18,8% . 
Contavam-se, ainda, 74 .500 galinaceos (500 perusl 
e 2.000 palmipedes, valendo NCr$ 135,1 milhares . 

A produc;ao de leite , na mesma data, rendeu 
1 milhao e 800 mil litros, valendo NCr$ 450,0 mi
lhares. 

Gada Abatido 

FoRAM abatidas, em 1966, 1.341 cabec;as de bovinos, 
895 de suinos, 32 de caprinos e 15 de ovinos, resul
tando 348,2 toneladas de produtos, no valor de 
NCr$ 536,9 milhares . 

A carne verde de bovina contribuiu com 257,2 t 
e 84,3% do valor, a de suino, com 28,9 t e 7,6%, e 
o toucinho fresco, com 31,0 t e 6,6% . 0 restante do 
valor foi coberto pelas carnes verdes de caprino e 
ovino, couros seco e salgado de bovina e peles 
secas de caprino e ovino. 

Produfao Extrativa Vegetal 

EM 1967, foram extraidos 5 mil metros cubicos de 
lenha, no valor de NCr$ 27 ,5 milhares . 

Comercio e Bancos 

A PRAQA de Porecatu e constituida de 60 estabeleci
mentos comerciais varejistas . Exporta cafe e a<;u
car para Sao Paulo, Curitiba e Londrina, principal
mente. 

As transac6es bancarias sao feitas atraves das 
agencias do Banco do Brasil , do Banco Brasul de 
Sao Paulo e do Banco do Estado do Parana. 
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Os saldos das principais contas, em 31 de de
zembro de 1966, eram os seguintes: 

CONTAS SALDOS 
(NCr$ 1.000) 

Caixa, em moeda corrente . . . . . . . . . 149 
Emprestimos em contas-correntes . . . 5 237 
Titulos descontados . . . . . . . . . . . . . . . . 8 061 
Depositos a vista e a curta prazo . . . 2 650 
Depositos a prazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

TRANSPORTES 

PoRECATu dista das cidades vizinhas por estradas 
municipais e estaduais: 

de Alvorada do Sul, 40 minutos; de Florest6po
lis, 30 min.utos; de Centenario do Sul, 1 hora ; de 
Taciba (SP), 40 km; e de Pirap{Jzinho (SP), 108 km. 

Para a Capital do Estado, via Londrina e Pi
rai do Sul, a viagem e de 16 horas, e para Brasilia, 
DF, via Curitiba, Sao Paulo, Matao ou Uberaba, 
de 4 dias. 

PI RAPOZINHO 

P/CURITIBA 

ADA DO SUL 

~ 

CONVENCOES : 

LIMITE INTERESTAOUAL 

ROOOVIA ESTADUAL 

FERROVIA 
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Estavam registrados na Prefeitura local, em fe
vereiro de 1968, 110 autom6veis, 180 caminh6es, 1 ani
bus e 1 veiculo nao especificado. 

JNSTRU(AO 

0 CE:Nso Escolar realizado em 1964 registrou urn in
dice de alfabetizac;ao de 52,9 %, sen do de 42,9% na 
area rural e 82,8% na cidade : 

ESPECIFICA~~-~0 

Municipio .. 

Areas urbana e suburbana 
Area rural. . 

CRIAN<;AS RECENSEADAS 

De 0 a 
14 anos 

9 612 

2 235 
7 377 

De 7 a 14 anos 

Tot:t l [ Freq iientam 
· escola 

4 199 1 
1 052 ., 
3 147 

2 220 

871 
1 349 

Existiam 78 professores com regencia de classe 
( 43 na zona rural) , sen do 71 do sexo feminino e 

41 normalistas; dos 37 nao normalistas, 31 eram do 
sexo feminino . Havia, ainda, 13 profess6res nao re
gentes de classe, 11 dos quais do sexo feminino. 

Seminario Nossa Senhora de Fatima 



Coh\gio Diocesano de Porecatu 

Ensino Primario 

0 ENSINO primario comum e ministrado em 38 uni
dades escolares mantidas pela municipalidade. 
Lecionavam 99 profess6res e a matricula no inicio 
do ano letivo de 1967 foi de 3. 875 alunos. 

Ensino Medio 

ExiSTIAM 3 unidades do ensino secundario, mantidas 
pelo Estado, com 789 alunos matriculados e 32 pro
fess6res. Mantido por particulares estavam em fun
cionamento 1 unidade de ensino normal, com 11 
profess6res e 92 matriculas, e 1 do comercial, com 
16 profess6res e 109 alunos matriculados em 1967 . 

SATJDE 

A CIDADE conta com 1 estabelecimento hospitalar, a 
Casa de Saude Doutor Ninno, particular, com 60 
leitos; 1 P6sto de Puericultura, 1 de Protegao a Ma
ternidade e a Infancia e 1 Subposto de Higiene, 
estes 2 ultimos mantidos pelo Governo estadual. 

Em atividade profissional, 4 medicos, 3 den
tistas. Ha 3 farmacias. 
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FINA N (AS PlJBLICAS 

A UNI.iio arrecadou, em 1967, no Municipio, NCr$ 378,6 
milhares; o Estado, NCr$ 1,8 milhao e a Prefeitura, 
NCr$ 688,6 milhares. 

0 orc;amento municipal para 1968 preve recei
ta de NCr$ 880,0 milhares e fixa igual despesa. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

A CIDADE e banhada pelo ribeirao do Capim e possui 
cerca de 1.000 edifica<;6es. 0 abastecimento de agua 
e feito pelo sistema de poc;os artesianos . Estavam 
ligados a recte 653 predios. Existem 760 ligac;6es ele
tricas e 110 telefones. 

Sao 2 os sindicatos: o dos Trabalhadores na In
dustria Ac;ucareira e dos Trabalhadores na La
voura. 

A cidade disp6e de 2 hoteis, 2 pens6es, 2 restau
rantes e 21 bares e botequins, alem de 5 barbearias 
e 3 cabeleireiros para senhoras. Ha 2 cooperativas de 
produc;ao. 0 cinema possui capacidade para 650 
espectadores. Existe 1 tipografia em funcionamento. 

Em fevereiro de 1968 exerciam suas atividades 
profissionais 4 advogados e 1 engenheiro . 

0 Municipio tern como padroeira N ossa Se
nhora A.parecida, cuja festa e celebrada em 8 de 
setembro. 

Ha urn campo de pouso local, com movimento 
de taxis aereos. 

Acham-se instalados no Municipio 1 agencia do 
DCT, Coletorias federal e estadual e a Agencia Mu
nicipal de Estatistica, 6rgao de coleta do IBE. A 
Coletoria federal tambem arrecada no Municipio de 
Mirasselva. 

0 legislativo local e composto de 9 vereadores 
e o corpo de eleitores subia, em 31 de dezembro de 
1966, a 6 . 706. 
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FONTES 

As injorma<;6es divulgadas neste trabalho toram, na sua 
maioria, tornecidas pelo Agente de Estatlstica de Porecatu, 
Cll!lio Augusto de Souza. 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de documen
ta<;ao municipal da Diretoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao 
do IBE e de diversos 6rgtios do sistema estatlstico brasileiro. 

ESTA publica9t10 taz parte da sene de monogra/ias munici
pals organizada pela Diretoria de DocumentaQiiO e DivulgaQtio 
do Instituto Brasileiro de Estatistica. A nota introdut6ria, 
sabre aspectos da evoluQiio hist6rica do Municipio, corree.
ponde a uma tentativa no sentido de sintetizar, com ade
quada sistematizaQtio, elementos esparsos em dijerentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casos, divergencias CLe opinit1o, 
comuns em assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equi
vocos e erros nas pr6prias fontes de pesquisa . Por isso, o IBE 
acolheria com o maior interesse qualquer colaboraQtio, espe
cialmente de historiadores e ge6gra/os. 



COLE<;oES DE MONOGRAFIAS 

4.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS . 401 - Sao Jose dos Campos , SP. 40?. 
- Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto, MG (2 ." edi<;ao) . 404 -
Botucatu, SP ( 2.a edi<;ao). 405 - Cachoeiro de ltapemirim. ES 
(2.a edi<;ao). 406 - Paranavai, PR. 407 - Nova Friburgo, RJ 
(2." edi<;ao). 408 - Florianopolis, sc (3.a edi<;ao). 409 - Ana
polis, GO (3.a edi<;ao). 410 - Limeira, SP. 411 - lta peruna , 
RJ. 412 - Macapa, AP. 413 - Recife, PE (3." edi<;ao). 414 -
Valinhos, SP. 415 - Porecatu, PR. 

2.a sCrie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas , BA. 103 - Jatai, GO. 
104 - Florania, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato Bran
co, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, Pl. 109 - Li
nhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES. 112 
- TeOfilo Otoni, MG. 113 - Jguatu, CE. 114 - Goianinha, 
RN. 115 - Neopolis , SE. 116 - Capela, SE. 117 - Jacupiran
g-a. SP. 118 - Nova Lima, MG. 119 - Candeias, BA. 120 -
Castanhal, PA. 121 - Mimoso do Sui, ES . 122 - Cachoeira 
do Arari, PA. 123 - Guadalupe, PI. 124 - Delmiro Gouveia, 
AL. 125 - Caracarai, RR. 126 - Mazagao, AP. 127 - Amaran
te, PI. 128 - Niquelandia, GO. 129 - Marechal Deodoro, AL. 
130 - Amapi, AP. 131 - Jgarape-Miri, PA. 132 - Rio do Sui , 
SC. 133 - Itamoute, MG. 134 - Domingos Martins , ES . 135 
- Born Jesus, RS . 136 - Conceicao da Barra, ES. 137 -
oleo, SP . 138 - Nova Venecia, ES. 139 - Tres Rios, RJ . 
140 - Laranjal Paulista, SP . 141 - Cerqueira Cesar, SP. 142 
- Jabotica bal, SP. 143 - Guariba, SP. 144 - Itua<;u, SP. 

Acabou-se de imprimir, no Serv ir;:o Grd.tico da 
Funda<;ao lEGE, aos sete dias do mes de outubro 
de mil novecentos e sessenta e oito . 




