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RESUMO 

Este estudo visa contribuir para a melhora da visualização da dinâmica dos dados 
populacionais dos pequenos municípios mediante a análise da população censitária 
de municípios do noroeste do estado do Paraná. Estes dados foram extraídos de uma 
base de dados online pública, fornecida pelo IPARDES - Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social. Para que seja possível esta contribuição, o 
presente trabalho utiliza a disciplina de Visualização da Informação e suas aplicações. 
Esta disciplina demonstra cada vez mais interesse e importância por parte das 
organizações, visto o uso de ferramentas de Visualização da Informação no mercado 
auxilia tomadas de decisões baseadas em dados. Nesse sentido, este trabalho tem 
por objetivo geral aplicar técnicas de Visualização da Informação por meio da 
ferramenta Data Studio do Google, partindo de dados populacionais dos municípios 
escolhidos, de modo a buscar percepções e nuances que proporcionem a 
compreensão repentina e reveladora (insights) dos fenômenos em análise. Para 
atender ao objetivo geral, demonstrou-se a importância da visualização dos dados 
populacionais mediante uma revisão bibliográfica visando colher subsídios para 
entender os conceitos, o histórico e a evolução da forma de coleta e análise dos dados 
populacionais. Feito isso, os dados censitários foram analisados de duas formas: 
primeiramente foram dispostos de forma tabular e, assim, foram analisados de forma 
comparativa e evolutiva. A seguir, passou-se para o segundo momento da análise, em 
que os dados são confrontados e analisados segundo as opções de visualização 
disponíveis na ferramenta Data Studio do Google. Os resultados obtidos apontam 
para uma contribuição no melhoramento da visualização e consequente entendimento 
da dinâmica dos dados populacionais dos pequenos municípios. Outra contribuição 
desta análise é apresentar o grau e o caráter de complexidade que todas as variáveis 
assumem nesse sistema, e em especial as variáveis pertencentes aos grupos 
socioeconômicos. 

Palavras-chave: Visualização da Informação. Visualização de dados. Pequenos 
Municípios. Google Data Studio. Norte Pioneiro. 



 

ABSTRACT 

This study aims to contribute to improving the visualization of the dynamics of population 
data from small municipalities through the analysis of the census population of selected 
municipalities in the northwest of the state of Paraná, Brazil. These data were extracted 
from a public online database, provided by IPARDES - Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social. To make this contribution possible, the present 
work uses the Information Visualization discipline and its applications. This discipline 
demonstrates increasing interest and importance on the part of organizations, as the use 
of market tools contributes to decision-making based on data. In this sense, this work has 
as general objective to apply information visualization techniques through the Google Data 
Studio tool, starting from population data of the chosen municipalities, to seek insights and 
nuances that provide a sudden and revealing understanding of the phenomena under 
analysis. To meet the general objective, the importance of visualizing population data was 
demonstrated by means of a literature review aiming to gather subsidies to understand 
the concepts, history, and evolution of the way in which population data were collected 
and analyzed. After that, the census data were analyzed in two ways: first, they were 
arranged in a tabular form and, thus, they were analyzed in a comparative and 
evolutionary way. Then, we moved to the second stage of the analysis, in which the data 
are compared and analyzed according to the visualization options available in Google's 
Data Studio tool. The results obtained point to a strong contribution to the improvement of 
visualization and consequent understanding of the dynamics of population data in small 
municipalities. Another contribution of this analysis is to present the degree and character 
of complexity that all the variables assume in this system, and in particular the variables 
belonging to socio-economic groups. 

Keywords: Information Visualization. Data visualization. Small Municipalities. Google 
Data Studio. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que 

não se define, não se define o que não se entende e não há 

sucesso no que não se gerencia”. (DEMING, 1989) 

A crescente informatização das empresas, órgãos públicos e demais 

organizações levou a um vertiginoso aumento no volume de dados produzidos por estas 

instituições. Tal situação conduziu a visualização da informação a um elevado patamar 

de importância no mundo corporativo (RODRIGUES; BRAGA, 2017).  

O tratamento visual, embasado nos conceitos da Visualização da Informação, é uma 

ferramenta indispensável para facilitar a compreensão de dados e, assim, auxiliar no 

entendimento e encaminhamento para as tomadas de decisões.  

A inserção de novas tecnologias nas corporações e na sociedade como um 

todo, vem auxiliando enormemente no trato da quantidade excessiva de informações. 

Quando o gestor, tomador de decisão, depara-se com uma quantidade enorme de 

dados e informações é comum perder-se e até mesmo não enxergar o verdadeiro 

problema a ser atacado e consequentemente tomar decisões equivocadas.  

É justamente neste ponto – compreensão do problema – que o presente 

trabalho busca contribuir com a visualização dos dados populacionais de alguns 

municípios escolhidos. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

As ferramentas de Visualização da Informação podem ser úteis para 

gestores municipais e formuladores de políticas públicas, principalmente aqueles 

envolvidos com problemas complexos como a redução da população dos seus 

municípios. A redução da população para um município pequeno é a certeza de 

queda no repasse de verbas e consequente redução no orçamento. (BRASIL, 

2018). 

No caso do Paraná, por exemplo, os municípios com população menor que 

20 mil habitantes vêm apresentando uma constante e expressiva perda de 
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população ano a ano (IPARDES, 2021). Por outro lado, os municípios polos, e 

consequentemente maiores, apresentam um crescimento vertiginoso de população. 

Diante de tal constatação é frequente a afirmação por populares que os municípios 

com baixa população vão se transformar em cidades fantasma.  

Quase metade das cidades do Paraná perdeu habitantes entre 2019 e 2020, 

de acordo com a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), “[...] Dos 399 municípios, 183 (45,8%) tiveram redução 

populacional, dois mantiveram o mesmo número e 214 registraram crescimento, 

segundo o instituto.” (HISING; LINJARDI, 2020). 

Dentre os 183 municípios que apresentaram redução de população no 

Paraná, o Município de Moreira Sales, situado no noroeste do estado, é um deles, 

que passou de 24.007 habitantes em 1970 para 12.606 em 2010, representando 

uma redução de 47,4%.  

Diante deste contexto, pretende-se realizar uma análise comparativa dos 

dados demográficos municipais disponíveis na Base de Dados do Estado (BDE), do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)1. Por 

meio da Visualização da Informação, pretende-se observar a dinâmica demográfica 

desses pequenos municípios ao longo das décadas, e por consequência entender 

como se dá a sua performance, a dos municípios vizinhos e a daqueles centrali-

zadores (municípios-polos) na sua microrregião.  

Com a utilização da Visualização da Informação na análise dos dados 

demográficos, busca-se respostas para o questionamento: Qual a dinâmica 

demográfica dos pequenos municípios paranaenses ao longo das décadas? 

O presente estudo buscará contribuir para a investigação, explorando formas e 

maneiras de como a Visualização da Informação pode contribuir nas respostas para 

o grande questionamento. Assim, o problema de pesquisa é a seguinte questão 

relacionada: A Visualização da Informação contribui no entendimento da perda de 

população do município de Moreira Sales-PR?  

 
1 Autarquia do Estado do Paraná que tem por finalidade estudar a realidade econômica e social do 

Estado e desenvolver atividades técnicas compreendidas no Sistema de Informação Estatística, 
visando subsidiar a formulação, execução, o acompanhamento e a avaliação de políticas públicas. 
Disponível em: <http://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Identidade-Organizacional 
http://www.ipardes.pr.gov.br/). Acesso em 21 jul. 2021. 
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1.2 OBJETIVOS 

Tendo em vista a possibilidade de contribuição com a visualização dos dados 

populacionais do município de Moreira Sales e outros municípios do Noroeste do 

Paraná, o presente estudo tem os objetivos apresentados na sequência. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa tem o seguinte objetivo geral: Aplicar técnicas de Visualização 

da Informação por meio da ferramenta Data Studio do Google, partindo de dados 

populacionais dos municípios escolhidos, de modo a buscar percepções e nuances 

que proporcionem a compreensão repentina e reveladora (insights) dos fenômenos 

em análise.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para atender ao objetivo geral proposto, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

a) identificar, coletar, organizar e tabular os dados e indicadores sobre os 

Municípios selecionados;  

b) esclarecer e discutir os dados e indicadores propostos utilizando a 

ferramenta Data Studio disponibilizada pelo Google;  

c) verificar possibilidades de traduzir dados em informações, possibilitando a 

geração de conhecimento e insights.  

1.3 JUSTIFICATIVA 

Segundo levantamento feito pelo portal de notícias G1, com base em dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta com 5.570 

cidades, sendo que 1.178 perderam população entre 2000 e 2013. O número 

representa 21,1% do total, sendo que a maioria dos municípios (98,8%) tem menos 

de 50 mil habitantes (VELASCO, 2014). 
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O dinamismo econômico das últimas décadas transformou e reestruturou a 

rede urbana, alterou as funções e a centralidade das cidades. Estudos sobre as 

cidades pequenas demonstram a perda de centralidade - tornando-se muitas vezes, 

de moradia para as reservas de trabalho - e funções em alguns casos, mas há ainda 

outros casos em que elas podem aumentar seu dinamismo e polarizar cidades 

menores no seu entorno (LEÃO, 2010). 

Os dois parágrafos acima exemplificam o destaque que os estudos sobre 

pequenas cidades vêm registrando e tornam a discussão sobre o desenvolvimento 

das pequenas cidades ainda mais relevantes, colocando a discussão sobre técnicas 

e ferramentas que possam aprimorar a visualização das informações e dados, objeto 

deste estudo, relevante e justificando a sua realização. Tem-se a importância de 

trabalhar questões relevantes da administração pública paranaense e problematizar 

a atual situação dos pequenos municípios por meio de novas ferramentas e busca 

de diferentes maneiras de visualizar antigas questões. 

O trabalho de visualizar os dados populacionais busca criar soluções que 

auxiliem no entendimento da sociedade e consequentemente na possibilidade de 

intervenção e maior participação de variados atores da comunidade. Em decorrência 

dessa análise, pode-se igualmente conhecer métodos e instrumentos inovadores de 

planejamento das políticas e diretrizes para pequenos municípios. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A fim de atingir o objetivo proposto, o trabalho está estruturado em quatro 

capítulos mais esta introdução, que apresenta o contexto geral em que o estudo está 

inserido, bem como os objetivos e problematização. 

O capítulo dois refere-se à revisão bibliográfica com uma abordagem 

histórica sobre a ocupação e colonização do estado do Paraná, e, também sobre a 

disciplina de Visualização da Informação. 

O terceiro capítulo centra-se na metodologia e traz elementos sobre a coleta, 

extração e tratamento dos dados, bem como sobre o modelo de pesquisa utilizado 

e a justificativa sobre a escolha do Google Data Studio. 
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O quarto capítulo analisa os dados dos municípios escolhidos localizados no 

noroeste do estado do Paraná, cuidando para abranger municípios vizinhos (limítrofes) 

além dos municípios polos da região, da capital do Estado e da população total do 

Paraná no período de 1960 a 2010. Assim, inicialmente é demonstrado o 

comportamento e performance do número de habitantes ao longo das décadas dos 

municípios escolhidos e também do estado do Paraná. Na sequência, os dados são 

analisados por intermédio do uso de uma ferramenta de Visualização da Informação, 

apresentando-se os resultados desta aplicação, bem como algumas inferências 

comparando-os com os resultados obtidos no tópico anterior. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O objetivo deste tópico é apresentar uma revisão bibliográfica e introduzir 

embasamentos teóricos para o desenvolvimento do trabalho. Para tanto, buscou-se 

inicialmente, mediante uma revisão bibliográfica, subsídios para entender o contexto 

histórico da ocupação e colonização dos pequenos municípios, especialmente do 

Paraná, e abordar conceitos de Visualização da Informação.  

2.1 OCUPAÇÃO E COLONIZAÇÃO DO PARANÁ 

Este tópico apresenta um breve histórico do município de Moreira Sales e 

tem por objetivo possibilitar um melhor entendimento dos dados e análises dos 

indicadores levantados nos estudos disponíveis no site do Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social. Porém, antes de entrarmos propriamente no 

histórico da instalação do município, faz-se necessário explorar o processo histórico-

cultural da ocupação e colonização do Estado do Paraná. 

O município de Moreira Sales foi instalado em 1961. Segundo Wachowicz 

(2016, p.327) o Paraná completou o seu período de ocupação territorial na década de 

1960. Foi justamente neste período que cessaram as frentes pioneiras de ocupação. 

Desta afirmação podemos inferir que o município de Moreira Sales foi instalado na 

última fase de ocupação e colonização, ou seja, na fase que encerra, historicamente, o 

período de ocupação territorial. Ainda segundo Wachowicz (2016), a colonização do 

território paranaense é dividida em três áreas histórico-culturais. 

A primeira corresponde ao chamado Paraná Tradicional. Tem início com ciclo 

do ouro no século XVII que devido a escassez do metal precioso, não se desenvolveu, 

mas deixou núcleos populacionais, principalmente no litoral e primeiro planalto, 

destacando-se localidades como Iguape, Cananéia, Paranaguá e Curitiba.  

Já no século XVIII e parte do XIX, o território dos Campos Gerais serviu de 

passagem para as tropas que levavam alimento (gado) e animais para o trabalho e 

locomoção para as prósperas minas descobertas onde hoje encontra-se o estado de 

Minas Gerais. O Caminho de Sorocaba-Viamão impulsionou a ocupação e a 

economia do futuro Estado do Paraná, consolidando como criatórios de gado, 
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cavalos e mulas, vários povoamentos ao longo dos Campos Gerais e dos Campos 

de Guarapuava e Palmas. A formatação do Paraná Tradicional é concretizada com 

a expansão do planalto de Curitiba e os Campos de Guarapuava e Palmas até os 

territórios onde hoje situam-se as cidades de Cascavel, Pitanga, Ortigueira, Faxinal 

entre outras, direcionando a ocupação territorial para o interior em várias direções. 

A segunda área cultural do território é o Norte do Paraná. Os registros apontam 

a década de 1840 como início da colonização do norte velho ou do norte pioneiro como 

preferem alguns historiadores. A ocupação desta área é decorrente, ainda, do avanço 

do tropeirismo no comércio de gado. Fazendeiros e latifundiários minérios engajam no 

comércio de gado, indo comprar no Rio Grande do Sul e revendendo no estado de São 

Paulo, ao passarem pela divisa entre o Paraná com São Paulo, especificamente em 

Itararé, os experientes fazendeiros encontram naquela área condições ideais para a 

produção agropecuária. Com a exploração cada vez maior na região, vários mineiros 

foram vendendo suas terras já cansadas e comprando novas e maiores áreas no norte 

pioneiro. A movimentação dos mineiros atraiu paulistas, os próprios paranaenses e 

imigrantes de várias nacionalidades. 

Vale destacar, conforme faz Wachowicz (2016), que a ocupação do norte 

tradicional paranaense não é decorrente da expansão cafeeira. A viabilidade 

econômica do café consolidou-se apenas nos últimos anos do século XIX e início do 

século XX, que coincide com a construção de infraestrutura necessária para escoar 

a produção. 

A exploração da floresta subtropical aliada a agricultura de subsistência 

possibilitou a venda de imensas áreas do norte paranaense para imigrantes 

brasileiros e estrangeiros. O destaque fica com os ingleses da Paraná Plantation, 

que após o fracasso do assentamento de uma população curda indesejável no norte 

do Iraque, onde os ingleses haviam encontrado petróleo, a mudança dos planos dos 

ingleses imigrantes brasileiros e estrangeiros adquiriram mais de 12.000 Km² das 

melhores terras roxas do Brasil.  

A terceira área histórico-cultural tem origem com a imigração de gaúchos e 

catarinenses para o sudoeste e oeste paranaense em meados da década de 1950, 

fundando e estabelecendo municípios como Medianeira, Francisco Beltrão, Toledo, 
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Santo Antônio do Sudoeste, Dois Vizinhos, entre outros. Compreendido que a 

instalação do município de Moreira Sales pertence a segunda área histórico-cultural, 

parte-se agora para um aprofundamento do curso de colonização do Norte do 

Paraná, objetivo do presente estudo. 

2.1.1  Ocupação e Colonização do Norte do Paraná 

Tomando por base o trabalho de Gerd Kohlhepp, “Colonização Agrária no 

Norte do Paraná” (2014), a ocupação e colonização do norte paranaense são 

caracterizadas por três fases distintas. 

 A primeira, denominada de “fase pioneira”, estende-se de 1930 até os 

últimos anos da década de 1940. Esta fase tem como principal característica a 

ocupação do Norte Novo do Paraná de forma dirigida; colonização com grupos de 

brasileiros e estrangeiros, heterogêneo, portanto; divisão dos lotes em pequena e 

média propriedade; atividade econômica voltada para a policultura na qual o café 

tem papel reduzido. 

Seria natural, que a ocupação desta região ocorresse por meio da 

especulação exercida pelos fazendeiros paulistas e mineiros produtores de café. 

Porém, a grande crise cafeeira que abateu o Brasil neste período impediu este 

processo e possibilitou a ocupação e colonização pelo setor privado estruturado.  

A Cia. Terras Norte do Paraná explorou uma grande região com um modelo 

de planejamento regional que foi considerado por alguns estudiosos como exemplar 

no desenvolvimento de uma zona de frontier para a América Latina. 

A segunda fase consolida o avanço da colonização com a expansão do 

cultivo do café, abrangendo desde o fim da década de 1940 até os primeiros anos 

da década de 1960.  

O pós-guerra proporcionou uma franca ascensão do café no mercado 

internacional. O reflexo natural foi o avanço na ocupação e colonização das últimas 

fronteiras do solo paranaense com aptidão para o cultivo do café. A ocupação do 

Norte Novo e Norte Novíssimo do Paraná teve como impulso interno, na segunda 

metade da década de 50, em grande medida, o esgotamento da fertilidade nas 

regiões que já estavam produzindo.  
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O avanço rápido da frente do café teve como consequência uma forte migração 
interna de São Paulo, Minas Gerais e dos estados Nordeste para o Norte Novo 
do Paraná e para as zonas pioneiras do Norte Novíssimo.  
É característica da dinâmica das regiões jovens de colonização sob influência 
do cultivo de café uma mobilidade social incomum do Brasil. Sobretudo os 
descendentes de empregados italianos de latifúndios paulistas ascenderam da 
classe social dos trabalhadores rurais, passando por meeiros e empreiteiros 
para se tornarem proprietários de terras autônomas, assim como colonos 
japoneses apoiados por organizações de imigrantes próprias e sociedades de 
colonização. Por outro lado, apenas uma pequena parte dos trabalhadores 
rurais oriundos da região Nordeste conseguiram essa ascensão, da qual os 
trabalhadores itinerantes não obtiveram parcela alguma. (KOHLHEPP, 2014, 
p.199). 

A terceira fase tem início a partir de 1962 e ainda conforme Kohlhepp 

(2014), a orientação da cultura do café foi pautada por medidas estatais. É nesta 

época que as obrigações contratuais firmadas em acordos internacionais 

direcionaram as políticas para a redução das áreas plantadas de café. Uma ação 

bem diferente da política de valorização do café, adotada entre os anos de 1920 e 

1930, com a queima dos estoques no porto de santos.  

2.2 A BASE DE DADOS DO ESTADO - BDE - IPARDES 

O presente trabalho tem como principal fonte de dados a Base de Dados do 

Estado do Paraná. Assim, segue abaixo o texto que apresenta o banco e encontra-

se disponível no site do IPARDES. 

A Base de Dados do Estado (BDEweb) é um sistema de informações 
estatísticas com mais de 10 milhões de dados classificados por grandes 
temas e assuntos. 
São informações das áreas física, econômica, social, financeira, política e 
administrativa, disponíveis por municípios, total do Estado e para as 
agregações das regiões geográficas intermediárias e imediatas do IBGE e 
as demais regionalizações do Paraná (metropolitanas, administrativas, 
turísticas, das comarcas/foros, família, educação, saúde, agricultura, 
planejamento e região geográfica - Casa Civil). 
Vale esclarecer que na agregação "região geográfica" os limites regionais 
coincidem com os limites das mesorregiões geográficas do IBGE, exceto 
no caso das regiões Sudoeste e Centro-Sul, para as quais se aplica a Lei 
Estadual n.º 15.825, de 28/04/2008, que inclui na região Sudoeste os 
municípios de Palmas, Clevelândia, Honório Serpa, Coronel Domingos 
Soares e Mangueirinha. 
A BDEweb disponibiliza dados de Produto Interno Bruto (PIB), Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), Índice Ipardes de Desempenho Municipal 
(IPDM), população, emprego, finanças, agropecuária, entre outros. 
O sistema BDEweb é resultado de convênio entre o Ipardes e a Fundação 
SEADE de São Paulo. (IPARDES, 2021). 
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2.3 VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

A Visualização da Informação e suas técnicas têm recebido destaque 

profissional através do seu potencial de resolução de problemas (DE PAULA  

et al., 2011). Sendo o seu objetivo facilitar a compreensão e estimular a aquisição 

de conhecimento, transformando um conjunto de dados em uma representação gráfica 

e interativa (DA SILVA, 2007). 

Segundo Nóbrega (2019), a Visualização da Informação pode ser considerada 

uma grande aliada na compreensão de dados técnicos de governos. Para a autora, é 

uma área do conhecimento que vem ganhando visibilidade por meio de capacitações e 

eventos relacionados dentro e fora da esfera governamental. 

O ritmo de criação de dados está aumentando ano após ano de uma maneira 
notável e espera-se que aumente ainda mais graças ao grande número de 
sensores e dispositivos que enviarão informações em todos os momentos. 
Todos esses dados devem ser coletados, explorados, processados, 
armazenados, analisados e finalmente convertidos em informações valiosas. 
Temos que saber como mostrar essa informação valiosa de forma adequada 
e compreensível, para que todos os destinatários possam entendê-la e ajudar 
na tomada de decisões. (MCINERNY, 2014). 

O principal objetivo da Visualização da Informação é a representação 

gráfica e a transformação dos dados de determinado assunto em algo inteligível, 

que apresente melhor compreensão e fomente novas descobertas (FREITAS et 

al., 2001). Se apresenta como uma disciplina que “otimiza o trabalho do processo 

cognitivo, assiste na resolução de problemas mais rapidamente ou mais 

eficientemente, ou de maneira a facilitar o aprendizado de novos assuntos, essas 

atividades geralmente podem ter um valor atribuído a elas” (WARE, 2019, p.22). 

De acordo com Freitas et al. (2001, p.143-158), resumidamente, 

as técnicas de visualização de informações procuram representar graficamente 
dados de um determinado domínio de aplicação de modo que a representação 
visual gerada explore a capacidade de percepção do homem e este, a partir 
das relações espaciais exibidas, interprete e compreenda as informações 
apresentadas e, finalmente, deduza novos conhecimentos. 

Para Souza (2008), a Visualização da Informação explora os sentidos 

cognitivos a partir de elementos visuais em busca de facilitar a compreensão de um 

determinado conjunto de dados. Segundo o autor, esses elementos e variáveis têm o 

propósito de compor uma representação visual e para que os dados sejam mapeados, 

os atributos podem ser associados a uma propriedade gráfica ou espacial.  
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FIGURA 1 - VARIÁVEIS VISUAIS QUE CODIFICAM
A INFORMAÇÃO

FONTE: Adaptado de Roth (2017).

A visualização se preocupa em desenvolver uma estrutura organizada de 
dados que podem auxiliar a contar uma história, mas não necessariamente 
criar informação. Quando falamos em Visualização da Informação, existe a 
preocupação com os elementos cognitivos, como a atenção com o propósito 
de informar mais do que somente criar uma estrutura de dados organizados, o 
que transforma uma Visualização de Dados em Visualização da Informação.
(NÓBREGA, 2019, p.47).
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O grande benefício da visualização é a interpretação rápida que temos uma 

vez que nos deparamos com uma imagem. Portanto, segundo Nóbrega (2019), uma 

boa visualização permite distinguir informações importantes ou pontos fora da curva, 

facilitando a formação de hipóteses e tomadas de decisões. 

Dessa forma, a área de Visualização da Informação tem por objetivo facilitar o 

processo de compreensão da informação a partir da análise visual de um conjunto de 

dados. Para tanto, diversas técnicas de Visualização da Informação utilizam recursos 

computacionais, no intuito de representar os dados graficamente de forma interativa, de 

modo a aperfeiçoar a utilização da capacidade visual humana. Com efeito, essa área 

contribui para a gestão da informação na medida em que ao tornar a informação 

representada e disponível, procura transformar um conjunto de dados brutos em 

representações gráficas interativas (SILVA, 2007). 
 

FIGURA 2 - POSSIBILIDADES SENSORIAIS DE RELAÇÕES ENTRE O HOMEM E TECNOLOGIAS 

 

FONTE: Shedroff (1994), adaptada por Nóbrega (2019). 

 

Estas representações gráficas interativas podem ser dos mais diversos tipos 

com diferentes elementos. Cada tipo de visualização e elemento influenciará na escolha 

de qual visualização deverá ser usada em determinado contexto ou situação.  

Neste trabalho, serão utilizados gráficos de diferentes tipos para 

visualizarmos os dados a fim de se obter um melhor entendimento dos dados 

dispostos. A escolha do tipo de gráfico depende de diversos fatores e do que se 

busca visualizar e compreender. Como serão analisados principalmente dados de 

composição e comparação ao longo do tempo, os gráficos que mais se adequam 

são principalmente os de linha e de barras ou colunas empilhadas.  
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FIGURA 3 - MODELOS VISUAIS TRADICIONAIS DE GRÁFICOS

FONTE: Nussbaumer (2017, p.34).

FIGURA 4 - COMO ESCOLHER UMA ESTRUTURA DE REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICO

FONTE: IBPAD (2018).
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No cenário atual, as organizações, principalmente as de tecnologia, 

priorizam cada vez mais o conceito de serem data driven, ou seja, de serem uma 

organização que toma decisões orientadas por dados. Estes dados podem ser dos 

mais diversos tipos dependendo do que a organização pretende medir, desde dados 

financeiros e a receita que a empresa está gerando, até dados de performance de 

time e medição de atividades corriqueiras. Estas medições corroboram e auxiliam 

de forma direta decisões estratégicas de diversos níveis, colaborando para uma 

cultura de melhoria contínua.  

Para tornar-se cada vez mais orientado por dados, as organizações 

dependem de ferramentas que possam automatizar e manipular os dados 

operacionais de forma acessível. 

 Com o mercado de softwares cada vez mais aquecido e desenvolvido a nível 

global, a visualização da informação e de dados hoje dispõe de diversas ferramentas 

disponíveis, seja de forma gratuita ou paga. PowerBI, Tableau, Google Data Studio e 

ClickView são alguns dos exemplos destes programas desenvolvidos para que o 

usuário possa manipular dados e gerar visualizações com base em seus objetivos ou 

de sua organização. 

Estas ferramentas geram Visualização de Dados a partir de recursos visuais 

predefinidos, como cor e forma, por exemplo, porém sem fundamentos de significado e 

conceito. São capazes de criar visualizações interessantes que seduzem o olhar, mas 

não são capazes de agregar conceitos, significados e guiar uma melhor leitura e 

compreensão por meio dos atributos visuais (NÓBREGA, 2019). 

Portanto, para gerar conceitos e insights, é necessário uma contextualização e 

objetivos pré-definidos, no qual o gestor da informação poderá transformar dados sem 

sentido ou informações que não são compreendidas em visualizações com significado, 

facilitando o entendimento e a assimilação das informações. 
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FIGURA 5 - COMPARAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO  
SIMPLIFICADA EM GRÁFICO DE LINHAS 

 

FONTE: Nussbaumer (2017, p.88). 

 

A figura acima exemplifica bem o que foi dito nos parágrafos anteriores: a 

Visualização da Informação e suas aplicações permitem gerar conclusões mais 

rápidas e apuradas. Os gráficos e estatísticas são utilizados para apresentar e 

comunicar dados de tabelas, especificamente, gráficos de linhas mostram um 

conjunto de pontos de dados unidos por uma linha reta ao longo do tempo. No 

exemplo da figura acima, o gráfico confronta, em linhas com cores distintas, o 

volume recebido e o processado de diferentes maneiras, um com menos elementos 

visuais que o outro, porém ambos passam a mesma informação, contam a mesma 

história. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia do presente estudo está baseada, principalmente, nos textos 

de Selltz et al. (1975), Gil (2002) e Marconi (2003) e caracteriza-se como uma 

pesquisa de natureza exploratória, uma vez que procura demonstrar e esclarecer 

informações, tendências e suposições. 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo 
de pesquisa é realizada especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis. (GIL, 1990, p.38). 

Buscou-se, inicialmente, subsídios para entender os modelos de análises e 

conceitos dos estudos analíticos sobre pequenos municípios, bem como a sua 

própria evolução histórica e forma de coleta e análise dos dados.  

A análise dos indicadores ocorrerá em dois momentos distintos: no primeiro 

será realizado um diagnóstico com as séries históricas dos indicadores disponíveis 

de forma sistêmica. Os dados serão dispostos em indicadores qualitativos e 

quantitativos e, assim, analisados de forma comparativa e evolutiva. Ao se retratar 

como um sistema será possível compreender o resultado de todo um esforço 

analítico das variáveis estudadas 

Quanto à natureza deste estudo, enquadra-se como sendo do tipo 

exploratório, uma vez que um de seus objetivos é tornar o leitor mais familiarizado 

ao tema (GIL, 2002). Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa 

documental. 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 
diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes/Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-
se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. (GIL, 
2002, p.57). 

Além de ser uma pesquisa documental, enquadra-se também no quesito de 

levantamento que, segundo Gil (2002) caracteriza-se pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento deseja conhecer. 
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3.1 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada em duas partes: na primeira, elaborou-se 

uma planilha com os dados disponíveis para o(s) município(s) no site e na base de 

dados. Na segunda, os dados foram selecionados e analisados para cumprir com os 

objetivos propostos. 

Segundo Gil (2002), as fontes devem fornecer as respostas adequadas à 

resolução e/ou entendimento do problema proposto, para tanto deve-se utilizar 

fontes primárias e secundárias de dados. Porém, por tratar-se de fonte oficial de 

dados, o presente estudo utilizará fonte secundária e terá como referência conceitual 

e metodológica as recomendações e dados disponibilizados no site do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). 

O primeiro passo, para coletar os dados, foi a pesquisa nos sites das 

instituições, seguido do registro dos dados relevantes em uma tabela Excel®. Os 

dados foram obtidos mediante pesquisas realizadas em meio virtual, nos sites das 

instituições escolhidas. A delimitação temporal é de quatro décadas, englobando o 

período de 1970 a 2012. Três critérios foram utilizados para determinar este período: 

o primeiro foi o fato de o município ter sido criado em 1960; o segundo foi à existência 

dos dados históricos dentro da própria base e finalmente pela proximidade – dados 

recentes – e possibilidade de visita in loco no próprio município para averiguações e 

checagens. 

Na análise dos dados da população, principal indicador para determinar o 

tamanho populacional da localidade, optou-se em comparar os municípios em três 

grandes grupos: o primeiro, determinado de “pequenos” é representado por Moreira 

Sales, objeto de estudo do presente trabalho, e demais municípios vizinhos, 

Goioerê, Joanópolis, Mariluz e Tuneiras do Oeste. O segundo grupo representa os 

polos regionais com os municípios de Campo Mourão, Cianorte e Umuarama. Por 

fim, o terceiro grupo tem por objetivo uma análise comparativa e é representado pela 

capital Curitiba e pelo Estado do Paraná. 

Desta forma pretende-se esclarecer e discutir o “crescimento” dos municípios 

de forma quantitativa e comparativa com a capital e com o total do estado. 
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3.2 EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Os dados foram obtidos mediante busca na Base de Dados do Estado - 

BDE, disponível em: http://www.ipardes.gov.br/imp/index.php. 

O primeiro passo é clicar em “Iniciar Consulta”. Ao abrir a página inicial a 

consulta pode ser realizada tanto selecionando “variáveis” ou “localidades”. Na 

opção variável existem duas formas de pesquisar: digitando diretamente o que se 

busca na caixa “assunto” ou na busca de índice de assuntos clicando-se na letra 

correspondente ao tema desejado, por exemplo, clica-se na letra “P” para o assunto 

“população''. Clicando-se em “População” é possível selecionar quantas variáveis 

correspondentes desejar clicando na caixa “OK”. 

Na sequência seleciona-se a “Localidade” ou "Período". A localidade está 

subdividida em estado, regiões e municípios. Já no "Período" é possível selecionar 

espaços temporais contínuos teclando CTRL ou alternados teclando SHIFT. 

O próximo passo é a visualização padrão das variáveis selecionadas em 

uma tabela em arquivo csv. com possibilidade de fazer Download para salvar na 

área de trabalho ou gravar consulta no próprio site. A tabela poderá ser salva em 

uma planilha eletrônica. 

Uma vez que a planilha foi salva em formato de arquivo csv., é possível abri-

la pelo Google Sheets, ferramenta de planilhas do Google que faz parte do Google 

Docs. Foi necessário abrir nesta ferramenta pois a integração entre o Google Sheets 

e o Google Data Studio, ferramenta utilizada neste trabalho para a Visualização da 

Informação, ocorre de forma nativa, sendo ambas ferramentas da mesma empresa. 

Neste cenário, a leitura dos dados ocorre de forma automática por parte do Data 

Studio uma vez que a planilha está no Sheets. 

3.3 TRATAMENTO DE DADOS 

Este tópico destina-se ao detalhamento dos passos necessários para obter os 

dados utilizados na visualização e escolha das representações gráficas desejadas.  

Primeiramente, os dados coletados foram analisados usando o recurso de 

planilhas eletrônicas. A classificação foi realizada de forma sistemática seguindo o 
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padrão proposto por Lakatos e Marconi (1996, p.30), com os seguintes passos: 

seleção; codificação e tabulação, sendo também adicionado neste projeto o passo 

da visualização:

a) Seleção: consiste em examinar minuciosamente os dados obtidos e 

ordená-los a partir de informações mais relevantes, evitando excesso de 

informações e possíveis problemas de codificação.

b) Codificação: Utilizada para categorizar os dados e relacioná-los, para 

gerar tabelas e gráficos.

c) Tabulação: disposição dos dados em tabelas facilitando a verificação dos 

mesmos e a relação entre eles. Os dados são classificados pela divisão 

em subgrupos e reunidos de modo que as hipóteses possam ser 

comprovadas ou refutadas.

d) Visualização: visualização dos dados na plataforma Google Data Studio. 

Os dados serão transferidos para a plataforma gratuita do Google que 

facilita a visualização de dados através da criação de gráficos e métricas 

desejadas. 

FIGURA 5 - MODELO LINEAR DA REALIZAÇÃO DA PESQUISA

Extração e Delimitação 
dos dados 

Visualização dos Dados 
por meio do Data Studio

Interpretações e Insights
sobre os fenômenos

FONTE: O autor (2021).

Tendo em vista o conceito e as aplicações da Visualização da Informação, 

este trabalho utilizou desta matéria para facilitar a compreensão e o entendimento 

dos dados analisados.

A sobrecarga de variáveis com possibilidades de explicar a redução de 

população nos pequenos municípios em análise, coloca a visualização de 

informações como uma ferramenta capaz de auxiliar, com muita propriedade, na 

interpretação e análise das informações analisadas. 

A ferramenta utilizada para visualizar os dados em análise é o Data Studio

do Google. Abaixo é possível ler uma compilação sobre a ferramenta.
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Os relatórios do Data Studio usam os dados para contar histórias. Essas 
histórias podem validar decisões ou fornecer insights para ajudar a 
convencer alguém ou usar na argumentação para mudar a estratégia. Bons 
relatórios ajudam você a encontrar informações acionáveis de forma rápida 
e fácil. 

O Data Studio é uma ferramenta gratuita que transforma seus dados em 
relatórios e painéis informativos, fáceis de ler e de compartilhar e totalmente 
personalizáveis. Use o editor de relatórios com recurso de arrastar e soltar 
para: 

Contar sua história de dados com gráficos, incluindo gráficos de linhas, 
barras e pizza, mapas geográficos, gráficos de área e bolhas, tabelas de 
dados paginadas, tabelas dinâmicas e muito mais; 

Criar relatórios interativos com os filtros de visualizador e controles de 
período. O controle de dados transforma os relatórios em um modelo 
flexível que qualquer pessoa pode usar para visualizar os próprios dados; 

Incluir links e imagens clicáveis para criar catálogos de produtos, bibliotecas 
de vídeos e outros conteúdos de hiperlinks; 

adicionar a marca e anotações aos seus relatórios com texto e imagens; 

aplicar estilos e temas de cores que produzam visualizações excelentes 
para seus dados. 
Disponível em: https://support.google.com/datastudio/answer/6283323? 
hl=pt-BR&ref_topic=6267740. Acesso em: 21 set. 2021. 

Portanto, será utilizado o Google Data Studio para aplicação das técnicas 

de visualização. Conforme mencionado, trata-se de uma plataforma gratuita e online 

que permite a visualização de forma acessível, amigável, além de possibilitar o 

compartilhamento dos relatórios. As visualizações dos dados são obtidas por meio 

de técnicas sugeridas e disponibilizadas pela ferramenta que, em interação com o 

usuário, buscam a melhor opção. 

Assim, a busca pela melhor visão daquilo que se pretende compreender, é 

um trabalho conjunto entre o usuário e o Data Studio, que de forma conjunta vão 

providenciando cruzamentos, dimensões e métricas dos dados para enxergar, 

compreender e entender os fenômenos analisados.  

3.4 RAZÕES PARA ADOÇÃO DO GOOGLE DATA STUDIO 

Dada a necessidade de esclarecer os dados censitários sob a ótica de uma 

ferramenta que permita uma visão de interdependência entre os municípios da 

região, buscou-se visualizar os dados populacionais por intermédio das técnicas do 

Data Studio, uma vez que este pode suprir as lacunas de análises tradicionais, 

principalmente no modelo analítico evolutivo. 
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Já de início, os dados devem ser organizados em tabelas conforme exemplo 

abaixo para a correta leitura pela ferramenta. 

 
TABELA 1 - EXEMPLO DE TABULAÇÃO DE DADOS  

DE POPULAÇÃO CENSITÁRIA 

LOCAL DATA POPULAÇÃO 

Paraná 01/01/1960 4.268.239 

Paraná 02/01/1970 6.929.868 

Paraná 03/01/1980 7.629.849 

Paraná 04/01/1991 8.448.713 

541 

Paraná 
05/01/2000 9.563.458 

Paraná 06/01/2010 10.444.526 

Curitiba 01/01/1960 356.830 

Curitiba 02/01/1970 609.026 

Curitiba 03/01/1980 1.024.980 

Curitiba 04/01/1991 1.315.035 

Curitiba 05/01/2000 1.587.315 

Curitiba 06/01/2010 1.751.907 

Maringá 01/01/1960 103.546 

Maringá 02/01/1970 121.374 

Maringá 03/01/1980 168.232 

Maringá 04/01/1991 240.292 

Maringá 05/01/2000 288.653 

Maringá 06/01/2010 357.077 

FONTE: O autor (2021). 

 

Uma vez abastecido com uma base de dados, o Data Studio oferece 

visualizações predefinidas com uma vasta variedade de aplicabilidade nas mais 

diferentes fontes de dados, sendo que o usuário tem total liberdade na disposição 

dos dados e organização dos resultados disponibilizados em relatórios que podem 

ser armazenados em nuvem, possibilitando compartilhamento de link. Além disso, o 

Data Studio se mostra como uma ferramenta simples mesmo para usuários sem 

conhecimento técnico apurado, tornando a intuitividade e adoção mais rápida e fácil 

se comparado a ferramentas do mesmo segmento. 
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A figura abaixo, extraída na página inicial da própria ferramenta, mostra as 

diferentes técnicas de visualização disponibilizadas em pequenas figuras que 

representam os tipos de gráficos, permitindo ao usuário escolher a visualização que 

melhor lhe convier. Outra possibilidade é o cruzamento dos dados o que permite 

visualizações das mais variadas, abrindo um leque interminável de interpretações e 

análises dos fenômenos analisados. 
 

FIGURA 6 - OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO DO GOOGLE DATA STUDIO 

 

 
FONTE: O autor (2021). 

3.5 PREPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA FERRAMENTA GOOGLE DATA STUDIO 

Este item apresenta a preparação do Data Studio para análise dos dados 

propostos. Conforme já mencionado no item anterior, os dados foram tabulados 

conforme exemplificado na tabela 3 e inseridos no Google Sheets, hospedados no 

Google Docs. 
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Google Docs é um produto do tipo SaaS (Software as a Service), que 
oferece ao usuário doméstico meios não apenas de criar e editar 
documentos de texto, planilhas eletrônicas e apresentações sem a 
necessidade de instalar qualquer programa em seu computador (posto que 
os programas estão instalados nos servidores da Google e a comunicação 
do usuário com eles, ou interface, é feita por meio do programa navegador), 
como também de armazenar os arquivos assim criados nesses mesmos 
servidores (ou seja, naquilo que se convencionou chamar de a nuvem). E a 
melhor parte: até certo limite de espaço de armazenamento utilizado, o 
serviço é gratuito para usuários domésticos. (PIROPO, 2012). 

Após a inserção da tabela no Google Sheets, abre-se um relatório em branco 

dentro do Data Studio e busca-se a planilha a ser trabalhada no Google Planilhas e 

após adicioná-la, a ferramenta estará abastecida e pronta para esclarecer os dados. 

A figura 7 abaixo, mostra as possibilidades de parametrizações possíveis 

que são disponibilizadas pela ferramenta, disposta através de botões de fácil 

entendimento e instruções claras.  
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FIGURA 7 - OPÇÕES DE PARAMETRIZAÇÃO DE  
DADOS DO GOOGLE DATA STUDIO 

 

FONTE: O autor (2021). 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo do trabalho apresenta uma análise dos dados relacionados à 

população dos municípios escolhidos disponíveis na Base de Dados do Estado - 

BDE. Os dados foram dispostos de forma a visualizar a retenção da população e, 

assim, são analisados de forma comparativa e evolutiva. 

A comparação dos dados se dá por intermédio de duas delimitações 

geográficas: a estadual e municipal. A primeira compara o desempenho estadual com 

a municipal e verifica o desempenho da participação do município no total do Paraná. 

4.1 POPULAÇÃO CENSITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES E 

OUTROS ESCOLHIDOS  

Neste tópico, será apresentado uma análise dos dados levantados na Base 

de Dados do Estado disponíveis no site do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES). Os dados foram dispostos de forma sistêmica – 

municípios escolhidos por proximidade e representação atrativa na explicação da 

mobilidade da população e por exercer a função de pólo regional – e, assim, são 

analisados de forma comparativa e evolutiva nos resultados dos censos de 1960, 

1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

A comparação dos dados se dá por intermédio de duas delimitações: a 

qualitativa e a quantitativa. A primeira confronta o desempenho do dado censitário 

com o momento histórico do período. A segunda delimitação (quantitativa) analisa 

os dados censitários na linha histórica do próprio município como no confronto com 

os demais municípios e com o total estadual. 

Para tanto, a tabela de análise foi construída de forma a possibilitar a 

visualização do acréscimo ou queda da população entre as décadas – variação 

percentual – e a participação percentual do município no total do estado. Esta forma 

permite uma visualização total do período, desde a instalação do município até a 

década com dados do último censo disponível.  

Na tabela 2 é possível visualizar que em função da não existência enquanto 

município instalado, cinco deles não apresentaram população no censo de 1960. Tal 

fato pode ser constatado na coluna Data de Instalação, bem como, na coluna 

seguinte – desmembramento – na qual, apresenta-se o estado e municípios que 
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cederam território para a instalação do estado do Paraná e dos municípios 

escolhidos para esta análise.  

De forma geral, o comportamento dos dados censitários nas seis décadas 

em análise, deixa claro que somente o Estado do Paraná, a capital Curitiba e o polo 

regional Maringá registram aumento de população em toda a série. 

Porém, alguns dados chamam atenção. Das dez cidades analisadas, 

Campo Mourão é a única que apresenta oscilação entre as décadas. Perdeu 

população nas duas primeiras (1970 e 80), sendo que a redução no censo de 1970 

ocorreu em função do desmembramento do território do município para a criação de 

Janiópolis e Moreira Sales, já a redução nas décadas de 80 tem na dinâmica da 

economia sua principal razão. Porém, registra crescimento na década de 90, perda 

em 2000 e finaliza a série com aumento em 2010. 

Outro município que chama atenção é o de Cianorte. Apresentando queda 

de população nas três primeiras e aumento nas três últimas décadas. Apontando 

que a década de 1980 foi decisiva na retomada da atividade econômica e 

consequentemente na retenção da população.  

No decorrer dos últimos 30 anos, o município de Cianorte registrou forte 

crescimento na atividade industrial o que transformou seu perfil socioeconômico. 

Nas últimas décadas o município passou de agrícola para industrial, impulsionado, 

principalmente, pela indústria da confecção. Atualmente o município de Cianorte é 

conhecido como polo do vestuário. 
 

TABELA 2 - DATA DE INSTALAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E POPULAÇÃO CENSITÁRIA TOTAL DE 1960 A 2010 

LOCALIDADE 
DATA 

INSTALAÇÃO 
DESMEMBRAMENTO 

POPULAÇÃO CENSITÁRIA - TOTAL 

1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Estado do Paraná 19/12/1853 São Paulo 4.268.239 6.929.868 7.629.849 8.448.713 9.563.458 10.444.526 

Campo Mourão 05/12/1947 Pitanga 140.362 77.118 75.423 82.318 80.476 87.194 

Cianorte 15/12/1955 Peabiru 48.822 52.532 48.801 49.846 57.401 69.958 

Curitiba 29/03/1693 Paranaguá 356.830 609.026 1.024.980 1.315.035 1.587.315 1.751.907 

Goioerê 14/12/1956 Campo Mourão 23.660 73.854 48.792 45.131 29.750 29.018 

Janiópolis 18/11/1962 Campo Mourão  
22.698 13.741 10.614 8.084 6.532 

Mariluz 14/12/1964 Goioerê  
23.082 13.448 11.053 10.296 10.224 

Maringá 14/12/1952 Mandaguari 103.546 121.374 168.232 240.292 288.653 357.077 

Moreira Sales 30/11/1961 Campo Mourão e Goioerê  
24.007 18.939 17.004 13.395 12.606 

Tuneiras do Oeste 15/11/1961 Cianorte e Cruz. Oeste  
19.834 12.290 11.460 9.013 8.695 

Umuarama 15/11/1961 Cruzeiro do Oeste  113.697 100.555 100.249 90.690 100.676 

FONTE: IPARDES. Disponível em: http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php 

Já o município de Umuarama apresenta aumento populacional somente na 

última década da série analisada - 2010. 
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TABELA 3 - POPULAÇÃO CENSITÁRIA TOTAL DE 1960 A 2010 

LOCALIDADE 

POPULAÇÃO CENSITÁRIA - TOTAL 

1960 Part. % ∆% 1970 Part. % ∆% 1980 Part. % ∆% 

Estado do Paraná  4.268.239   100,0  -  6.929.868   100,0   62,4   7.629.849   100,0   10,1  

Curitiba  356.830   8,4  -  609.026   8,8   70,7   1.024.980   13,4   68,3  

Maringá  103.546   2,4  -  121.374   1,8   17,2   168.232   2,2   38,6  

Umuarama   -  -  113.697   1,6   -   100.555   1,3  - 11,6  

Campo Mourão  140.362   3,3  -  77.118   1,1  - 45,1   75.423   1,0  - 2,2  

Cianorte  48.822   1,1  -  52.532   0,8   7,6   48.801   0,6  - 7,1  

Goioerê  23.660   0,6  -  73.854   1,1   212,1   48.792   0,6  - 33,9  

Moreira Sales   -  -  24.007   0,3   -   18.939   0,2  - 21,1  

Mariluz   -  -  23.082   0,3   -   13.448   0,2  - 41,7  

Tuneiras do Oeste   -  -  19.834   0,3   -   12.290   0,2  - 38,0  

Janiópolis    -  -  22.698   0,3   -   13.741   0,2  - 39,5  

LOCALIDADE 1991 Part. % ∆% 2000 Part. % ∆% 2010 Part. % ∆% 

Estado do Paraná  8.448.713   100,0   10,7   9.563.458   100,0   13,2   10.444.526   109,2   9,2  

Curitiba  1.315.035   15,6   28,3   1.587.315   16,6   20,7   1.751.907   18,3   10,4  

Maringá  240.292   2,8   42,8   288.653   3,0   20,1   357.077   3,7   23,7  

Umuarama  100.249   1,2  - 0,3   90.690   0,9  - 9,5   100.676   1,1   11,0  

Campo Mourão  82.318   1,0   9,1   80.476   0,8  - 2,2   87.194   0,9   8,3  

Cianorte  49.846   0,6   2,1   57.401   0,6   15,2   69.958   0,7   21,9  

Goioerê  45.131   0,5  - 7,5   29.750   0,3  -34,1   29.018   0,3  - 2,5  

Moreira Sales  17.004   0,2  - 10,2   13.395   0,1  -21,2   12.606   0,1  - 5,9  

Mariluz  11.053   0,1  - 17,8   10.296   0,1  - 6,8   10.224   0,1  - 0,7  

Tuneiras do Oeste  11.460   0,1  - 6,8   9.013   0,1  -21,4   8.695   0,1  - 3,5  

Janiópolis  10.614   0,1  - 22,8   8.084   0,1  -23,8   6.532   0,1  - 19,2  

FONTE: IPARDES, disponível em: http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php 

 

Comparando-se a série como um todo, os únicos que registraram aumento 

de população entre o primeiro e último censo, foram: Estado do Paraná (144,7%); 

Cianorte (43,2%), Curitiba (390,9%), Goioerê (22,6%) e Maringá (244,8%). Desses, 

somente o Estado do Paraná e a capital Curitiba registraram aumento em todos os 

censos. O município de Cianorte registra redução da população somente entre os 

censos de 1970 e 1980. Já o município de Goioerê, registra aumento populacional 

somente entre os censos de 1960 e 1970, passando de 23.660 para 73.854 

habitantes. 

 Chama atenção as variações superiores a 200% entre o primeiro e último 

censo em análise. Tirando-se a capital (390%), que exerce um papel de protagonismo 

na economia estadual e nacional, e Maringá (244,8%) cidade o polo regional, Goioerê 

registra variação de 212,1% entre os censos de 1960 e 1970. Tal constatação retrata a 

grande movimentação que aconteceu na região no período de ocupação e colonização. 
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Goioerê foi instalada no ano de 1956, registrando no censo de 1960 a população de 

23.660 pessoas, já no censo seguinte (1970) registrou um aumento de 212,1% 

passando para 73.854 habitantes. Após o ápice registrado em 1970, todos os demais 

censos da série registraram queda, contabilizando 29.018 habitantes no censo de 2010. 

4.2 VISUALIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS POR INTERMÉDIO DO 

GOOGLE DATA STUDIO  

Tudo que pode ser mostrado por uma imagem, não deve ser 

contado em palavras. (KARL SIGMUND - matemático) 

Neste tópico analisam-se os dados populacionais dos municípios por 

intermédio da ferramenta Data Studio do Google. Buscando uma visão global da 

aplicabilidade da ferramenta, apresentam-se os resultados desta aplicação, bem como 

algumas inferências comparando-os com os resultados obtidos no tópico anterior. 

4.3 RESULTADOS OBTIDOS NA FERRAMENTA GOOGLE DATA STUDIO 

Como resultado da aplicação da ferramenta Data Studio, segue abaixo a 

primeira visualização elaborada. O gráfico de barras é disposto por município com a 

população de cada censo recebendo uma cor distinta. Neste gráfico, os dados são 

visualmente representados por barras coloridas - uma cor para cada censo - na 

posição vertical. Sua maior utilidade é a comparação entre valores que é facilitada 

pelas cores. O eixo horizontal (eixo X) mostra os municípios e no eixo vertical (eixo 

Y) a quantidade de população é exibida em uma escala numérica.  

Em uma análise geral, observa-se queda de população nos municípios 

pequenos (T. Oeste; Janiópolis; e M. Sales) e oscilações nos demais municípios. 
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GRÁFICO 1 - VISUALIZAÇÃO EM COLUNAS OU BARRAS

FONTE: O autor (2021).

A visualização dos dados populacionais apresentada no gráfico 1 permite 

mostrar uma semelhança na tendência dos três primeiros municípios (menores) que 

é de esvaziamento populacional, frente a um crescimento nos demais municípios 

(maiores). Este fenômeno permite presumir uma migração da população das 

pequenas cidades para as maiores.

A título de exercício, ao isolarmos um único município para entendermos a 

performance dos seus dados sobre população, deparamo-nos com uma dificuldade de 

entendimento das razões no decréscimo populacional. Porém, a análise ganha 

evidências, tornando-se mais rica e elaborada, quando comparada com os municípios 

limítrofes e com as cidades polos da região onde estão inseridos. 

O fato está dado. O declínio demográfico das pequenas cidades é uma 

realidade. A simples constatação verificada na visualização do gráfico 1 permite a 

ilação, com grande probabilidade de acerto, que as pessoas se transferiram para 

centros maiores na busca de melhores condições de trabalho e crescimento pessoal.
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GRÁFICO 2 - VISUALIZAÇÃO EM LINHAS TEMPORAIS 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Na sequência da visualização dos dados, o gráfico 2 apresenta a trajetória 

dos censos ao longo das décadas no gráfico de linha. Este tipo de gráfico mostra a 

performance dos dados ao longo do tempo e aponta tendências. Portanto, fica claro 

a tendência de queda da população nas pequenas cidades e uma suave 

recuperação nos municípios considerados cidades polos.  

A análise do traçado das linhas mostra a evolução do indicador ao longo do 

tempo. A linha do município de Goioerê deixa claro o declínio após o pico atingido 

no censo de 1970. Outra linha que destoa do conjunto é a de Cianorte. Após uma 

pequena redução em 1980 o desenho da linha ganha um suave e constante 

crescimento.  

O município de Campo Mourão - linha azul - sobre desmembramento 

territorial com criação dos seguintes municípios: Goioerê, Janiópolis e Moreira Sales, 

além do território, cede também à população que passa de 140.362 em 1960 para 

77.118 em 1970. Com a estabilidade territorial, o município registra uma certa 

constância nas décadas seguintes.  

A análise da tendência das linhas das pequenas cidades, caso tudo 

permaneça como está, é de um declínio constante. 
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GRÁFICO 3 - VISUALIZAÇÃO EM LINHAS SUAVIZADAS

FONTE: O autor (2021).

O gráfico 3 tem a escala aumentada em função da inserção da população 

da capital Curitiba e do município de Maringá. Com isso, a visualização dos dados 

dos municípios analisados no gráfico 2 ficou com as linhas suavizadas. Esta ação 

permite visualizar o potencial atrativo das grandes cidades em relação às pequenas. 

Fica claro a tendência de crescimento das grandes frente a queda das pequenas. 

Outra forma disponibilizada pela ferramenta Data Studio é o gráfico 4. 

No gráfico 4 abaixo, os dados são agrupados por município e censos na 

série. Esta forma de visualização com totalizadores por censo permite enxergar a 

“migração” da população para os municípios com maior porte. É também possível 

perceber a diminuição dos “montes” e das linhas de tendência ao decorrer dos anos 

nas pequenas cidades, ou seja, nos municípios mais próximos ao eixo x, enquanto 

as grandes cidades têm um crescimento vertiginoso.
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GRÁFICO 4 - VISUALIZAÇÃO EM SÉRIES TEMPORAIS COM LINHAS DE TENDÊNCIA 

FONTE: O autor (2021). 

 

A visualização da informação por intermédio da ferramenta Data Studio 

mostrou-se útil para a identificação de informações determinantes no entendimento 

dos fenômenos analisados. A contribuição maior está na velocidade e no design da 

visualização com elementos que auxiliam na leitura com a apresentação de escalas 

apropriadas e seleção de cores nos elementos dos gráficos.  

A análise dos dados populacionais realizada, mesmo que no formato de um 

ensaio, contribuiu na compreensão dos fenômenos de redução e crescimento 

populacional das cidades analisadas. Outro aspecto que merece ser mencionado é 

o trabalho prévio a ser realizado na base de dados para habilitar a ferramenta de 

visualização do conjunto de dados. O trabalho com os dados e a reflexão sobre o 

que se deseja visualizar conduz nossa compreensão a insights. Assim, a 

visualização dos dados aqui realizada possibilita uma expansão do entendimento da 

dinâmica populacional dos municípios analisados. 



 41 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação geral da análise dos dados censitários dos municípios 

escolhidos por intermédio do Data Studio, permite visualizar que ao longo das 

décadas os pequenos municípios perderam população em comparação aos médios 

e grandes centros urbanos. Tal constatação é corroborada pelas estimativas da 

ONU, que afirmam que as cidades irão abrigar 68% da população mundial até 2050, 

ou seja, 2,5 bilhões de pessoas a mais nas cidades (DEUTSCHE WELLE, 2018). 

Fica claro no debate dos pesquisadores sobre Visualização da Informação 

que análises por intermédio de ferramentas que fomentam a geração de insights 

com novos entendimentos dos fenômenos será uma consequência natural nos 

processos de análises ao invés de ser um pré-requisito. A Visualização da 

Informação mostrou-se útil para a identificação de informações determinantes no 

entendimento dos fenômenos analisados. 

A ferramenta Data Studio facilitou e potencializou o processo de compreensão 

do conjunto de dados analisados. Funcionou como um aperfeiçoamento tanto na 

velocidade como na clareza da leitura dos dados. A velocidade se dá no menu de 

opções de visualização que é traduzida em uma “fotografia” do conjunto de dados 

inseridos. Já a clareza da leitura é representada pela amplificação dos clarões de insight 

que estimulam variadas interpretações.  

A aplicação da Visualização da Informação, mesmo que na forma de um 

ensaio, contribui no sentido de melhorar a compreensão dos aspectos de 

complementaridade dos elementos envolvidos no processo, ou seja, os vários atores 

que corroboram entre si para o entendimento do todo. O primeiro ator é a base de 

dados. Assim, é primordial o conhecimento sobre como deseja utilizar e esclarecer os 

seus elementos (dados). O segundo ator é a ferramenta de visualização do conjunto de 

dados extraídos da base. A escolha do tipo de gráfico e disposição depende do que se 

deseja visualizar e compreender. Neste sentido, a visualização dos dados aqui 

realizados é uma tentativa válida, pois possibilita o entendimento nos processos de 

esvaziamento das pequenas cidades por intermédio da análise simultânea e combinada 
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de várias cidades e censos.  

Especificamente sobre a análise dos dados, é possível entender a 

importante perda de população pelos pequenos municípios e o forte crescimento 

auferido pelos municípios polos na região estudada. A análise evidencia uma 

transferência de população dos pequenos para os médios e grandes. O fato da 

transferência não ser exata, ou seja, o número acrescido nas cidades polos não é o 

mesmo registrado na perda das demais.  

A avaliação geral da análise dos dados permite entender a importante perda de 

população pelos pequenos municípios e o forte crescimento auferido pelos municípios 

polos na região estudada. A discussão dos dados evidencia uma transferência de 

população dos pequenos para os médios e grandes. O fato de a transferência não ser 

exata, ou seja, o número acrescido nas cidades polos não é o mesmo registrado na 

perda das demais, denota a grande mobilidade da população imigrante. 

Uma outra ilação que a visualização dos dados populacionais permite 

fazer sobre a população nos municípios analisados, é a semelhança no traçado 

das linhas apresentadas nos gráficos. Tanto os movimentos de crescimento como 

de queda e estabilidade ocorrem de forma simultânea pela maioria das cidades 

analisadas. Ou seja, quando uma perde população, todas perdem, e vice-versa, 

levando ao entendimento que a análise regionalizada é mais esclarecedora do 

que a isolada. 

É possível associar as grandes movimentações aos acontecimentos 

promovidos em âmbito nacional. Por exemplo, a própria formação dos municípios 

estudados que foram fundados no início da década de 60, apresentavam naquele 

momento a melhor performance populacional. Sugerindo que o braço forte do estado 

promoveu a ocupação da região em análise, atraindo um enorme número de 

agricultores dos mais variados estados e países. Outro momento marcante foi a 

erradicação dos cafezais do estado do Paraná após a geada de 1975. O reflexo 

deste fenômeno foi acentuar ainda mais o declínio demográfico destes pequenos 

núcleos urbanos. Assim, os municípios assentados na região estudada apresentam 

uma tendência de declínio populacional para a próxima década, caso as situações 
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permaneçam como estão.  

Tem-se, ainda, que de acordo com o censo de 2010, a Região Metropolitana 

de Curitiba (RMC), concentra 30% da população estadual, e considerando as 

constatações aqui levantadas, a tendência é de aumento. Esta situação impõe o desafio 

de criar estratégias e políticas públicas com o objetivo de reduzir o esvaziamento 

populacional das pequenas e com isso reduzir o inchaço das médias e grandes cidades. 

É possível realizar alguns insights de forma empírica do porquê este decréscimo tem 

acontecido, como um maior número de oportunidade de trabalho nos grandes centros, 

uma busca por maior renda familiar, instituições de ensino concentradas em grandes 

cidades, consequentemente sendo a busca por uma melhor qualidade de vida. Fica 

claro que a estratégia de evitar o esvaziamento das pequenas não exime as médias 

e grandes cidades do desafio de buscar políticas de reduzir a concentração 

populacional e os consequentes desafios que as metrópoles enfrentam, como por 

exemplo aumento de trânsito, demandas por serviços públicos como educação, 

saúde e segurança, entre outros.  

É oportuno esclarecer que trabalhar com os dados censitários limitou-se à 

análise até a década de 2010. Segundo Máximo (2021) – repórter da Agência Brasil – 

o censo que deveria ser realizado em 2020 foi adiado por um ano em função da COVID-

19. O Projeto da Lei Orçamentária de 2021 previa os dois R$ 2 bilhões para a realização 

da contagem. No decorrer da tramitação, o orçamento sofreu cortes, restando apenas 

R$ 53,3 milhões, fazendo com que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) cancelasse a pesquisa em 2021. Estes fatores contribuíram para a limitação 

na citação de referências mais recentes nas análises populacionais, conforme 

pode ser observado no decorrer do trabalho. 

Do ponto de vista da pesquisa acadêmica, deve-se observar a compreensão 

da interdisciplinaridade. Foram várias as questões de cunho histórico, geográfico, 

econômico entre outras ciências, que completariam as análises e eliminaram os vazios 

deixados ao longo do estudo. 

Uma sugestão para os estudos sobre as pequenas cidades é sair do enfoque 

econômico e demográfico. Um bom enfoque de pesquisa para as pequenas cidades 
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seria, primeiramente, aumentar o debate e buscar compreensões mais abrangentes 

como analisar a inserção dos municípios no âmbito regional tanto nos ambientes 

urbanos como rural. 

Por fim, as reflexões sobre o esvaziamento das pequenas cidades com o 

auxílio da visualização dos dados levam o pensamento, naturalmente, aos extremos. 

Se de um lado estamos estudando a desconcentração, do outro constatamos a 

concentração. Este sim é um tema com vários estudos. A concentração populacional 

nos grandes centros e regiões metropolitanas é bem mais estudado, discutido e 

veiculado do que nas pequenas cidades. 
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