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O município de Naviraí está localizado ao sul do estado 
de Mato Grosso do Sul, na Microrregião de Iguatemi 
(bacia hidrográfica do Rio Paraná). Sua posição 
geográfica está limitada ao norte, por Jateí; ao sul, pelos 
municípios de Itaquiraí e Iguatemi; a leste, pelo estado 
do Paraná; e a oeste, por Juti. A cor azul escura no mapa 
destaca a densidade demográfica no nível mais alto 
(14,54), evidenciando a concentração de pessoas e 
revelando potencial como polo urbano regional. 
 

Os Censos Demográficos do IBGE têm registrado 
aumento acentuado da população ao longo do tempo. 
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Por Jaiane Aparecida Pereira, Gabrielle Corrêa 

Zacarias e Marco Antonio Costa da Silva 

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

A colonização da região de Naviraí teve início no ano 
de 1952 pela colonizadora Vera Cruz Mato Grosso 
Limitada. Nesta época, a região era habitada pelos 
índios Guarani e o acesso ao povoado era alcançado 
apenas por via fluvial, pelo rio Amambai. 
 

Naviraí foi construída de forma planejada, em forma 
de teia, inspirada nos modelos urbanos de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais, que, por sua vez, foi 
inspirada em Paris e Washington. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficialmente, o nome Naviraí tem duas versões: (1) 
nome de um pequeno rio que os colonizadores 
encontraram ao chegar, de origem Guarani, 
significava “pequeno rio impregnado de arbustos 
roxos” ou “rio impregnado de pequenas árvores 
arroxeadas”; e (2) relacionado a Natividad, do 
castelhano, que significa nascimento. Para Antônio 
Augusto dos Santos, popular Virote, o “Navi” era de 
novidade, nascimento, e o “Inrai” era o nome de uma 
flor de cor roxa, o que culminou em Naviraí. 
 

Em 11 de novembro de 1963 com a promulgação da 
Lei Estadual n. 1944, foi criado o município de 
Naviraí.  
 
 

Fonte: IBGE Cidades, 2021 

Nota: * estimativa          Fonte: IBGE SIDRA, 2021 

Fonte: Hasper e Pereira (2013, p. 132). 

Referência/Para saber mais sobre a constituição 
de Naviraí como polo urbano regional, acesse: 
https://www.interacoes.ucdb.br/interacoes/articl
e/view/2478 

https://www.interacoes.ucdb.br/interacoes/article/view/2478
https://www.interacoes.ucdb.br/interacoes/article/view/2478
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Ao longo do tempo, o município de Naviraí passou por 
3 fases econômicas: (1) extração da madeira e 
produção agrícola, principalmente plantio de café; (2) 
grande ciclo da madeira e a modernização da 
agricultura (ciclo do algodão) e criação de gado; e (3) 
desenvolvimento da agroindústria e prestação de 
serviços.  
 

Em 2018, o PIB per capita do município foi de R$ 
34.043,66. A distribuição do PIB entre os setores, em 
2018, destaca a importância do setor de serviços, com 
36,10% do total, seguido por administração e serviços 
públicos, com 19,46%; agropecuária, com 19,10%; 
indústria, 15,25%; e impostos, 10,09% (IBGE, 2021). 
 

O desenvolvimento de Naviraí a projeta como um polo 
econômico e de liderança urbana da Região do Cone-
Sul, que abrange os 7 municípios: Naviraí, Juti, 
Itaquiraí, Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo e Japorã. 
 
 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), de Naviraí em 2010, foi de 0,700, estando no  
limite mínimo da faixa considerada de nível alto. A 
dimensão educação foi a que mais contribuiu para o 
avanço do IDHM em Naviraí e na região.  
 

Quando considerada a Microrregião de Iguatemi, 
composta por 16 municípios, Naviraí novamente 
assume o papel de protagonista com maior população 
e maior PIB da região. Entretanto, ressalta-se que a 
renda per capita da Microrregião, de forma geral, é 
baixa  quando comparada ao Estado de Mato Grosso 
do Sul e ao Brasil.  
 

De modo geral, embora os índices da Microrregião 
tenham aumentado, principalmente por conta da 
melhoria dos índices educacionais, esses ainda estão 
aquém do desejável, tanto em termos de ensino 
fundamental, médio e superior. 
 

Cabe destacar o importante papel das universidades 
instaladas no município, que podem, por meio de 
esforços conjuntos, instruir os atores no sentido de 
promover o desenvolvimento local. 

Acesse mais 

boletins 

Endereço: Rod. MS 141 KM 02 – Naviraí-MS 

Telefone: (67) 3409-3456  

E-mail: ngdi.ufms@gmail.com 

Saiba mais sobre o projeto NGDI Informa. Entre em 

contato por um dos nossos canais. 

+ NGDI INFORMA 

Naviraí conta atualmente com 3 universidades 
públicas, gratuitas, de qualidade e que atendem toda 
a Região do Cone-Sul, são elas: 
 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), possui 4 cursos de graduação: 
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências 
Sociais e Pedagogia. Conheça: https://cpnv.ufms.br/ 
 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS), possui 3 cursos de graduação:  Direito, 
Engenharia de Alimentos e Química. Conheça: 
http://www.uems.br/navirai 
 

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), 
possui o curso de graduação em Agronomia e o curso 
tecnólogo de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas. Conheça: 
https://www.ifms.edu.br/campi/campus-navirai 
 

Essas instituições têm contribuído com a formação 
do capital humano e na elaboração e execução de 
projetos de Empreendedorismo, Inovação, Pesquisa 
e Extensão.  
 

A parceria entre universidades públicas, Poder 
Público, empresários, trabalhadores e outros setores 
da sociedade civil organizada têm produzido 
resultados importantes para melhorar a qualidade de 
vida da população e o desenvolvimento regional. 

11 DE NOVEMBRO – ANIVERSÁRIO DE NAVIRAÍ 

O NGDI INFORMA PARABENIZA A TODOS OS CIDADÃOS NAVIRAIENSES!!! 

Referência/Para conhecer uma análise dos índices da 
Microrregião de Iguatemi, acesse: http://recc.cra-
pr.org.br/index.php/recc/article/view/73 
 

O PAPEL DAS UNIVERSIDADES 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
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