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Em nossas mãos, o presente e o futuro do Paraná – O desenvolvimento econômico e social devem – e podem - perfeitamente 

conviver com o respeito ao meio ambiente e às atividades sustentáveis, sem quaisquer prejuízos, mas com muitos ganhos à 

Humanidade. Esta é uma premissa que se aplica ao nosso estado e da qual não abro mão.

Por isso, é tão importante este estudo, o Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do Paraná, sua divisão territorial 

e tendências, para planejarmos com critérios esta convivência saudável e necessária não só aos 11 milhões de paranaenses, 

mas aos brasileiros e, afi nal, a todos os habitantes do planeta.

Se há um desequilíbrio em qualquer sentido, todos nós sofremos e fi camos à mercê das vontades de um ou outro agente 

público ou privado.

Este zoneamento, que nos indica princípios para o desenvolvimento socioeconômico, é uma orientação segura 

especialmente a estudiosos e autoridades, para que se possa subsidiar os processos de planejamento nos municípios, 

levando em conta e nunca esquecendo do meio ambiente, assim como “mapeando” as principais atividades econômicas 

desenvolvidas ou que podem ser desenvolvidas em cada região do estado.

Esses princípios, repito, devem ser sempre ajustados aos princípios de desenvolvimento sustentável. Com isso, os 

estudos e conceitos deverão aumentar a efi cácia da intervenção comunitária, técnica e política na gestão do território, nas 

áreas ambiental, social e econômica.

Assim, avançaremos pautados por nosso vigor agropecuário e a nossa riqueza em recursos naturais, nunca nos esquecendo 

de um parque industrial cada vez mais desenvolvido e diversifi cado, atendendo às demandas de toda a nossa população, 

criando empregos e gerando renda, sem nunca nos descuidarmos do meio ambiente.

Não podemos nos descuidar nem do presente e muito menos do futuro dos paranaenses. Não nos descuidaremos.

CIDA BORGHETTI

Governadora do Estado do Paraná
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Planejar fi cou mais fácil – O Paraná tem a quinta maior economia do Brasil, responsável por mais de 6% do Produto Interno 

Bruto. Possui território rico e diverso, composto por diferentes tipos de solo e clima e uma atividade econômica moderna e 

diversifi cada. O meio ambiente é formado por uma série de ecossistemas, em diferentes estágios de conservação.

Essa diferenciação interna entre as várias regiões do Estado, consiste em importante fator a ser considerado pelos 

governantes, na formulação das políticas públicas e na elaboração de soluções capazes de melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos e impulsionar o desenvolvimento social e econômico, sem perder de vista a preservação e conservação do ambiente 

em que vivemos.

Para nortear as ações da administração pública e garantir a compatibilidade entre desenvolvimento econômico e proteção 

ambiental, o Governo do Paraná lança, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Instituto de Terras, 

Cartografi a e Geologia do Paraná (ITCG), o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná (ZEE-PR).

O ZEE é um valioso instrumento para melhor utilização do território paranaense, ao estabelecer procedimentos e padrões 

de proteção ambiental que visam assegurar a qualidade dos recursos hídricos, do solo e da biodiversidade. Quando da 

implantação de planos, obras e atividades públicas ou privadas que utilizem recursos naturais, o ZEE deverá ser observado.

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná é mais uma eloquente prova da preocupação do Governo com 

a questão ambiental, orgulho para os envolvidos na elaboração do trabalho e uma conquista do povo paranaense.

ANTONIO CARLOS BONETTI

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA
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Dando continuidade a esta importante ferramenta de planejamento, que teve início com a publicação do ZEE PR – 

Litoral, tenho muito orgulho em apresentar o trabalho intitulado Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná 

– ZEE-PR, projeto mais abrangente que permite obter informações e viabilizar possíveis soluções para as áreas ambientais 

e socioeconômicas do Estado do Paraná.

Coordenado pelo Instituto de Terras, Cartografi a e Geologia do Paraná – ITCG, em parceria com diversas instituições 

paranaenses, o ZEE – PR é mais um importante instrumento de trabalho, gestão e ordenamento territorial, com um panorama 

de dados relevantes para cada segmento por região do Estado e que, junto ao ZEE Litoral, viabilizará a sustentabilidade, 

compatibilizando o desenvolvimento socioeconômico com a proteção ambiental.

Por meio de uma análise detalhada de cada região do Paraná, e considerando as peculiaridades de cada uma das 12 

zonas identifi cadas, o ZEE - PR foi fundamentado visando propor diretrizes para a melhoria de uso e gestão dos diferentes 

segmentos atuantes no território paranaense.

Temos que ressaltar, também, o esforço de uma equipe multidisciplinar formada por servidores capacitados nas mais 

diferentes áreas de atuação, profi ssionais estes que contribuíram signifi cativamente para a execução deste trabalho e que, 

além do profundo conhecimento, dispensaram grande dedicação e entusiasmo para a sua realização.

O ZEE - PR poderá ser usado como base de informações, tanto pelas instituições públicas quanto pela iniciativa privada, 

na orientação para a instalação de diferentes projetos, considerando tanto as vulnerabilidades como as potencialidades 

do Estado do Paraná, com foco em uma política de equilíbrio entre aspectos sociais, ambientais e econômicos, sempre 

empenhada no êxito e expansão como legados para as futuras as gerações.

AMILCAR CAVALCANTE CABRAL

Diretor-Presidente do Instituto de Terras, Cartografi a e Geologia
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5  COMPONENTES DA SOCIOECONOMIA

 Francisco José Gouveia de Castro, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) 

Os levantamentos estatísticos realizados no âmbito do território paranaense, no que tange às variáveis 
socioeconômicas, nos permitem compreender os principais problemas e potencialidades encontrados nos mais 
diversos recortes espaciais do Estado. É fundamental o entendimento sistêmico da estrutura produtiva e social 
desse ente federativo, com o objetivo primaz de encontrar e propor o melhor caminho para o desenvolvimento 
econômico e social, sem, evidentemente, desconsiderar a sustentabilidade ambiental.

Além de compor um documento de planejamento, o trabalho tem por objetivo expor, de forma concisa, o 
diagnóstico socioeconômico, levando em consideração os 399 municípios do território paranaense. 

Para isso, o primeiro passo foi a realização de um estudo mais amplo a respeito das condições demográfi cas, 
sociais e econômicas, o que resultou numa tipologia de regionalização, balizada por meio da utilização dos 
limites do uso do solo no recorte estadual, que passou a ser chamada de unidades socioeconômicas (USEs).

As variáveis utilizadas para a mensuração do grau de desenvolvimento e que subsidiaram este trabalho 
foram extraídas das diversas bases públicas, dentre as principais, as dos órgãos ofi ciais, como o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que são informações 
de caráter secundário e de grande aceitabilidade e confi abilidade no ambiente acadêmico.

Os resultados desta investigação, portanto, denotam a apreciável concentração demográfi ca e da produção 
de bens e serviços em três polos de desenvolvimento no Paraná: a Região Metropolitana de Curitiba, o eixo 
Londrina-Maringá e a área de Cascavel/Toledo e Foz do Iguaçu. Tal situação nos remete a contemplar a 
importância do enfoque microeconômico, que pressupõe a liberdade de escolha das empresas na alocação da 
estrutura produtiva de acordo com as opções determinadas pelo mercado.

No caso paranaense, cabe destacar a atuação das grandes corporações no setor agropecuário, bem 
como em toda a cadeia a montante e a jusante deste setor. Não por acaso, a agroindústria paranaense é 
reconhecida pela organização dos produtores; pela excelência tecnológica aplicada no processo de produção 
em todas as fases, desde o campo até o armazenamento, a distribuição e o processamento; e pela alta 
produtividade do trabalho. Para tanto, é possível admitir o sucesso da verticalização entre os proprietários 
rurais, em sua maioria agricultores familiares e os empreendedores agroindustriais, dentro de uma dinâmica 
determinada pelos movimentos de mercado. Por outro lado, os municípios localizados nas regiões com baixa 
densidade populacional, elevada participação de idosos na pirâmide etária, com predominância das atividades 
agropastoris e carentes de empreendimentos industriais registraram números pouco satisfatórios no escopo do 
desenvolvimento estadual. Estes, portanto, devem ser contemplados com políticas públicas e ações no sentido 
de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento social e econômico.

Não obstante a participação da agropecuária em apenas 9% do PIB, o setor tem um alto efeito multiplicador 
nos demais setores da economia, principalmente no interior do Estado, com forte atuação das cooperativas. De 
modo geral, porém, a diversifi cação da produção de bens e serviços tem sido uma característica que diferencia o 
Paraná das demais unidades da Federação, o que ameniza o impacto dos efeitos sazonais das crises econômicas.

Já em relação ao diagnóstico da indústria, optou-se pela utilização da metodologia de quociente locacional 
(QL), uma vez que o objetivo foi a espacialização das aglomerações produtivas em recorte municipal. A tipologia 
utilizada corrobora para afi rmar o caráter heterogêneo da produção fabril no Paraná. Não por acaso, são 
catalogados 25 arranjos produtivos locais (APLs) nas diversas regiões do Estado.

No que tange ao setor de serviços no Paraná, fi ca claro que sua dinâmica é derivada da própria produção 
manufatureira e da concentração geográfi ca nos grandes polos industriais e populacionais do Estado, resultado 
de spillovers tecnológicos diretos, mercado de trabalho mais espesso, melhor acesso aos fornecedores e mercado 
maior para os produtos. Ao mesmo tempo, destaca-se a alta participação da Administração Pública no valor 
adicionado de serviços em 298 municípios, o que pressupõe um elevado grau de dependência econômica mas, 
por outro lado, a forte atuação do setor público nessas localidades. Para efeitos de conclusão, tal diagnóstico 
nos permite visualizar de forma mais clara e concisa a situação socioeconômica do Estado do Paraná, de forma 
regionalizada, com base nas diversas informações estatísticas disponíveis. A partir disso, torna-se possível delinear 
uma estratégia de desenvolvimento regional levando em consideração os diversos cenários possíveis e desejáveis.

FIGURA 5.1 - MAPA DA AMÉRICA DO SULFIGURA 5.1 - MAPA DA AMÉRICA DO SUL

FONTE: Mapa da América do Sul: Map Resources,2005 | Mapa do Estado do Paraná: ITCG, 2012
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5.1  USO E COBERTURA DA TERRA5.1  USO E COBERTURA DA TERRA

Camila Cunico, Instituto de Terras, Cartografi a e Geociências (ITCG)
Marciel Lohmann, Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR)

Conhecer a dinâmica da terra sempre foi uma necessidade dos seres humanos. Na evolução do pensamento 
geográfi co, constatou-se que o tema “uso da terra” não chegou a constituir uma abordagem metodológica 
específi ca e sistemática. No entanto, é na atualidade uma importante ferramenta de subsídio à orientação e 
à tomada de decisão no âmbito do planejamento territorial e socioambiental.

Até a década de 1980, de acordo com o IBGE (2013), os projetos e estudos vinculados ao conhecimento da 
evolução das formas de uso da terra estavam vinculados a uma interpretação do espaço geográfi co, em especial a 
distinção e o estabelecimento das relações entre as formas de utilização de determinadas áreas e o seu entorno.

A partir de então, com a incorporação de técnicas de sensoriamento remoto e de geoprocessamento 
para a interpretação de fotografi as aéreas e imagens de satélite na identifi cação de padrões de uso da terra, 
iniciou-se uma nova fase, por meio da qual foi possível a obtenção de dados de forma rápida, confi ável e 
repetitiva, em diferentes faixas espectrais e escalas. Os avanços científi cos e tecnológicos alcançados no 
século XX permitiram o desenvolvimento de aparatos tecnológicos e computacionais que possibilitaram a 
aquisição e manipulação de informações geográfi cas em um ritmo nunca antes visto. 

Atualmente, o sensoriamento remoto consiste na principal fonte de informações espaciais do planeta. 
Florenzano (2002) destaca que o uso de imagens de satélites permite uma análise multitemporal de grandes 
porções do território, o que possibilita uma visão integrada e sinóptica da área de estudo.

Diversas são as plataformas orbitais em operação que registram de modo contínuo imagens da Terra. 
Como exemplo, pode-se citar os satélites das séries Landsat, Spot, Cbers e Alos, os quais imageiam o planeta 
com resolução espacial adequada para a elaboração de mapas de uso da terra. Além da evolução tecnológica 
dos satélites, aprimoraram-se também as técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), cuja principal 
função é fornecer recursos que facilitem a identifi cação e extração das informações contidas nas imagens.

Além da evolução tecnológica orientada para a apreensão espacial e temporal do uso da terra, os conceitos 
relacionados a essa temática passaram por diferentes abordagens, sendo na atualidade compreendidos como a 
forma pela qual o espaço está sendo ocupado pelo homem ou preenchido pela cobertura natural (ROSA, 2007). 

Os conceitos de uso da terra e de cobertura da terra são muito semelhantes, por isso, muitas vezes, 
tais conceitos são usados indistintamente. A cobertura da terra está diretamente associada com tipos de 
cobertura natural ou artifi cial, que é de fato o que as imagens de sensoriamento remoto são capazes de 
registrar, pois imagens não registram atividades diretamente. Cabe ao intérprete buscar as associações de 
refl ectâncias, texturas, estruturas e padrões de formas para derivar informações acerca das atividades de uso 
a partir do que é basicamente informações de cobertura da terra (ARAUJO FILHO et al., 2007). 

Novo (1989) explica que o termo “uso da terra” refere-se à utilização cultural da terra, enquanto o termo 
“cobertura da terra” ou land cover refere-se ao seu revestimento. A autora exemplifi ca essa diferenciação: 
áreas fl orestais que, embora sejam de um só tipo, sob o ponto de vista de cobertura, podem ter diferentes 
usos: lazer, exploração de madeira, reservas biológicas etc.

Nesse sentido,

O estudo do uso da terra e ocupação do solo consiste em buscar conhecimento de toda a sua utilização 
por parte do homem ou, quando não utilizado pelo homem, a caracterização dos tipos de categorias de 
vegetação natural que reveste o solo, como também suas respectivas localizações (ROSA, 2007, p.163).

Sendo assim, de acordo com Leite e Rosa (2012), é importante considerar a forma como esse espaço 
está sendo ocupado, ou seja, se é explorado de maneira organizada e produtiva, conforme cada região. 
Alguns autores denominam a utilização do espaço como uso do solo e outros como uso da terra. É possível 
compreender que as nomenclaturas “uso do solo” e “uso da terra” são utilizadas para designar uma mesma 
ação, a da apropriação do espaço pelo homem para um determinado fi m. 

Considerando a discussão apresentada, neste trabalho adotou-se conceitualmente a expressão “uso e 
cobertura da terra”.

O levantamento de uso e cobertura da terra é de grande importância, pois possibilita visualizar e quantifi car 
a distribuição dos recursos existentes em uma determinada paisagem, além de auxiliar no reordenamento 
territorial, na medida em que os efeitos do uso desordenado causam deterioração do ambiente.

Saliente-se também que a identifi cação dos diferentes usos e coberturas da terra refl etem de maneira 
indireta as condições socioeconômicas de um espaço geográfi co, mostrando-se como uma ferramenta de 
extrema importância para planejadores e legisladores, uma vez que se pode elaborar uma melhor política 
de uso para o desenvolvimento da região. Segundo Rosa (2007), a utilização de dados atualizados de uso e 
cobertura da terra é muito ampla, podendo-se citar como exemplos: inventário de recursos hídricos, controle 
de inundações, identifi cação de áreas com processos erosivos avançados, avaliação de impactos ambientais, 
formulação de políticas econômicas, entre outros.

Ressalte-se ainda que a realização de mapeamentos de uso e cobertura da terra sob uma apreensão temporal 
permite a percepção de tendências e processos espaciais a que um determinado espaço geográfi co está sujeito. 
De acordo com Luchiari (2006), os mapas, inclusive os de uso e cobertura da terra, e as informações tabulares 
representam de forma confi ável a organização espacial das diferentes formas de interação do homem com o 
meio, ou seja, representam a distribuição espacial da materialidade das ações humanas.

Este relatório objetiva apresentar o mapeamento temático de uso e cobertura da terra do Estado do Paraná, 
tendo como base a interpretação em tela de imagens orbitais do satélite Spot 5, dos anos de 2005 e 2006.

5.1.1  MATERIAIS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS5.1.1  MATERIAIS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

As imagens do satélite Spot 5 (Satellite pour l’Observation de la Terre) para a geração do mapeamento 
de uso e cobertura da terra foram obtidas no período compreendido entre 2005 e 2006, sendo pressuposto 
para o aceite da imagem a ausência de nuvens em 90% da área, respeitando-se a articulação do Mapeamento 
Sistemático Brasileiro na escala 1:50.000.

Com base nas imagens obtidas, foi inicialmente adotada a classifi cação supervisionada para a elaboração 
do mapa temático de uso e cobertura da terra. Porém, em função da complexidade do mapeamento e da 
confusão entre as classes mapeadas, o Instituto de Terras, Cartografi a e Geologia (ITCG) optou por revisar 
em tela todas as 334 folhas, retomando as atividades para conclusão do mapeamento em abril de 2010. Para 
essa nova fase de execução do mapeamento temático, o ITCG adotou como critérios: 

 o sistema de coordenadas UTM - SAD 69 e a projeção de Mercator para todos os shapefi les;
 a escala de trabalho em tela de 1:15.000;
 a correção de erros de classifi cação (fi gura 5.1.1), o deslocamento dos limites dos polígonos e a 

delimitação de polígonos não identifi cados (a área mínima mapeada é de 1 hectare);
 a correção topológica, identifi cando e corrigindo a existência de polígonos sobrepostos e espaços 

vazios entre eles.

Tendo em vista que a quantidade de erros de classifi cação comprometeria signifi cativamente o mapa 
temático, revisá-lo seguindo os critérios mencionados e usando a estrutura pessoal e a infraestrutura interna 
ao ITCG, apresentou-se como a melhor alternativa.

Assim, as folhas de uso e cobertura da terra foram revisadas uma a uma, seguindo-se a legenda 
preexistente, que contém 14 classes:

1. agricultura anual: são áreas em preparação ou ocupadas por culturas com fi ns econômicos e de ciclos 
anuais;

2. agricultura perene: são áreas ocupadas por culturas com fi ns econômicos e de ciclos perenes;
3. pastagens e campos: são áreas destinadas à pastagem para criação de animais e/ou campos naturais, 

caracterizadas pela presença de gramíneas, ervas e subarbustos, podendo ser classifi cadas como 
campos sujos e campos limpos;

4. fl oresta estágio inicial: é uma vegetação lenhosa de pequeno porte, que normalmente não 
ultrapassa 10m de altura, homogênea, com alto número de indivíduos e baixa diversidade fl orística; 
a complexidade estrutural é baixa, sem diferenciação de estratos verticais;
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FIGURA 5.1.1 - ERROS RECORRENTES DE CLASSIFICAÇÃO, DESLOCAMENTO DOS LIMITES DOS POLÍGONOS E DELIMITAÇÃO DE FIGURA 5.1.1 - ERROS RECORRENTES DE CLASSIFICAÇÃO, DESLOCAMENTO DOS LIMITES DOS POLÍGONOS E DELIMITAÇÃO DE 
POLÍGONOS NÃO IDENTIFICADOSPOLÍGONOS NÃO IDENTIFICADOS

FONTE: Imagens Spot 2005/2006 e mapeamento de uso e cobertura da terra

FIGURA 5.1.2 - IDENTIFICAÇÃO DE ERROS TOPOLÓGICOS DE COEXISTÊNCIA (EM VERMELHO) E ESPAÇOS VAZIOS (EM COR-DE-FIGURA 5.1.2 - IDENTIFICAÇÃO DE ERROS TOPOLÓGICOS DE COEXISTÊNCIA (EM VERMELHO) E ESPAÇOS VAZIOS (EM COR-DE-
ROSA) DE POLÍGONOSROSA) DE POLÍGONOS

 

FONTE: Mapeamento de uso e cobertura da terra

5. fl oresta estágio médio ou avançado: é uma vegetação de porte mais elevado, cujo dossel alcança 
até 20m de altura, e que apresenta amplitude dimensional e diversidade fl orística superiores às 
da classe anterior; no estágio médio, pode-se observar o início da estratifi cação vertical e o sub-
bosque é geralmente denso; o estágio avançado é uma vegetação arbórea em seu grau máximo 
de desenvolvimento (fl oresta clímax), formada por comunidades heterogêneas e complexas, cuja 
diversidade é elevada, apresentando árvores de diferentes dimensões, tanto diamétricas como de 
altura (elevada amplitude dimensional), podendo ocorrer também indivíduos de porte muito elevado 
(excepcionalmente até 2m de diâmetro e 40m de altura); os estratos verticais são bem defi nidos, a 
regeneração natural apresenta espécies do dossel e o sub-bosque é ralo e sombrio;

6. vegetação de várzea: é uma vegetação variável que sofre infl uência de rios, estando sujeita a 
inundações periódicas;

7. solo exposto ou mineração: são áreas que sofrem terraplanagem, apresentando solo exposto devido 
à remoção da cobertura vegetal, ou áreas que se encontram sem cobertura vegetal devido à ação de 
processos erosivos, ou ainda áreas de extração mineral e seu entorno (movimento de terra, cavas etc.) 
delimitadas pelo efeito dessa atividade, perceptíveis na escala solicitada;

8. área urbanizada e construída: são áreas efetivamente ocupadas por usos residenciais, comerciais ou 
de serviços, caracterizadas pela presença de ruas, casas e prédios, representados nessa escala sob a 
forma de polígonos;

9. refl orestamento: são todas as formações arbóreas e homogêneas cultivadas pelo homem;
10. mangue: compõe-se de vegetações típicas da região litorânea;
11. restinga: compõe-se de vegetações típicas da região litorânea;
12. corpos d’água: todos os elementos hidrográfi cos que podem ser apresentados, nessa escala, como 

polígonos, a exemplo de rios de margem dupla, açudes, barragens, represas, reservatórios de manancial 
superfi cial, lagos e lagoas etc.;

13. campos de altitude: vegetação típica dos pontos mais elevados de montanhas;
14. linha de praia: faixa de areia localizada entre o mar e a área ocupada por construções e/ou vegetação 

natural.

Após as edições necessárias quanto à classifi cação e limites dos polígonos identifi cados, a correção 
topológica foi realizada com o objetivo de eliminar os erros na base de dados espaciais referentes ao uso 
e cobertura da terra. Saliente-se que a topologia é uma compilação de regras e relações espaciais entre 
entidades geográfi cas do banco de dados que identifi ca a coexistência espacial (sobreposição) de classes 
com atributos diferentes em um mesmo espaço geográfi co, como também a existência de espaços vazios 
entre as classes mapeadas (fi gura 5.1.2).

Para a identifi cação das duas situações mencionadas, aplicaram-se as regras topológicas de Must Not 
Overlap e Must Not Have Gaps. Os erros identifi cados foram corrigidos individualmente.

Com todas as folhas de uso e cobertura corrigidas e padronizadas, foi possível calcular as estatísticas 
para cada classe de uso e elaborar o mosaico de todas as folhas para compor o mapa fi nal de uso e cobertura 
da terra do Estado do Paraná.
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5.1.2  USO E COBERTURA DA TERRA NO CONTEXTO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-5.1.2  USO E COBERTURA DA TERRA NO CONTEXTO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-
ECONÔMICO PARANÁ (ZEE-PR)ECONÔMICO PARANÁ (ZEE-PR)

O Estado do Paraná passou por um processo de ocupação espacial que marcou a dinâmica da sua economia, 
em especial o setor primário. A ocupação das suas terras marcou um intenso processo de atração de população e 
o aumento da produção agropecuária. Além disso, a ocupação das terras, antes constituídas somente por fl orestas 
nativas, acabou sendo substituída, quase que integralmente, por áreas de agricultura e áreas urbanizadas.

Com uma grande diversidade de produção, principalmente agrícola, o uso e cobertura da terra no 
Estado é praticamente um refl exo desse cenário. Observando-se a fi gura 5.1.3, é possível extrair informações 
relevantes sobre o uso e cobertura da terra e que acabaram produzindo tendências econômicas para cada 
região geográfi ca. Optou-se, portanto, para explicar os dados do mapeamento de uso e cobertura, por utilizar 
as regiões geográfi cas1 (fi gura 5.1.4) como unidade espacial.

Mesmo apresentando uma defasagem temporal (imagens do ano-base 2005/2006), é possível gerar dados 
quantitativos que auxiliam na defi nição de diretrizes econômicas, sociais e ambientais para o Paraná.

A região geográfi ca Noroeste apresenta como uso predominante a classe “pastagens”, que perfaz 49,46% 
da área total. Posteriormente, esta é seguida pela classe “agricultura anual” (31,12%), destacando-se o cultivo 
da mandioca e da cana-de-açúcar, e pelos 2 (10,54%). As demais classes identifi cadas totalizam 8,88% do total 
da região geográfi ca Noroeste, merecendo destaque a citricultura. No entanto, tais informações quantitativas 
comprovam que a bovinocultura é uma das atividades regionais mais expressivas.

O uso da terra predominante na região geográfi ca Norte-Central consiste na classe “agricultura anual” 
(51,69%), seguida da classe “pastagens”, que totaliza 27,78% da área total. O total de remanescentes fl orestais 
é de 15,40%. As demais classes de uso e cobertura da terra totalizam 5,13%.

Na região geográfi ca Norte-Pioneiro há o predomínio da classe “pastagens”, em um total de 42,32%, 
seguida pela classe “agricultura anual”, que totaliza 37,17%, e pelos remanescentes fl orestais, que atingem 
15,41%. As demais classes somam 5,10%.

Conforme os dados apresentados pelo DERAL, 2014, as mesorregiões Norte-Central e Norte-Pioneiro 
apresentam a agricultura anual como uma das atividades mais rentáveis, destacando-se a produção de soja e 
milho. A bovinocultura e a cana-de-açúcar também são destaques na cadeia produtiva.

A região geográfi ca Oeste apresenta como uso da terra predominante a classe de “agricultura anual”, que 
compõe 49,25% da área total. Sequencialmente, os remanescentes fl orestais, que totalizam 25,19%, e a classe 
de “pastagens e campos”, que atinge o total de 18,12%. As demais classes juntas somam 7,44%. É importante 
salientar que nessa região geográfi ca os remanescentes fl orestais assumem papel de destaque, tendo em vista 
a presença do Parque Nacional do Iguaçu, que confere extensa área de fl oresta nativa. 

Essa região geográfi ca concentra a exploração das terras principalmente em lavouras e pastagens, 
destacando-se o cultivo de soja e milho, que, associado à produção de aves e suínos, confi gura uma relação de 
consumo de grãos pelas cadeias da pecuária.

Para a região geográfi ca Centro-Ocidental, a classe predominante é a “agricultura anual”, que totaliza 56,98% 
da área total, seguida da classe de “pastagens e campos”, que perfaz 22,90%. Destaque-se que a concentração de 
seu valor de produção está, de acordo com o DERAL, 2014, vinculada à produção de grãos, em especial de soja, 
milho e trigo. A terceira classe em destaque está relacionada aos remanescentes fl orestais, cujo percentual é de 
17,84%. As demais classes de uso e cobertura da terra totalizam 2,28% dessa região geográfi ca. 

Na região geográfi ca Centro-Oriental prevalece como uso da terra a classe “fl oresta”, que totaliza 30,82% 
da área. A segunda classe predominante é “pastagens e campos”, que corresponde a 26,83%. A última classe 
predominante é a “agricultura anual”, que totaliza 25,38%. As demais classes somadas compõem 16,97% dessa 
região geográfi ca. Tais informações quantitativas, associadas aos dados estatísticos do DERAL, 2014, revelam 
que a região geográfi ca Centro-Oriental está economicamente vinculada à produção de grãos (principalmente 
soja e milho), leite bovino e avicultura.

1 Os limites das regiões geográfi cas coincidem com os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões Sudoeste e Centro-Sul, para as quais se 
aplica a Lei Estadual nº 15.825/2008.

2 Para o cálculo dos remanescentes fl orestais de todas as regiões geográfi cas, somaram-se as áreas das classes “fl oresta estágio inicial” e “fl oresta 
estágio médio ou avançado”.
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FIGURA 5.1.4 - REGIÕES GEOGRÁFICASFIGURA 5.1.4 - REGIÕES GEOGRÁFICAS

FONTE: IBGE e PARANÁ, 2014

 Destaque-se ainda que a região geográfi ca Centro-Oriental apresenta extensões de áreas utilizadas para a prática de fl oresta 
plantada. Assim, a classe “refl orestamento” aparece como o 4.º uso da terra, ocupando 15% da região geográfi ca.

No uso e cobertura da terra da região geográfi ca Sudoeste, destaca-se a classe “agricultura anual”, que totaliza 33,87% da 
área. A segunda classe predominante é “pastagens e campos”, que corresponde a 31,53%. Por fi m, a classe “fl oresta” totaliza 
29,62%. Todas as demais classes identifi cadas no mapeamento temático somam 4,98%. Tal região geográfi ca é reconhecida no 
Estado pela sua alta capacidade na criação de aves, na produção de leite bovino e no cultivo de grãos.

Na região geográfi ca Centro-Sul a classe predominante é “fl orestas”, com 36,47%, seguida pela classe “pastagens e campos”, 
com 31,15%, e pela classe “agricultura anual”, com 25,61%. Todas as demais classes perfazem 6,77% do total da área. Semelhante 
à região anterior, destaca-se na criação de aves, na produção de leite bovino e no cultivo de grãos, entre eles soja, milho e feijão.

Na região geográfi ca Sudeste prevalece como uso da terra a classe “fl oresta”, que totaliza 50,78% da área. A segunda classe 
predominante é “agricultura anual”, que corresponde a 23,68%. Por fi m, a classe “pastagens e campos” totaliza 17,42%. Todas as 
demais classes totalizam 8,12% dessa região geográfi ca. A região geográfi ca Sudeste é importante no cultivo de produtos agrícolas 
diversifi cados e também na exploração madeireira. A classe “refl orestamento” ocupa 5,50% da área total dessa região geográfi ca. 
Assim, essa região destaca-se no cultivo de soja, fumo, milho, feijão, trigo, erva-mate e toras para serraria e para celulose. 
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Na região geográfi ca Metropolitana, destaca-se a classe “fl oresta”, que totaliza 
57,54% da área. A segunda classe predominante é “pastagens e campos”, que corresponde 
a 16,35%. Por fi m, a “agricultura anual” totaliza 8,90%. Essa região geográfi ca merece 
destaque no contexto do Estado, tendo em vista a conservação e preservação do bioma 
Mata Atlântica. O cultivo de hortaliças é um importante gerador de renda para a região, 
que é a maior produtora desse segmento no Paraná. A classe “refl orestamento” também 
é expressiva, pois contempla 7,60% da área total, sendo representativa a renda gerada 
a partir de toras para serrarias e laminadoras. As demais classes totalizam 9,61%, 
destacando-se a produção de fl ores, plantas ornamentais e fruticultura. Por contemplar 
os municípios litorâneos, a região geográfi ca Metropolitana é reconhecida pela produção 
de pescados marinhos, banana e palmito.

Com base no mapeamento de uso e cobertura da terra, ano-base 2005/2006, pode-
se afi rmar que o Estado do Paraná apresenta como principal uso a classe “agricultura”, 
que corresponde a 33,59% da área total do Estado, seguida das classes “fl oresta”, com 
29,06%; “pastagens e campos”, com 28,60%; e “refl orestamento”, com 3,90%. Todas as 
demais classes totalizam 4,85%.

5.1.3  ANÁLISE DE PRODUÇÃO POR REGIÃO GEOGRÁFICA5.1.3  ANÁLISE DE PRODUÇÃO POR REGIÃO GEOGRÁFICA

O Estado, em função das suas características físico-naturais e de sua estrutura 
produtiva consolidada, apresenta uma diversifi cação de cultivos agrícolas que refl ete 
diretamente no uso e cobertura da terra. Buscando analisar alguns desses dados mais 
especifi camente, optou-se por utilizar como referência espacial as regiões geográfi cas 
juntamente com os núcleos regionais da Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (fi gura 5.1.5), já que os dados também são provenientes da SEAB/DERAL.

5.1.3.1  REGIÃO GEOGRÁFICA NOROESTE5.1.3.1  REGIÃO GEOGRÁFICA NOROESTE

A região geográfi ca Noroeste apresenta poucas áreas de cobertura vegetal 
preservada, tanto no que se refere à fl oresta estacional semidecidual (formação original 
dominante) quanto às áreas de várzeas dos vales dos rios. Os desmatamentos ocorridos, 
decorrentes da ocupação do território, determinaram uma redução nos recursos 
fl orestais, sendo as áreas ocupadas predominantemente por pastagens e agricultura. Os 
principais remanescentes fl orestais estão pontualmente localizados e, em muitos casos, 
correspondem a unidades de conservação, das quais se destacam o Parque Nacional de 
Ilha Grande, a Estação Ecológica do Caiuá e o Parque Estadual de Amaporã.

Segundo o IPARDES (2004a), a região geográfi ca Noroeste foi a última fronteira de 
expansão da cafeicultura no Paraná. O café demarcou a ocupação produtiva e dinamizou 
a economia regional, possibilitando o crescimento da população e a criação de novos 
municípios. A partir da década de 1960, o cultivo de café entra em decadência, sendo 
as áreas anteriormente ocupadas por esse produto reconvertidas principalmente em 
pastagens e, em menor escala, cultivo de milho, arroz, algodão, feijão e cana-de-açúcar.

A região geográfi ca em questão é representada na regionalização da SEAB pelos 
núcleos regionais de Paranavaí, Umuarama e Cianorte, com exceção do município de 
Terra Boa, que está inserido na região geográfi ca Centro-Ocidental. De acordo com o 
DERAL, 2014, o principal gerador de renda é a bovinocultura (fi gura 5.1.6), que foi 
responsável por 23% do resultado e superou a cana-de-açúcar, que fi cou em segundo 
lugar, com uma participação de 21%. As aves ocupam o terceiro produto da região há 
vários anos e, em 2012, responderam por 18% da renda da região geográfi ca Noroeste.
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Com relação à produção total do Estado, a região está em primeiro lugar no cultivo 
da mandioca, com 48% da receita gerada pela cultura, e do látex (81%). Ocupa posição 
de destaque também com a cana-de-açúcar e a bovinocultura, respondendo por 46% 
e 27% respectivamente da receita total, que a posiciona como o segundo produtor do 
Estado nessas culturas.

Ressalte-se que o crescimento da produção de mandioca, cana-de-açúcar e laranja 
proporciona a ampliação do número de farinheiras, usinas de açúcar, destilarias de 
álcool e indústrias de sucos.

De acordo com o IPARDES (2004a), a agropecuária do Noroeste vem caminhando em 
direção a atividades caracterizadas pela produção em escala, commodities e matérias-
primas industriais, fatores que tendem a garantir níveis de rentabilidade mais elevados 
aos produtores, em detrimento das atividades voltadas ao atendimento do consumo 
doméstico.

5.1.3.2  REGIÃO GEOGRÁFICA NORTE-CENTRAL5.1.3.2  REGIÃO GEOGRÁFICA NORTE-CENTRAL

Essa região geográfi ca apresenta poucas áreas remanescentes da cobertura vegetal 
original, que se caracterizam como descontínuas e fragmentárias. As porções mais 
signifi cativas de fl orestas estão concentradas na porção sul da região geográfi ca ou nas 
unidades de conservação existentes, tais como o Parque Estadual Mata dos Godoy.

De acordo com o IPARDES (2004b), da mesma maneira que a região geográfi ca anterior, 
o café foi, sem dúvida, a atividade que demarcou a ocupação produtiva da região Norte 
paranaense. Nas primeiras décadas do século XX, a cafeicultura se consolidou e dinamizou 
a economia da região, a população cresceu e vários municípios foram surgindo e marcando 
a trajetória do avanço das lavouras de café em direção às novas áreas de aptidão.

Na década de 1960, o excesso de oferta de café no mercado mundial provocou forte 
queda de preço, que, somada às geadas ocorridas nessa época, desencadearam profunda 
crise na cafeicultura nacional. No Paraná, foram erradicados cerca de 470 milhões de 
cafeeiros, que liberaram 627 mil hectares, reconvertidos em pastagens e no cultivo 
de milho, arroz, algodão, feijão e cana-de-açúcar. Nesse período, houve uma política 
nacional de incentivo à produção agrícola tecnifi cada, mediante o uso de insumos 
modernos, o que, a partir da década de 1970, provoca uma transformação das atividades 
agropecuárias paranaenses. Exemplifi ca-se tal transformação com a produção de soja, 
por dispor de tecnologia moderna para produção e por contar com preços favoráveis no 
mercado internacional (IPARDES, 2004b).

A região geográfi ca em questão é representada na regionalização da SEAB pelos 
núcleos regionais de Maringá, Londrina, Apucarana e Ivaiporã. De acordo com o DERAL, 
2014, a soja é o principal produto em Valor Bruto de Produção (VBP) pelo terceiro ano 
consecutivo. 

O núcleo regional de Maringá participou com 4,9% em relação ao VBP total do Estado, 
apresentando uma variação positiva de 6,6% em relação a 2011. O principal gerador de 
renda no núcleo foi a avicultura, que inclusive apresentou um aumento de 10% em seu 
VBP, tomando o lugar da soja, que reduziu sua receita em 22%. Seu terceiro produto 
em ordem de receita gerada foi o milho, que aumentou sua renda em 35%. O núcleo é 
destaque na produção de frutas, com 16% da renda proveniente da fruticultura, que o 
coloca em segundo lugar no Estado, principalmente pela produção de uvas, das quais é 
responsável pela metade do total de receita gerada, e pela produção de laranjas (24%). 
Outra produção relevante é a de crisântemos, dos quais o núcleo ocupa a liderança no 
Estado, assim como para os casulos de bichos-da-seda, respondendo por 27% da renda 
desta cultura (DERAL, 2014).
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FIGURA 5.1.6 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NA REGIÃO GEOGRÁFICA NOROESTE EM 2012FIGURA 5.1.6 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NA REGIÃO GEOGRÁFICA NOROESTE EM 2012
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O núcleo de Londrina participou com 5,1% do VBP total do Estado e, em 2012, apresentou uma variação 
positiva de 6% em relação a 2011. As rendas de aves, soja e milho, somadas, são 61% da receita no núcleo. 
Apesar de a avicultura e a soja diminuírem suas receitas em 4% e 11%, respectivamente, o crescimento em 
renda pelo milho (91%) superou esse decréscimo e contribuiu com o desempenho do núcleo. É o segundo em 
renda proveniente das fl ores e plantas ornamentais, 22% do total do Estado. Tem a liderança na renda pela 
produção de gramado e de mudas para arborização urbana, 28% e 39% do resultado geral, respectivamente 
(DERAL, 2014).

O núcleo de Apucarana participou com 2,9% em relação ao VBP total do Estado e em 2012 apresentou 
uma variação positiva de 1,02% em relação a 2011. Esse desempenho próximo à estabilidade é decorrente 
da variação negativa em soja (21%) e do pequeno crescimento de 3% das hortaliças, seu principal produto. 
Em ordem de valor gerado pela produção do Estado, é o primeiro produtor de ovos de galinha para consumo 
(18%) e o segundo em renda gerada pelas hortaliças (18%), especiarias (24%) e café (14%) (DERAL, 2014).

Por fi m, o núcleo de Ivaiporã participou de 3,5% no VBP do Estado e foi o núcleo mais estável em 
desempenho pela renda (0,02%). A cultura predominante no núcleo é a soja, que apresentou uma redução de 
10% na renda em relação ao ano anterior. A bovinocultura, sua segunda cultura, também decresceu (8%) no 
período. Dos seus três maiores produtos, apenas o milho apresentou crescimento de 10%. O leite se manteve 
estável no período, tal qual o desempenho geral do produto no Estado. A comercialização de animais vivos é 
um dos destaques no núcleo, que comercializou o maior valor de bezerras e touros no Estado.

É importante destacar que o núcleo de Ivaiporã não está integralmente inserido na região geográfi ca 
do Norte-Central, ou seja, os municípios de Pitanga, Mato Rico, Santa Maria do Oeste e Boa Ventura de São 
Roque pertencem à região geográfi ca Centro-Sul.

5.1.3.3  REGIÃO GEOGRÁFICA NORTE-PIONEIRO 5.1.3.3  REGIÃO GEOGRÁFICA NORTE-PIONEIRO 

Os desmatamentos decorrentes da ocupação do território e a introdução do cultivo do café determinaram 
uma redução expressiva nos recursos fl orestais da região geográfi ca Norte-Pioneiro, os quais, atualmente, 
encontram-se muito esparsos na paisagem. Registram-se também poucas unidades de conservação e merecem 
destaque o Parque Estadual do Penhasco Verde e o Parque Estadual Mata São Francisco.

Seguindo a mesma característica das mesorregiões abordadas anteriormente, o Norte-Pioneiro também 
teve sua estrutura produtiva associada à expansão cafeeira. Segundo o IPARDES (2004c), no fi nal do século 
XIX, quando a expansão cafeeira paulista atingiu o Paraná, trouxe migrantes paulistas, mineiros e nordestinos. 
Grande parte do Norte-Pioneiro, porta de entrada da “marcha do café” no Estado, estava ocupada por 
latifúndios. Dessa forma, dinamizou-se a estrutura populacional e o surgimento de novos municípios. 

O declínio do café a partir da década de 1960 fez surgir nessa região geográfi ca a produção de milho, 
arroz, algodão, feijão e cana-de-açúcar. Saliente-se que o cultivo de algodão absorveu grande parte da mão 
de obra ocupada no café (IPARDES, 2004c).

A região geográfi ca em questão é representada na regionalização da SEAB pelos núcleos regionais de 
Cornélio Procópio e Jacarezinho. Segundo o DERAL, 2014, o núcleo de Cornélio Procópio participou com 3,5% 
em relação ao VBP total do Estado e, em 2012, apresentou uma variação positiva de 6,8% em relação a 2011. 
Apesar de a soja, que é seu principal produto, ter apresentado variação negativa de 20%, o incremento de 
158% apresentado pelo seu segundo produto, o milho, superou esse resultado. Ocupa a terceira posição na 
renda gerada pela produção de trigo, 10% do total do Estado.

Já o núcleo de Jacarezinho participou com 5,8% do VBP total do Estado e apresentou a maior variação positiva 
(8,03%) em relação a 2011. Esse crescimento, em parte, é justifi cado pelo bom desempenho do milho, que cresceu 
23%, e da avicultura (8%), sua principal cultura. Em 2012, respondeu por 40% da renda do café, sendo o maior 
núcleo produtor do Estado, e apesar disso a cultura decresceu 30%, perdendo em participação e passando de quarto 
para sexto produto. A comercialização de animais vivos também é um dos destaques no núcleo, que comercializou 
o maior valor de bezerros, garrotes e novilhas no Estado (DERAL, 2014).

Considerando as regiões geográfi cas Norte-Central e Norte-Pioneiro, pode-se afi rmar que a soja é o 
principal produto em valor bruto. O segundo maior gerador de renda é a avicultura, conforme se observa 

na fi gura 5.1.7. A renda gerada pelo milho superou a dos bovinos e a da cana-de-açúcar, tornando essa 
cadeia como terceira em participação. Em relação à receita total gerada no Estado, ambas as mesorregiões 
destacam-se na participação de receita gerada por diversas culturas, como hortaliças (39%), milho (31%), 
fruticultura (40%), soja (29%), bovinocultura (33%), ovos de galinha para consumo (40%), fl ores e plantas 
ornamentais (44%), trigo e triticale (36%) e cana-de-açúcar (50%). Por questões históricas e aptidão 
climática, a região é destaque com o café, 88% do total do Paraná (DERAL, 2014).

FIGURA 5.1.7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO EM 2012 NAS MESORREGIÕES NORTE-CENTRAL E FIGURA 5.1.7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO EM 2012 NAS MESORREGIÕES NORTE-CENTRAL E 
NORTE-PIONEIRONORTE-PIONEIRO
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5.1.3.4  REGIÃO GEOGRÁFICA OESTE5.1.3.4  REGIÃO GEOGRÁFICA OESTE

A região geográfi ca Oeste sofreu com o desmatamento dos recursos fl orestais, inicialmente para fi ns 
madeireiros e posteriormente em função do uso agrícola, restando atualmente remanescentes fragmentados e 
pontuais. Porém, em termos ambientais destaca-se positivamente em função da presença do Parque Nacional 
do Iguaçu, que confere a essa região geográfi ca extensa área de fl oresta nativa, além de outras unidades de 
conservação de proteção integral e de uso sustentável.

Segundo o IPARDES (2003), a região geográfi ca Oeste, dentre as demais presentes no Estado, é talvez 
aquela na qual melhor se visualize o processo de desenvolvimento tecnológico na produção agropecuária. 
A constituição dos segmentos industriais, principalmente por meio das organizações de cooperativas, bem 
como a importância das exportações primárias, defi niram a dinâmica da economia regional e sua articulação 
com as economias estadual, nacional e mundial.

A soja, cultivo que rapidamente se disseminou nessa região geográfi ca, foi responsável pela incorporação 
da tecnologia na produção, e, portanto, pelo processo de reordenamento fundiário. É em torno desse cultivo 
que se estruturam cooperativas e agroindústrias com produção de óleo e farelo. O cultivo de soja, associado 
à produção de insumo para a indústria de rações e ao lado da produção de milho, criaram as bases para a 
produção e industrialização de carne de pequenos animais, atividades estruturalmente ligadas aos pequenos 
agricultores e que se constitui como suporte à sobrevivência da agricultura familiar (IPARDES, 2003).

A região geográfi ca Oeste concentra a exploração das terras principalmente em lavouras temporárias 
e pastagens. Segundo a regionalização da SEAB, é representada integralmente pelos núcleos regionais de 
Toledo e Cascavel e parcialmente pelo de Laranjeiras do Sul (municípios de Guaraniaçu e Diamante do Sul). 
Os dois primeiros núcleos mencionados têm uma das maiores participações no VBP do Estado. Além da soja e 
do milho já mencionados, destacam-se na produção de aves e suínos, confi gurando uma relação de consumo 
de grãos pelas cadeias da pecuária, como pode ser visualizado na fi gura 5.1.8 (DERAL, 2014). Saliente-se que 
nesta fi gura consideram-se somente os núcleos de Toledo e Cascavel.
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Ainda segundo o DERAL, 2014, a suinocultura é responsável por mais da metade (56%) da receita gerada 
na região, que apresenta também concentração da avicultura, com um terço do total, e da produção de leite, 
com 24% da produção paranaense. Além desses resultados, a região apresenta-se como principal em renda 
pelos adubos orgânicos e pelas silagens e capineiras, com 34% e 32%, respectivamente, do total do Estado. 
Além disso, tem uma participação importante nos pescados de água doce, respondendo por quase metade da 
receita dessa cadeia no Paraná (48%).

FIGURA 5.1.8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NA REGIÃO GEOGRÁFICA OESTE EM 2012FIGURA 5.1.8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NA REGIÃO GEOGRÁFICA OESTE EM 2012
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5.1.3.5  REGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-OCIDENTAL 5.1.3.5  REGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-OCIDENTAL 

Os desmatamentos decorrentes da ocupação dessa região geográfi ca provocaram uma redução nos recursos 
fl orestais, os quais atualmente se encontram fragmentados e localizados em áreas pontuais, principalmente 
nas unidades de conservação estaduais e municipais, destacando-se o Parque Estadual Vila Rica do Espírito 
Santo, o Parque Estadual Lago Azul e a Reserva Florestal de Figueira.

A ocupação da região geográfi ca Centro-Ocidental ganhou impulso na década de 1940, com a implantação 
das denominadas colônias (glebas de terras divididas em lotes rurais) pelo governo do Estado e por empresas 
privadas, que posteriormente deram origem aos municípios. Foram duas as principais correntes migratórias 
que até os anos 1960 ocuparam efetivamente a região: uma vinda do Norte, com a expansão do cultivo de 
café, e a outra do Oeste, que trouxe o policultivo e a criação de pequenos animais. Isso caracterizou a região 
como de transição entre as regiões Norte e Oeste do Estado, em função da presença tanto do café quanto do 
sistema de policultivos alimentares (IPARDES, 2004d).

Essa região geográfi ca passou por uma transformação tecnológica dos processos produtivos, que 
possibilitou a expansão da produção de soja, trigo, algodão e mais recentemente de milho. Tendo em vista 
a signifi cativa produção, surgiram agroindústrias por meio do movimento cooperativista (IPARDES, 2004d).

De acordo com a regionalização da SEAB, tal região geográfi ca corresponde ao núcleo de Campo Mourão, 
que apresentou um aumento do VBP de 4%. A concentração de seu VBP está na produção de grãos, 65% ao 
somar soja, milho e trigo (fi gura 5.1.9). Mesmo após seu principal produto, que é a soja, ter sofrido redução 
de 17%, o núcleo apresentou crescimento em seu VBP, pois o bom desempenho do milho, que cresceu 35%, 
e da avicultura, que cresceu 50%, compensaram o decréscimo na soja.

FIGURA 5.1.9 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NA REGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-OESTE EM 2012FIGURA 5.1.9 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NA REGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-OESTE EM 2012
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5.1.3.6  REGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-ORIENTAL 5.1.3.6  REGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-ORIENTAL 

A região geográfi ca caracteriza-se por apresentar uma baixa taxa de cobertura fl orestal. Muitas áreas 
foram desmatadas e atualmente encontram-se esparsos na paisagem remanescentes de campos naturais e 
capões de araucária. Tem importantes unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável nos 
âmbitos do governo estadual e municipal, das quais se destacam o Parque Estadual de Vila Velha, o Parque 
Estadual Caxambu, o Parque Estadual do Guartelá e o Parque Estadual do Cerrado.

Nessa região geográfi ca localiza-se o cânion do Guartelá, que tem um desnível de até 450 metros e 
é considerado um dos maiores cânions do mundo em extensão, abrigando importantes espécies da fauna 
silvestre, como o lobo-guará, o veado campeiro e o curucaca (MELO; MENEGUZZO, 2001).

A região geográfi ca em questão, junto com a Metropolitana de Curitiba, a Sudeste e a Centro-Sul, forma 
o chamado Paraná Tradicional, onde se iniciou a ocupação do Estado. Inicialmente, as principais atividades 
econômicas estiveram associadas ao tropeirismo e à exploração da erva-mate e da madeira. 

Na década de 1970, o processo de modernização da agricultura possibilitou aos produtores da região 
alavancar uma produção moderna, apoiada nos avanços tecnológicos do setor. A região se transformou em 
uma das maiores bacias leiteiras do Estado e importante produtora de derivados de leite, soja, combinada 
com o trigo, e também do milho, importante componente da alimentação dos rebanhos leiteiros (IPARDES, 
2004e).

Além disso, a condição de entroncamento rodoferroviário de Ponta Grossa e sua proximidade com o Porto 
de Paranaguá foram importantes fatores locacionais para agroindústrias, particularmente as vinculadas ao 
cultivo de soja.

Saliente-se também que o setor de produção de papel que se instalou na região desenvolveu-se 
primeiramente com as fl orestas e matas naturais, e atualmente com os refl orestamentos.

Na regionalização da SEAB, a região geográfi ca Centro-Oriental é representada pelo núcleo de Ponta Grossa, 
com exceção dos municípios de São João do Triunfo, Ipiranga e Ivaí. O núcleo apresentou a maior participação no 
VBP estadual, de 10,36%, cresceu sua renda em 5,5% e destaca-se em diversas culturas (DERAL, 2014). 

Um quarto da renda do núcleo é proveniente da soja, em seguida está o milho (9%), o leite bovino (8%) 
e a avicultura (8%). Destaca-se também no cultivo de soja, que apresentou no ano de 2012 um crescimento 
de 5%, além de renda expressiva no cultivo de trigo e feijão (DERAL, 2014).

Com relação à pecuária, liderou a comercialização de ovinos e caprinos, com 14% da renda total 
paranaense, e de equinos e muares, com 31%. Foi o maior produtor de mel, com 25% da receita gerada pelo 
produto, e de leite (8%), e apresenta inclusive os maiores municípios em produção no Estado. Os produtos 
fl orestais representam 12% de sua receita; seus municípios abrigam empresas de importância nacional no 
cenário do setor, e com isso foi responsável por mais da metade (54%) da renda gerada pelas toras para 
celulose e 12% da receita proveniente da lenha (DERAL, 2014).
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5.1.3.7  REGIÃO GEOGRÁFICA SUDOESTE 5.1.3.7  REGIÃO GEOGRÁFICA SUDOESTE 

Essa região geográfi ca caracteriza-se por desmatamentos decorrentes da ocupação do território e da 
exploração seletiva de algumas espécies vegetais de interesse econômico, fato que determinou uma redução 
nos recursos fl orestais. Os principais remanescentes estão localizados nas unidades de conservação de 
proteção integral e de uso sustentável existentes nessa região geográfi ca.

A ocupação e exploração da região geográfi ca Sudoeste foram iniciadas nos primeiros anos do século XX, 
por meio do extrativismo intenso da madeira e da erva-mate. Mais especifi camente a partir dos anos 1920, 
assistiu-se também à instalação da agricultura em pequenas áreas, com vistas à produção de alimentos. Os 
anos de 1950 foram marcados pelo início da colonização da região por grandes levas de catarinenses e gaúchos 
que, utilizando o sistema de produção da policultura combinado com a criação de suínos, substituíram, 
progressivamente, a prática do pousio pelas colheitas anuais (IPARDES, 2004f).

No período que compreende as décadas de 1950 e 1960, o Sudoeste passou por grande transformação 
na sua base produtiva, com a introdução de novas práticas de cultivo (adubação química, uso do calcário e 
mecanização das terras) a partir da expansão da cultura da soja. A soja e o milho passaram a ocupar grandes 
extensões de terra e possibilitaram a implantação de indústrias de ração, que vieram a subsidiar a produção 
e industrialização da carne de aves (IPARDES, 2004f).

Na regionalização proposta pela SEAB, a região geográfi ca Sudoeste é representada integralmente pelos 
núcleos de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco.

O núcleo de Dois Vizinhos teve participação de 2,4% em relação ao VBP total do Estado e apresentou 
uma variação negativa de 8,6% em relação a 2011. Esse decréscimo foi infl uenciado pela redução na renda 
de seus principais produtos, com exceção do leite bovino, que aumentou sua renda em 2%. A avicultura, seu 
principal produto, decresceu 1%; a pecuária comercial, 15%; bovinos, 6%; e a soja, 40%. Responde por 68% 
da receita gerada no Estado pelos ovos férteis de peru e 12% pelos ovos férteis de galinha, o que lhe confere 
a primeira posição por esses produtos (DERAL, 2014). 

O núcleo de Francisco Beltrão participou com 5,5% do VBP total do Estado e apresentou uma variação 
negativa de 4,9% em relação a 2011. Esse decréscimo foi em decorrência da redução de 43% da renda pela 
soja, seu terceiro principal produto. Avicultura e leite bovino, primeiro e segundo produtos do núcleo, 
apresentaram crescimento em renda de 9% e 3%, respectivamente. Assim como Dois Vizinhos, o núcleo de 
Francisco Beltrão é destaque na produção pecuária comercial, respondendo por 32% da renda gerada pelos 
ovos férteis de peru e 14% pelos ovos férteis de galinha, fi cando assim como segundo produtor geral do 
Estado dessas culturas (DERAL, 2004).

FIGURA 5.1.10 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NOS NÚCLEOS DE PATO BRANCO, DOIS VIZINHOS E FRANCISCO FIGURA 5.1.10 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NOS NÚCLEOS DE PATO BRANCO, DOIS VIZINHOS E FRANCISCO 
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O núcleo de Pato Branco participou com 3,9% em relação ao VBP total do Estado e apresentou a maior 
variação negativa observada nos núcleos, 9,7% em relação a 2011. Esse resultado foi infl uenciado pela 
redução de 34% na renda do seu principal produto, a soja. Os demais produtos na ordem de importância 
também decresceram em renda, como a avicultura (2%) e o leite bovino (9%). O núcleo é destaque em feijão, 
com o qual participou com 11% da renda gerada pela cultura no Paraná (DERAL, 2014).

Nos núcleos de Pato Branco, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, a avicultura representou 29% do VBP 
regional em 2012, conforme a fi gura 5.1.10. Na sequência estão soja e leite bovino, ambos com 13% de 
representação. Os três núcleos também são fortes na produção leiteira, que em 2012 respondeu por 24% do 
total da renda paranaense. Apresentam também destaque na produção pecuária comercial, 39% de toda a 
renda pela cultura, principalmente pela comercialização de ovos férteis de galinha e peru.

5.1.3.8  REGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-SUL 5.1.3.8  REGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-SUL 

Essa região geográfi ca caracteriza-se por desmatamentos decorrentes da ocupação do território que 
determinaram uma redução signifi cativa na cobertura vegetal natural. Atualmente localizam-se na região 
remanescentes importantes no contexto da conservação ambiental, principalmente no limite com a região 
geográfi ca Sudeste e nas unidades de conservação, tais como a Estação Ecológica do Rio dos Touros, o Parque 
Estadual das Araucárias e a Reserva Florestal do Pinhão.

A formação e o desempenho da agropecuária e da sociedade da região geográfi ca Centro-Sul são 
marcados pelas características peculiares quanto à presença dos recursos naturais e pela estrutura fundiária 
estruturada na oposição latifúndio/minifúndio. No período da década de 1970, apesar da incorporação de 
progresso técnico na produção agrícola do Estado, essa região geográfi ca foi incorporada marginalmente 
a esse processo. Na década de 1980, o Centro-Sul funcionou como fronteira interna, recebendo pequenos 
agricultores deslocados das regiões de agricultura mais dinâmica (IPARDES, 2004g). 

De acordo com a regionalização da SEAB, a região geográfi ca Centro-Sul é contemplada por quatro núcleos 
regionais, porém nenhum restrito somente à região geográfi ca em questão. São eles: núcleo Laranjeiras do 
Sul (com exceção dos municípios de Guaraniaçu e Diamante do Sul), Ivaiporã (representado pelos municípios 
de Pitanga, Mato Rico, Santa Maria do Oeste e Boa Ventura de São Roque), Guarapuava (com exceção de 
Prudentópolis) e Irati (representado pelo município de São João do Triunfo).

O núcleo de Laranjeiras do Sul, que está parcialmente incluído na região geográfi ca Centro-Sul, em 
2012 participou com 1,8% do VBP total do Estado e apresentou uma variação negativa de 0,1% em relação 
a 2011. Metade de sua renda é proveniente de três culturas, bovinocultura, leite bovino e soja, e apesar do 
crescimento de 8% e 10% das duas primeiras, a soja decresceu 34%, mantendo seu desempenho estável no 
período. Em relação ao total do Estado, é destaque com a renda das toras de araucária originadas de plantios 
comerciais, 53% da receita (DERAL, 2014).

O núcleo de Guarapuava participou com 3,5% em relação ao VBP total do Estado, apresentando uma variação 
negativa de 1,3% em relação a 2011. O decréscimo foi ocasionado em parte pela redução de 8% na renda de seu 
principal produto, a soja, que representa 26% das receitas do núcleo. Apresenta 66% da renda gerada pela cevada no 
Estado e se destaca também em segundo lugar com grãos de azevém (34%) e canola (18%). A avicultura de corte no 
núcleo de Guarapuava é menos expressiva que no Norte e no Oeste. A produção regional de frangos para reprodução 
apresenta-se como uma alternativa econômica para a região (DERAL, 2014).

O núcleo de Ivaiporã, também parcialmente incluído na região geográfi ca Centro-Sul, foi analisado neste 
relatório na região geográfi ca Norte-Central. Já o núcleo de Irati, por ser territorialmente mais expressivo 
na região geográfi ca Sudeste, será abordado na sequência.
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5.1.3.9  REGIÃO GEOGRÁFICA SUDESTE 5.1.3.9  REGIÃO GEOGRÁFICA SUDESTE 

Os desmatamentos ocorridos na região geográfi ca Sudeste, decorrentes da ocupação do território e 
da exploração seletiva de algumas espécies vegetais de interesse econômico, determinaram uma redução 
nos recursos fl orestais. Apesar disso, corresponde a uma das mesorregiões com maior quantidade de 
remanescentes fl orestais. Essa região geográfi ca apresenta unidades de conservação de proteção integral e 
de uso sustentável, destacando-se a Estação Ecológica de Fernandes Pinheiro, o Parque Estadual Bosque das 
Araucárias e o Parque Estadual das Araucárias.

A região geográfi ca Sudeste compunha, junto com as mesorregiões Centro-Sul, Centro-Oriental e 
Metropolitana de Curitiba, o denominado Paraná Tradicional, vinculado ao tropeirismo e à exploração da 
erva-mate e madeireira. As atividades extensivas e extrativas se articularam a um setor de subsistência, com 
pequenos produtores de alimentos, difi cultando o surgimento de produção agrícola diversifi cada (IPARDES, 
2004h).

Atualmente, a região possui as maiores áreas de fl orestas naturais e tem participação signifi cativa 
na produção estadual de feijão, batata-inglesa e milho. Outros produtos, como fumo, erva-mate e soja, 
completam a pauta de produção agrícola (IPARDES, 2004h). 

Tendo como referência o processo de modernização das condições de produção das atividades agropecuárias, 
em particular a mecanização das etapas do cultivo de lavouras, pode-se inferir que essa região geográfi ca entrou 
tardiamente nesse processo. Na década de 1980, a região geográfi ca Sudeste, juntamente com a Centro-Sul, absorveu 
parcela dos pequenos agricultores expulsos das regiões mais dinâmicas, constituindo-se, portanto, em fronteira 
interna, reforçando a proporção de pequenos agricultores em seu interior. Na região geográfi ca Sudeste estão 
presentes populações tradicionais, que preservam suas culturas de cultivo e criação (IPARDES, 2004h).

De acordo com a regionalização da SEAB, tal região geográfi ca é formada pelos núcleos de União da 
Vitória e Irati (com exceção do município de Inácio Martins), e pequenas porções dos núcleos de Ponta Grossa 
(somente o município de São João do Triunfo) e Guarapuava (representado pelo município de Prudentópolis), 
anteriormente já abordados.

O núcleo de União da Vitória participou com 2,5% do VBP total do Estado e apresentou uma variação negativa 
de 3,7% em relação a 2011. Possui tradição na atividade fl orestal e quase metade de sua renda é pautada nos 
produtos dessa cadeia. Responde por 20% da receita gerada pela comercialização das toras para serraria e laminação, 
cujo VBP reduziu em 4%, seguindo a tendência citada anteriormente. É líder na receita pelas toras de pinus para 
laminadora, 43% do total no Estado (DERAL, 2014). 

Apesar dessa redução de seu principal produto, apresentou aumento de 18% na renda da soja, 5% nas 
toras para celulose e 21% na erva-mate. Dos produtos madeiráveis, respondeu por 23% da renda pelas toras 
para celulose e 8% da receita pela lenha. Destaca-se na receita pela erva-mate em folha, da qual participa 
com 57% da produção paranaense, e possui a maior quantidade de indústrias do mate (DERAL, 2014).

O núcleo de Irati participou com 3,1% em relação ao VBP total do Estado, apresentando uma das maiores 
variações positivas entre os núcleos, 9,4%, em relação a 2011. Esse crescimento é favorecido pela renda da 
avicultura, que é o seu quinto produto em ordem de receita. Para somar a isso, seu principal produto, a soja, 
cresceu 5%. Além disso, apresentou crescimento de 4% no fumo, cultura em que detém 27% da produção 
estadual. Aproximadamente um quarto da renda gerada pelo núcleo é proveniente dos produtos fl orestais; 
assim, apresenta-se como segundo em receita pelas toras para serraria e laminação, pela erva-mate e pela 
lenha (DERAL, 2014).

Analisando conjuntamente os núcleos de Guarapuava, Laranjeiras do Sul (ambos na região geográfi ca 
Centro-Sul), Irati, União da Vitória (região geográfi ca Sudeste) e Ponta Grossa (região geográfi ca Centro-
Oriental), a produção de soja representou a maior parcela do VBP (22%). As toras para serraria ou laminadora 
responderam por 11% do VBP da região, enquanto o milho representou 9%, conforme a fi gura 5.1.11.

Os núcleos mencionados destacam-se juntos na produção de várias culturas e apresentam uma receita 
pautada na diversidade. São destaque na produção de feijão, da qual responderam por metade da renda 
gerada pela cultura no Paraná. Ainda com os grãos, participaram de 27% da renda pela soja e 29% pelo 
trigo e pelo triticale, fi cando como segunda região no Estado, perdendo apenas para a região Norte nessas 
culturas (DERAL, 2014).

FIGURA 5.1.11 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NOS NÚCLEOS DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS FIGURA 5.1.11 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NOS NÚCLEOS DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS 
DO SUL, IRATI, UNIÃO DA VITÓRIA E PONTA GROSSA EM 2012DO SUL, IRATI, UNIÃO DA VITÓRIA E PONTA GROSSA EM 2012
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A região respondeu por um quarto da renda total pelo leite bovino, o que lhe confi gura como a maior 
bacia leiteira do Estado, e ainda por 48% da produção de mel. Da pecuária, apresentou a maior parcela do 
VBP da comercialização de equinos e muares (49%), ovinos e caprinos (32%) e ainda segundo em renda pela 
suinocultura (21%) no desempenho geral (DERAL, 2014). 

Tem grande participação nos resultados do fumo, pois 68% da renda gerada por esta cultura foi 
proveniente dessa região. Com relação ao total do Estado, a região também desponta nas culturas de aveia 
branca (61%), aveia preta (53%), cevada (90%) e canola (55%) (DERAL, 2014).

Em tais núcleos, também merece destaque o setor fl orestal, do qual são responsáveis por mais da metade 
da renda pelas toras para serraria e laminadora (58%). A renda da lenha respondeu por 43%. A região 
também é líder na produção de mudas fl orestais, 57% da renda total pela cultura. De grande importância 
também é a erva-mate, com uma participação de 86% do total do Paraná, resultado que foi favorecido pela 
ocorrência natural da espécie na região, na qual encontra as condições edafoclimáticas ideais para seu 
desenvolvimento. Nos produtos não madeiráveis, apresentou 73% da renda pelo pinhão e 53% da resina de 
pinus (DERAL, 2014).

5.1.3.10  REGIÃO GEOGRÁFICA METROPOLITANA DE CURITIBA5.1.3.10  REGIÃO GEOGRÁFICA METROPOLITANA DE CURITIBA

A região geográfi ca Metropolitana de Curitiba distingue-se essencialmente pela diversidade ambiental. Uma 
parte dessa região encontra-se muito desmatada, com remanescentes fl orestais fragmentados e pontuais, e a outra 
bastante preservada, tendo em vista as leis ambientais de proteção da Mata Atlântica. Apresenta unidades de 
conservação federais, estaduais e municipais, de proteção integral e uso sustentável.

No contexto da agropecuária paranaense, a região geográfi ca Metropolitana de Curitiba apresenta 
grandes especifi cidades, uma vez que a área rural está diretamente relacionada com a metrópole e para ela 
voltada. Deve-se destacar também o litoral paranaense e o Vale do Ribeira, por apresentarem, do ponto de 
vista agropecuário, limites e possibilidades bem demarcados (IPARDES, 2004i). 

Economicamente, a região geográfi ca destacou-se pela mineração do ouro, a partir do litoral, adentrando 
a região centrada pelo município de Curitiba, que teve sua ocupação determinada pela criação de arraiais 
de mineradores. A partir da primeira metade do século XIX, Curitiba recebeu levas de migrantes das mais 
diferentes nacionalidades, o que infl uenciou, decisivamente, a sua formação econômica e cultural. A porção 
correspondente ao Vale do Ribeira teve a história de sua ocupação ligada diretamente à agricultura (IPARDES, 
2004i).
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A agricultura praticada na região de Curitiba e entorno é determinada pelas condições naturais de 
solo, relevo, disponibilidade de água e pelo já mencionado processo de ocupação. Porém, é a proximidade 
a Curitiba o principal condicionante de uma dinâmica própria ao processo produtivo da agropecuária nessa 
região geográfi ca, uma vez que o abastecimento desse centro incentiva a produção de alimentos. Nesse 
sentido, mais recentemente, tem havido expansão da agricultura orgânica, da fl oricultura e da produção de 
especiarias e ervas medicinais (IPARDES, 2004i).

Segundo a regionalização da SEAB, a região geográfi ca Metropolitana de Curitiba apresenta uma base 
produtiva bem diferente do restante do Estado, sendo representada pelos núcleos regionais de Curitiba e de 
Paranaguá. Na região, a participação de hortaliças representou, em 2012, 26% da renda, seguida por toras para 
serraria e laminadora (15%), conforme se observa na fi gura 5.1.12 (DERAL, 2014).

FIGURA 5.1.12 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NA REGIÃO GEOGRÁFICA METROPOLITANA DE FIGURA 5.1.12 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NA REGIÃO GEOGRÁFICA METROPOLITANA DE 
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Ocupa a liderança na produção das especiarias com 37% e 100% dos pescados marinhos. A região é 
responsável por 34% da renda das hortaliças, 25% das fl ores e plantas ornamentais, 22% da fruticultura, 24% 
das toras para serraria e laminadora, 16% do fumo, 15% das toras para celulose no Estado (DERAL, 2014).

O núcleo de Curitiba participou com 5,8% em relação ao VBP total do Estado e em 2012 apresentou 
variação negativa de 0,4% em relação a 2011. Uma das razões desse decréscimo foi a redução de 21% no 
resultado do frango de corte, que em 2012 sofreu com a paralisação de integradoras em municípios do 
núcleo. Dos pontos positivos, o núcleo é o maior produtor de hortaliças do Estado. Somente ele é responsável 
por um terço de toda a produção que atende à demanda, principalmente, da capital, além de responder por 
mais da metade (52%) da renda da maçã (DERAL, 2014).

O núcleo de Paranaguá tem a menor participação em relação ao VBP total do Estado (0,4%) e em 2012 
decresceu 5,6% em relação a 2011. Quase metade da renda do núcleo (47%) é em função do pescado marinho, 
que em 2012 reduziu 9% de seu VBP em função das condições climáticas desfavoráveis à prática da pesca. É o 
primeiro em renda gerada pela produção de banana (42%) e palmito (82%) do resultado geral (DERAL, 2014).

5.1.4  VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO RURAL PARANAENSE NO ANO DE 20125.1.4  VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO RURAL PARANAENSE NO ANO DE 2012

A organização social de qualquer espaço geográfi co está diretamente associada à interação entre o 
ambiente físico-natural e a população socialmente estruturada.

No Estado do Paraná, a organização do território está associada a um processo de ocupação diferenciado. 
É caracterizada por um povoamento que esteve associado às diversas fases econômicas pelas quais passou, 
que resultaram num processo irregular, em que parcelas do território foram sendo ocupadas segundo as 
motivações de exploração econômica do momento (FAJARDO, 2006).

Assim, conforme destaca Moura (2009), até os anos de 1970 a economia do Paraná estava fortemente 
vinculada à produção agrícola, principalmente cafeeira, e a indústria associada a essa base econômica 
estava sediada na porção Norte-Central do Estado. No entanto, após os anos de 1980, a economia voltou-se 
ao processo industrial, pautada em novos segmentos. Tal processo alterou a participação na renda estadual, 
até então garantida pelos municípios da região supracitada, deslocando-se para a porção onde se localiza 
Curitiba e seu entorno, que posteriormente consolidou-se como região Metropolitana.

O Estado do Paraná é reconhecido como o maior produtor nacional de grãos e apresenta uma diversidade 
de produtos agrícolas cultivados, bem como uma produtividade expressiva. De acordo com a análise do 
Valor Bruto da Produção Rural Paranaense no ano de 2012, elaborado pelo Departamento de Economia Rural 
(DERAL), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) em 2014, a cana-de-açúcar, o 
milho, a soja, a mandioca e o trigo se sobressaem na estrutura produtiva da agricultura local, podendo-se 
observar, em paralelo, forte avanço de outras atividades, como a produção de frutas.

Segundo a mesma publicação, no ano de 2012 o VBP foi de R$ 54,0 bilhões, apresentando um crescimento 
real de 1,2% em relação ao ano de 2011, que foi de R$ 53,4 bilhões. Saliente-se que desde o início da série, 
em 1998, o VBP em 2012 atingiu o seu maior valor, apesar do ano de referência ter se caracterizado por 
quebra na safra devido às condições climáticas, levadas pelos altos preços das principais commodities.

É importante destacar que a agricultura é a principal atividade econômica que compõe o VBP e os 
demais segmentos econômicos vinculados ao campo seguem as oscilações ditadas por ela, conforme pode ser 
observado na fi gura 5.1.13 e 5.1.14.

FIGURA 5.1.13 - DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO DO VBP (BILHÕES DE REAIS) NO ESTADO DO PARANÁ - 1998-2012FIGURA 5.1.13 - DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO DO VBP (BILHÕES DE REAIS) NO ESTADO DO PARANÁ - 1998-2012
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FIGURA 5.1.14 - PARTICIPAÇÃO POR SEGMENTO NO VBP NO ESTADO DO PARANÁ - 1998-2012FIGURA 5.1.14 - PARTICIPAÇÃO POR SEGMENTO NO VBP NO ESTADO DO PARANÁ - 1998-2012

FONTE: DERAL, 2014
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Em 2012, a agricultura foi responsável por uma participação de 50,7% no desempenho total do VBP, 
apesar de um decréscimo de 0,7% em comparação com o ano anterior, em decorrência de condições 
climáticas desfavoráveis que afetaram a produção de grãos. A pecuária participou com 42,7% do total do 
VBP, apresentando um incremento de 3,9% na receita gerada em comparação com o ano de 2011. Já o setor 
fl orestal participou com 6,5% do resultado total e cresceu 0,51% em relação a 2011.

A partir das informações apresentadas pelo DERAL, 2014, tendo como ano-base 2012, é possível 
estabelecer uma análise do desempenho do VBP por grupo, sendo os principais resultados apresentados na 
sequência.

a) Agricultura - segmento da fruticultura: com uma participação de 2,1% no VBP, apresentou um 
crescimento em valor de 3,67%. As culturas de laranja, uva e banana são as mais importantes. A laranja 
apresentou um aumento de 27,32% na quantidade produzida em função do aumento da produtividade 
de alguns pomares, já a banana decresceu 6,58% sua receita, enquanto as demais seguem estáveis. Do 
resultado total do grupo, a maior variação percentual foi na cultura do pêssego, com acréscimo de 37,27% 
no valor gerado em função do melhor preço praticado em 2012.

b) Agricultura - segmento de grãos de inverno: o trigo foi a cultura de maior representatividade, 79,78% 
do valor gerado pelo grupo. Em relação a essa cultura, houve uma diminuição da área plantada, o que 
determinou uma queda na quantidade produzida (13,82%). Isso, somado à menor oferta, causou um 
aumento nos preços, cenário que refl etiu um aumento de 19,67% no valor bruto de sua produção. Variações 
signifi cativas em volume produzido e valor gerado ocorreram com as aveias preta e branca, devido ao 
aumento em seu consumo.

c) Agricultura - segmento de grãos de verão: participaram com 32% do valor total gerado, resultado em 
função da soja e do milho, que juntos responderam por 91,24% no grupo. Com relação à soja, na safra 
2011/2012 a estiagem causou uma redução de 29,28% na produção e 20,93% em valor. Os melhores preços 
obtidos em 2012 foram determinantes para equilibrar o desempenho da cultura. O milho apresentou um 
aumento de 31,36% na quantidade produzida e 27,27% em valor. Esse incremento deveu-se ao aumento na 
área para sua produção, motivado principalmente pelas boas cotações do cereal. Esse valor não foi maior 
devido à estiagem, que também atingiu a primeira safra de milho no Paraná. Já a segunda safra foi recorde 
em área e produção. A redução na área plantada de feijão pressionou o aumento dos preços, fazendo com 
que a cultura apresentasse o maior crescimento em valor, 35,33%.

d) Agricultura - segmento de hortaliças: desde o início da série de dados existentes, o grupo das hortaliças 
segue em crescimento e representou 4,52% do total do VBP em 2012, apesar de as hortaliças serem 
sensíveis às variações climáticas. Tal desempenho se deve basicamente à organização dos produtores, ao 
investimento em novas tecnologias e ao manejo e conservação do solo agrícola, o que tem feito com que 
as produtividades das mais variadas culturas venham aumentando, sem, no entanto, a necessidade de 
aumentos em área cultivada. Das culturas, o tomate, a couve-fl or e a batata-inglesa representam 49,46% 
dentro do grupo. Porém, destes, apenas o tomate apresentou crescimento em valor (6,58%), em função 
da variação no preço durante a primeira safra. A couve-fl or aumentou 5,99% em relação à quantidade 
produzida e decresceu 1,12% em valor. A batata-inglesa reduziu 3,18% em quantidade produzida e 8,61% 
em valor, juntamente com a redução de 14% em área cultivada. Mesmo com uma queda na produção, a 
cebola foi destaque na variação do VBP gerado devido à recuperação dos preços pagos ao produtor em 
relação à safra anterior.

e) Agricultura - outras culturas: do grupo, a cana-de-açúcar teve a maior expressão, com 47,06% da 
renda, e em seguida a mandioca, com 22,89%. O escasso investimento na lavoura, com refl exo imediato 
sobre o rendimento, limitou em 2,28% o crescimento da oferta de cana-de-açúcar à indústria, sendo 
consequência direta a elevação automática de 1,83% no valor bruto da produção. A cultura da mandioca 
teve um incremento em VBP de 21,89%, em função da estiagem na região Nordeste brasileira, aumentando 
a demanda e fomentando o cultivo do produto na região Sul do Brasil, inclusive no Paraná. Com isso, os 
produtores de farinha e derivados da mandioca aumentaram suas compras, pois os preços ao consumidor 
fi nal compensaram o transporte da matéria-prima da região Sul à região Nordeste. Em relação ao café, 
resultado da contínua diminuição de área, apresentou resultado decrescente em produção, de 16,76%, e 

no VBP, de 36,93%. A produção de fumo decresceu 8,73%, concomitante à redução no estoque mundial e, 
como a maior parte da oferta estadual é direcionada ao mercado exterior, esse cenário refl etiu no aumento 
de preço e consequente elevação de 3,14% no seu VBP. 

f) Pecuária - segmento da avicultura: a alta dos preços da soja e do milho causou um impacto em seus 
custos de produção, gerando um aumento nos preços e, consequentemente, um crescimento de 8,46% na 
renda da avicultura. Desse desempenho, o destaque é para o frango de corte, com uma participação de 
82,48% no grupo. Este é ainda o segundo produto em ordem de valor da pauta dos produtos agrícolas 
computados pela pesquisa do VBP paranaense e apresentou um incremento de 9,99% em valor e 2,99% 
em abates. Com os pintainhos para engorda, houve estabilidade em comercialização e valor gerado, já os 
pintainhos para reprodução diminuíram em 9,73% a comercialização e 12,9% em valor. Quanto ao peru, 
observa-se um arrefecimento nos últimos anos, desde a mudança estratégica de algumas integradoras para 
outros estados.

g) Pecuária - segmento da bovinocultura: observou-se um crescimento de 0,68% em valor, em relação ao 
ano anterior. Isso se deu em função de uma tendência nos últimos anos, quando o produtor substituiu as 
áreas de pastagem por outras culturas, o que foi compensado em parte por avanços tecnológicos. Após 
um período de decréscimo, de 2005 a 2009, em função de problemas sanitários que atingiram a produção 
nacional, a atividade tem apresentado momentos alternados de crescimento e arrefecimento no número de 
animais abatidos. Em valor gerado, há uma estabilidade por conta dos preços praticados. 

h) Pecuária - segmento da suinocultura: sofre infl uência do mercado externo, uma vez que aproximadamente 
10% da carne produzida são para exportação. Em 2012 houve uma redução do volume das exportações 
e com isso a carne que seria destinada para outros países foi absorvida pelo mercado interno, o que 
gerou um aumento do produto no país. Essa instabilidade ocasionou redução nos preços e resultou em 
decréscimo de 1,26% em valor. 

i) Pecuária - derivados: em relação à produção leiteira, desde o início da série a quantidade produzida tem 
aumentado constantemente, passando de 1,8 bilhões de litros em 1998, para 4 bilhões em 2012. Em 2012, 
a entrada de leite bovino vindo de outros países, principalmente na entressafra, fez com que o suprimento 
se mantivesse alto e não houvesse grande incremento na quantidade produzida no Estado. A oferta ajustada 
trouxe estabilidade no preço do produto. Quanto aos ovos de galinha para consumo humano, apresentam 
uma trajetória descendente em produção desde o início da pesquisa e fortes oscilações em preço, o que 
resulta em variações de seu VBP. De 2011 para 2012 houve um aumento de 19% em receita. Com relação 
ao mel, a trajetória histórica da produção é de crescimento, em 1998 a produção foi de 1,9 mil toneladas 
e, em 2013, de 6,63 mil toneladas. Já na produção de casulos da seda o resultado é o oposto. A redução na 
produção do Paraná é constante, passou de 12,5 mil toneladas em 1998, para 2,62 mil toneladas em 2012. 

j) Produtos fl orestais: participaram com 6,54% em relação ao total do VBP agrícola. Em 2012 cresceu 
0,51% em relação a 2011. Os madeiráveis, aqui representados pelas toras para serraria, lenha e celulose, 
são responsáveis por 94% do valor gerado pelo grupo. Com as toras para serraria e laminação houve um 
aumento da quantidade produzida, tanto de pinus quanto de eucalipto, no entanto a trajetória aponta 
aumento para a produção de eucalipto e redução do pinus. A lenha é o segundo produto mais relevante, 
devido à sua utilização em várias cadeias produtivas como, por exemplo, nos processos de secagem 
de grãos e aquecimento de aviários. Esse produto apresentou uma leve queda no resultado, mas seu 
histórico é de crescimento: sua produção passou de 8 para 16 milhões de metros cúbicos em dez anos. 
Com relação à madeira para papel e celulose, a redução na quantidade produzida, aliada à estabilidade 
nos preços praticados, resultou num decréscimo de 7,33% em seu VBP. Dos não madeiráveis, a erva-mate 
é o principal produto. Em 2012 apresentou um crescimento de 22,68% em relação a 2011, infl uenciado 
principalmente pelo aumento dos preços pagos ao produtor, em função do desequilíbrio da relação oferta e 
demanda. Houve uma redução de área destinada ao cultivo, pois os preços entre 2006 e 2011 estimularam 
o redirecionamento dos produtores para culturas com ciclos mais curtos e preços mais atraentes.
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O mapeamento do uso e cobertura da terra é de grande utilidade para o conhecimento atualizado 
das formas de uso e de ocupação do espaço, constituindo importante ferramenta de planejamento e de 
orientação à tomada de decisão. 

Ao retratar as formas e a dinâmica de ocupação da terra, esse estudo também representa instrumento 
valioso para a construção de indicadores ambientais e para a avaliação da capacidade de suporte ambiental, 
diante dos diferentes manejos empregados na produção, contribuindo assim para a identificação de 
alternativas promotoras da sustentabilidade do desenvolvimento.

Nesse sentido, o conhecimento do uso e cobertura da terra auxiliou no fornecimento de subsídios 
essenciais para compreender as potencialidades e fragilidades dos sistemas socioambientais, possibilitando 
ações de planejamento no contexto do Zoneamento Ecológico-Econômico que envolvem os mais diversos 
setores governamentais, a sociedade civil e a iniciativa privada. 

Nessa perspectiva é que se contempla a necessidade de monitoramento e avaliações periódicas que 
possibilitem o entendimento da dinâmica do uso e cobertura da terra, a partir de uma leitura integrada das 
variáveis físicas e antrópicas. O monitoramento e avaliações permitem melhorar a efi ciência das políticas 
públicas voltadas para o planejamento ambiental, focando a conservação e utilização sustentável, fi scalização 
e controle, bem como planejamentos econômicos e sociais. 

Partindo desse pressuposto é que se fez necessária a conclusão do mapeamento de uso e cobertura da 
terra a partir de imagens Spot 5 coletadas para o território do Paraná, no período de 2005 a 2006. Esse 
mapeamento foi iniciado no processo de atualização da base cartográfi ca do Estado do Paraná, em escala 
1:50.000, por meio de iniciativas da SEDU e do Paranacidade, porém até 2014 não tinha sido fi nalizado.

Esse mapeamento servirá como base para outros projetos desenvolvidos no Estado do Paraná, além de 
ser caracterizado como marco zero para ações de monitoramento do uso e cobertura da terra e ações voltadas 
à caracterização da expansão e/ou retração de áreas e/ou regiões urbanas e industriais; monitoramento de 
remanescentes fl orestais e ações voltadas à expansão de áreas agrícolas e de pastagens; mapeamento de 
riscos e vulnerabilidade a deslizamentos e inundações; além de subsídios indispensáveis para o Zoneamento 
Ecológico-Econômico.
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O Paraná é um Estado que se destaca no cenário nacional pela produção agrícola de uma diversidade de 
gêneros, como o milho, o feijão, a soja, o trigo e a mandioca. O Estado também ocupa posições de destaque na 
silvicultura de pinus, na produção de mel de abelha, na criação de frangos de corte e na produção de casulos 
de bicho da seda, conforme informações de sua Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB). Mas, 
além desses produtos, outras culturas e atividades ocupam extensas áreas do Paraná, conquanto não sejam tão 
representativas quando comparadas às de outros Estados, como são os casos da pecuária e da cana-de-açúcar.

A análise dos dados relacionados à produção agrícola revela uma vasta diversidade de produtos, que 
provêm dos mais de 370 mil estabelecimentos agrícolas do Estado.1 Esses imóveis têm características variadas 
e abrangem desde minifúndios2 até áreas com milhares de hectares. As formas de exploração, conforme a 
tecnologia aplicada, também são distintas. Existe uma distinção mais ampla entre os estabelecimentos da 
agricultura familiar, que observam os requisitos da Lei nº 11.326/2006 ao menos em relação ao tamanho do 
imóvel, e os da não familiar. 

Esse critério de análise não observa a forma de produção, de modo que, conquanto se trate de agricultura 
familiar, a sua orientação pode ser a do agronegócio. Ou seja, existe um agronegócio familiar e um de larga 
escala. O agronegócio tem expressão na produção economicamente rentável, caracterizando-se principalmente 
pelo monocultivo extensivo, pelo uso de fertilizantes e agrotóxicos e pela motomecanização. A agricultura 
orgânica integra o agronegócio pelo seu foco econômico, mas não faz uso de adubos químicos e venenos.

Por outro lado, existem diferentes povos que não mantêm atividade agropecuária sob a lógica do agronegócio, 
de modo que a sua produção nem sempre fi ca evidenciada nas pesquisas, porque não está associada de uma 
maneira tão estrita com a geração de resultados econômicos. Por essas razões, esses povos são ignorados ou 
acabam sofrendo com as atuações do Estado, que constrói suas políticas públicas com base na racionalidade 
econômica capitalista, visando ao crescimento da produção e à ampliação da renda como meio para a efetivação 
dos direitos fundamentais dos cidadãos.

O território paranaense é ocupado por uma diversidade de povos, que apresentam sua forma própria de 
organização social e econômica, têm as suas particularidades religiosas, suas crenças, seus valores e seus 
projetos. A existência, em conformidade com essas orientações, depende essencialmente de um território 
próprio, onde as relações que as constroem e as põem em prática se desenvolvem.

Destaca-se que os modos de vida dos povos tradicionais se estabelecem com base no equilíbrio com o 
ambiente, de maneira que puderam se manter ao longo do tempo, bem como apresentam capacidade de se 
perpetuar. Assim, devem ser considerados na perspectiva de um sistema complexo que se forma na relação 
entre dimensões física, biótica e social.

Dessa forma, é necessário que tais povos sejam conhecidos, compreendidos, reconhecidos e respeitados, 
até porque compõem a comunhão nacional, integrando o público-alvo das diversas políticas públicas previstas 
e colocadas em prática, as quais devem conter os preceitos adequados para que não sejam violados os direitos 
desses grupos, inclusive e principalmente para que possam manter e reproduzir seu modo diferenciado de 
organização.

Conforme expõe a jurista Juliana Santilli, “a Constituição [de 1988] adotou uma concepção unitária do 
meio ambiente que compreende tanto os bens naturais quanto os bens culturais” (SANTILLI, 2005). Assim, 
sem ignorar desafi os ainda não superados e outros que surgiram, houve uma assimilação constitucional do 

1 O Censo Agropecuário 2006 do IBGE levantou a existência de 371.051 estabelecimentos agrícolas no Paraná. Por outro lado, os dados do Sistema 
Nacional de Cadastro Rural (SNCR), de gestão do INCRA, apontam a existência de 446.038 imóveis rurais no Estado. A diferença pode decorrer 
dos critérios utilizados para cada levantamento. Enquanto o IBGE considerou os estabelecimentos que têm produção agrícola, o INCRA mantém o 
cadastro de todos os imóveis rurais, independentemente da destinação que possui. Por isso existe também uma diferença de área entre as fontes. 
O Paraná tem um total de 19.931.485,00 hectares, sendo que o levantamento do IBGE se refere a 15.286.534,00 hectares e o do SNCR mantém uma 
base de dados que abrange 16.689.892,00 hectares.

2 Por interpretação do art. 4.º do Estatuto da Terra, minifúndio é o imóvel rural cuja área é insufi ciente para absorver a força de trabalho da família 
e que não é capaz de garantir a sua subsistência e o seu progresso social e econômico.

multiculturalismo, que reconhece e protege os diferentes grupos que compõem a sociedade nacional. Com isso, 
as populações tradicionais têm resguardado o direito de manter sua identidade cultural diferenciada, para o 
que lhes devem ser asseguradas as “condições de sobrevivência física e cultural”, cuja essência é o território.

Existe, portanto, uma proteção constitucional para a diversidade social. E isso inclui diferentes medidas 
de direitos, conforme a caracterização de cada grupo. Só os indígenas e os quilombolas, por exemplo, têm 
direito, igualmente constitucional, às terras que tradicionalmente ocupam ou ocuparam. Os camponeses, os 
faxinalenses e outros povos, que não têm esse mesmo direito assegurado dessa forma, mas que podem ser 
contemplados por outras políticas fundiárias, devem ter resguardadas as condições para o estabelecimento 
de suas relações diferenciadas com ambiente.

Para que os preceitos constitucionais que protegem essa sociedade plural sejam adequadamente aplicados, 
não basta o conhecimento, a compreensão, o reconhecimento e o respeito aos diferentes grupos minoritários 
pela sociedade envolvente. É fundamental que possam participar das instâncias consultivas e deliberativas, 
em igualdade de condições com as demais parcelas sociais. O planejamento territorial necessita ser realizado 
com a consulta e a participação efetiva dos povos, nos termos do que dispõe o art. 6º da Convenção nº 169 
da Organização Internacional do Trabalho.

Nesse aspecto, devem ser considerados não apenas os parâmetros técnicos relacionados com o 
ordenamento territorial, mas sobretudo os aspectos sociais precisam ser utilizados para orientar trabalhos 
com esse objetivo. Afi nal, o planejamento serve, em última análise, à própria sociedade, de forma que 
ignorar as perspectivas e demandas dos grupos que a compõem traz impedimento para que os resultados 
desse planejamento sejam efetivos.

O antropólogo Paul Little escreveu um artigo clássico que explica a questão da territorialidade no que se 
refere aos povos tradicionais, apontando a necessidade de que lhes seja resguardado o direito ao território 
em que habitam, em conformidade com o que assegura a Constituição. Little trata a questão com clareza:

Aqui, a questão territorial não se deixa levar pela lógica estatista do mundo moderno, mas reclama por 
outra lógica, que respeite a diferença e o exercício pleno dos direitos dos povos tradicionais. Para esses 
grupos, que mantiveram seus territórios sociais durante longo tempo sem o apoio do governo (ou apesar 
dele), a problemática do ordenamento territorial é uma questão de defesa de seus territórios históricos. 
Em um plano ainda mais amplo, o que está em jogo é a capacidade do Estado brasileiro lidar com novas 
exigências de pluralismo levantadas por membros da sociedade nacional, não só na esfera territorial, mas 
nos âmbitos legal, étnico e social também (LITTLE. 2002, p.20-21).

Essa participação dos diferentes grupos sociais, para que as suas visões de mundo sejam expressas 
e assimiladas, parece ter sido prevista nas “Referências à metodologia do ZEE/PR”, conforme consta no 
documento “Zoneamento ecológico-econômico – Síntese dos diálogos 2006”.

3. Há a necessidade de construção coletiva do ZEE/PR, para fazer com que expresse os anseios dos vários 
segmentos sociais envolvidos. Por exemplo, a força do pacto fi rmado entre diversas organizações da 
sociedade civil foi muito importante para garantir que o processo de aprovação do ZEE de Rondônia, na 
Assembleia Legislativa, não desrespeitasse o que havia sido acordado com a maioria dos interessados. 
Assim sendo, alerta-se para o fato de que nenhum trabalho técnico consegue se viabilizar pela imposição 
de uma particular visão de mundo para distintos grupos sociais (BRASIL, 2006).

O documento “Diretrizes Metodológicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil”, produzido 
pelo Ministério do Meio Ambiente, manifesta de diversas maneiras a necessidade de que o ZEE contenha 
estudos sobre as populações diferenciadas e possibilite a sua participação no planejamento territorial:

Da mesma forma, áreas cujo uso sustentado dos recursos naturais vem sendo praticada por sociedades 
tradicionais, com impactos mínimos sobre os sistemas biofísicos, podem manter a biodiversidade para usos 
biotecnológicos futuros. Daí a importância de integrar parte desses estudos ao tema sobre populações 
tradicionais tratados, a seguir, no item 3.2.3.f.
[...]
Os estudos envolvendo as populações tradicionais no ZEE devem contemplar as implicações territoriais 
derivadas da existência concreta dessas comunidades no espaço e suas relações com a sociedade envolvente. 
Cabe ressaltar dois ângulos críticos na abordagem das comunidades tradicionais. O primeiro diz respeito 
ao status jurídico que envolve a presença da comunidade em um dado espaço, isto é, refere-se a sua 
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legitimação jurídica no território, o que permite representá-las, cartografi camente, 
com fronteiras políticas estabelecidas por lei.
Um outro ângulo de abordagem, compatível com os objetivos do ZEE, refere-se 
às várias relações existentes entre essas comunidades e a sociedade envolvente, 
notadamente quando essas relações implicam mudanças no domínio e uso do 
território por elas ocupado, sendo passíveis, em muitos casos, de suscitar confl itos 
com outros atores sociais em torno da disputa pela mesma área.
Parte dessas comunidades, caso da população indígena e dos remanescentes 
quilombolas, possui tratamento institucional, com estrutura administrativa e 
política pública específi cas. Sua abordagem no ZEE deve considerar as contingências 
políticas de sua existência em um território disputado por diversos atores sociais. 
Entretanto, a abrangência social, econômica e política destas comunidades precisa 
ter um vínculo adequado às escalas de abordagem do ZEE (BRASIL, 2006).

Diante disso, considera-se indispensável que os estudos realizados para a elaboração 
do ZEE contemplem análises dos grupos que compõem a sociedade paranaense, como 
indígenas, quilombolas, camponeses, faxinalenses, pescadores artesanais, cipozeiros 
etc. Com base no reconhecimento desses grupos, é necessária a abertura de instâncias 
de participação tanto para a consulta como para a deliberação acerca do planejamento 
territorial.

Com isso, ainda que o ZEE não tenha como fi nalidade a reparação de injustiças 
praticadas na construção da estrutura fundiária do Estado, certamente deverá contribuir 
para que estas não sejam agravadas, servindo como ferramenta para a proteção e 
efetivação dos direitos, principalmente ao território, dos povos que compõem a sociedade 
paranaense. O ZEE servirá, então, para orientar políticas voltadas à proteção e reparação 
dessas populações, dando maior evidência à sua existência diferenciada.

5.2.1  A OCUPAÇÃO E A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO PARANAENSE5.2.1  A OCUPAÇÃO E A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO PARANAENSE

O que atualmente se compreende como o Estado do Paraná reúne diversos territórios indígenas que existiam quando da 
chegada dos primeiros europeus, no início do século XVI. Apesar dos processos de tomada de seus territórios desde então, os 
indígenas permanecem existindo, dispersos ou reduzidos, nas terras e reservas indígenas. Os povos indígenas que ocupam o 
Estado pertencem aos troncos linguísticos Jê, no caso dos Kaingangs, e Tupi-Guarani, como os Guarani-Mbya, os Guarani-Ñandeva 
e os Xetá. O mapa etno-histórico de Curt Nimuendajú, editado pelo IBGE em 1981, revela que no princípio do século XX a presença 
indígena era grande no Paraná (fi gura 5.2.1).

O Tratado de Tordesilhas dividiu o globo terrestre e tinha sua linha imaginária cortando o Paraná. Espanhóis e portugueses 
cruzavam o Estado, sempre partindo do litoral. Ainda no século XVI, os espanhóis fundaram Ontiveros e a Ciudad Real del Guairá, 
às margens do Rio Paraná. Nessa região, o governador do Paraguai incentivou a formação de vilas no interior, com tripla fi nalidade: 
subordinar 200 mil indígenas que a habitavam, deter a penetração portuguesa e estabelecer uma saída para o Atlântico (PADIS, 

FIGURA 5.2.2 - LOCALIZAÇÃO DAS CIDADES ESPANHOLAS E DAS REDUÇÕES JESUÍTICASFIGURA 5.2.2 - LOCALIZAÇÃO DAS CIDADES ESPANHOLAS E DAS REDUÇÕES JESUÍTICAS

FONTE: LAZIER, 2003
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FIGURA 5.2.1 - MAPA ETNO-HISTÓRICO DE CURT NIMUENDAJÚFIGURA 5.2.1 - MAPA ETNO-HISTÓRICO DE CURT NIMUENDAJÚ

FONTE: IBGE, 1944
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2006). Dado o insucesso na subordinação dos índios pelos adelantados3, foi delegada aos 
padres jesuítas a missão de catequese, com o que foram formadas treze povoações4 nos 
vales dos rios Paranapanema, Tibagi, Ivaí, Piquiri e Iguaçu, com uma população de mais de 
100 mil habitantes (MARTINS, 1939). Meliá considera que o número de indígenas poderia 
chegar a 800 mil (MELIÁ, 2007, p.51) (fi gura 5.2.2).

Com uma expedição iniciada em 1628, o português e bandeirante Antônio Raposo 
Tavares comandou cerca de 3 mil brancos, mamelucos e índios e, com o argumento 
de expulsar os espanhóis da região, revelou o verdadeiro interesse das bandeiras ao 
fazer escrava a maior parte dos indígenas encontrados nas vilas, que foram destruídas 
(NETTO, 1995, p.69-78; COLODEL, 2002, p.15).

De acordo com Clovis Lugon, nos primeiros anos de ataque, “15 mil guaranis 
tinham sido acorrentados e escravizados”, totalizando, até a década de 1640, mais de 
300 mil indivíduos. A destruição provocada pelos bandeirantes conduziu os Guarani a 
ondas migratórias para o sudoeste, principalmente para a região entre os rios Paraná e 
Uruguai, onde se organizaram as outras reduções para resistir aos ataques. “Quanto ao 
Guairá, antes movimentado, cultivado, coberto de ricas igrejas e de pequenas cidades 
fl orescentes, com 6 mil a 10 mil habitantes cada uma, tinha sido reduzido à solidão 
secular” (LUGON 2010, p.36, 40-47). A região somente voltou a ser ocupada a partir do 
início do século XVIII, por indígenas da nação Jê (MOTA, 1994).

Em 1750, o Tratado de Madri substituiu as fronteiras defi nidas por Tordesilhas 
e reconheceu o domínio exercido de fato por Portugal no território paranaense. A 
conformação atual do Estado dependeria ainda de outros acordos e decisões. A Guerra 
do Paraguai (1864-1870) contribuiu para a determinação da fronteira brasileira com o 
Paraguai, o que fi cou defi nido no Tratado de Paz, assinado em 1872. Por outro lado, a 
Argentina reivindicava defi nir suas fronteiras pelos rios Chopim e Chapecó. A questão 
foi decidida por arbitramento, com a delimitação estabelecida a partir dos rios Santo 
Antônio e Peperi-Guaçu, repercutindo sobre o Sudoeste do Paraná. 

A Guerra do Contestado, que teve como ponto central o confl ito agrário entre 
caboclos e coronéis da região contra a Southern Brazil Lumber & Colonization Company. 
A empresa, de propriedade norte-americana, recebeu a concessão de uma faixa de 30 
quilômetros de largura ao longo de ferrovia entre Itararé/SP e Santa Maria/RS, o 
que ocasionou a expulsão de pessoas e a inviabilização de atividades extrativistas. 
Agregada a essa disputa estava o litígio entre os Estados do Paraná e de Santa Catarina, 
que somente se encerrou em 1917, conformando então as divisas atuais.

Esse território paranaense foi colonizado principalmente a partir de diferentes 
ciclos econômicos, como o da mineração do ouro, o do tropeirismo, o da erva-mate, o 
da madeira e o do café (SONDA, 1996, p.15). Mas podem ser identifi cadas três ondas 
povoadoras que, em conjunturas diversas e com motivações distintas, realizaram a 
ocupação e formaram as comunidades regionais que constituem o Estado do Paraná.

Foi no litoral que se instalaram as primeiras colônias portuguesas no Paraná, no 
século XVI, com o objetivo de explorar o ouro encontrado na região de Paranaguá. 
Por essas terras a atividade entraria em decadência com o ciclo do ouro de âmbito 
nacional, no fi nal do século XVII, que concentrou nos estados de Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso a busca por essa riqueza. Essa primeira onda colonizadora se estruturaria 
no século XVIII, sobretudo no latifúndio campeiro dos Campos Gerais, com base na 

3 O adelantado era um funcionário do Reino de Castela que tinha a máxima autoridade judicial e governativa sobre 
um distrito. Durante a conquista da América pela Espanha, o rei concedeu o título de adelantado aos conquistadores 
que empreendiam expedições com meios privados e que se convertiam em representantes da Coroa no território que 
conquistassem. 

4 Trata-se das reduções jesuíticas. Conforme Lugon, nesses espaços os indígenas tinham “reduzido” o convívio com o 
mundo colonial. Nas reduções, “eles haviam sido levados ou ‘reduzidos’ a viver segundo a lei, ad ecclesiam et vitam 
civilem reducti”. LUGON, Clovis. A República Guarani. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

criação e no comércio do gado e, mais tarde, no século XIX, nas atividades extrativas e no comércio exportador da erva-mate 
e da madeira. A região compreendida entre o litoral e os municípios de União da Vitória, Guarapuava, Ponta Grossa, Tibagi e 
Jaguariaíva foi ocupada desde esses ciclos.

A segunda onda de povoação resultou da ocupação das grandes fl orestas dos vales dos rios Paranapanema, Paraná, Ivaí e 
Iguaçu. O movimento populacional foi impulsionado especialmente pela lavoura do café e ocupou a região Norte do Estado em 
momentos distintos: o primeiro, entre 1860 e 1925, determinou a ocupação do Norte Velho, desde a divisa nordeste com São 
Paulo até a região de Cornélio Procópio; o segundo, que alcançou Londrina e o Rio Ivaí, entre 1920 e 1950; o terceiro chegou 
ao Norte Novíssimo, o Noroeste do Estado, até os rios Piquiri e Paraná, no período de 1940 a 1960.

A terceira onda povoadora teve ocasião entre 1930 e 1960, coincidindo, portanto, com parte da segunda onda, mas 
teve lugar em região distinta do Estado e com uma infl uência também diferenciada. Essa derradeira ocupação se deu sobre 
o Sudoeste e o Oeste, até o Rio Piquiri, destacando-se a participação de migrantes vindos do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina, que se instalaram sob o regime de pequenas propriedades e da policultura, predominantemente de cereais e 
oleaginosas, associada à criação de suínos.
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O mapa de Hermógenes Lazier ilustra as regiões envolvidas em cada onda colonizadora (fi gura 5.2.3), 
além de apontar para o local de origem da migração.

Com a chamada modernização agrícola, a decadência e ascensão de determinadas culturas, o Estado 
passa por movimentos de reordenamento territorial. Assim, em muitos casos, pequenas propriedades 
foram incorporadas em glebas maiores. A soja avançou a partir das regiões cafeicultoras, chegando até as 
demais regiões do Estado, com exceção do litoral. Extensas áreas com cana-de-açúcar passaram a cobrir 
a região Norte nas últimas décadas. E a silvicultura de espécies exóticas, principalmente o pinus e o 
eucalipto, emergiu em locais com restrição à implantação de lavouras mecanizadas. 

5.2.2  A OCUPAÇÃO ATUAL DO PARANÁ5.2.2  A OCUPAÇÃO ATUAL DO PARANÁ

De acordo com dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE (tabela 5.2.1), o Paraná tem 371.051 
estabelecimentos agrícolas, os quais ocupam 15.286.534,00 hectares, ou 76,70% do território do Estado, que 
é de 19.931.485,00 hectares. A agricultura familiar, conforme os critérios da Lei nº 11.326/2006, é representada 
por 302.907 estabelecimentos (81,63% do total), com área total de 4.367.902,00 hectares (27,80% da área 
total dos estabelecimentos agrícolas). A agricultura não familiar é praticada em 68.144 estabelecimentos 
(18,37% do total), com área total de 11.036.652,00 (72,20% da área total dos estabelecimentos agrícolas).

TABELA 5.2.1 - ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGRICULTURA NÃO FAMILIAR NO BRASIL TABELA 5.2.1 - ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGRICULTURA NÃO FAMILIAR NO BRASIL 
E NO PARANÁ - 2006E NO PARANÁ - 2006

Agricultura Familiar Agricultura Não Familiar

País/
Estado

Estabelecimentos Área Estabelecimentos Área

N.º % Ha % N.º % Ha %

Brasil 4.367.902 84,40 80.250.453,00 24,32 807.587 15,60 249.690.940,00 75,68

Paraná 302.907 81,63 4.249.882,00 27,80 68.144 18,37 11.036.652,00 72,20

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário

A discrepância entre o número de imóveis em cada grupo e o percentual de áreas que eles totalizam 
revela a existência de uma concentração de terras, típica da estrutura fundiária brasileira. No Brasil, o 
índice de Gini, utilizado para a aferição do grau de concentração de terras, apresentou-se praticamente 
estável desde o Censo de 1985. No Paraná, a concentração de terras é inferior à média nacional, mas teve 
um aumento no período analisado (tabela 5.2.2).

TABELA 5.2.2 - ÍNDICE DE GINI NOS ANOS 1985, 1995 E 2006 NO BRASIL E NO PARANÁ - 2006TABELA 5.2.2 - ÍNDICE DE GINI NOS ANOS 1985, 1995 E 2006 NO BRASIL E NO PARANÁ - 2006

PAÍS/ESTADO 1985 1995 2006

Brasil 0,857 0,856 0,854

Paraná 0,749 0,741 0,770

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário

Os dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) permitem a mesma conclusão. De acordo com 
essa referência, o Estado do Paraná possui a seguinte forma de apropriação: 61% dos imóveis rurais têm 
dimensões de até um módulo fi scal, somando 14% da superfície total do Estado; no outro extremo estão os 
2% de imóveis rurais com áreas superiores a 15 módulos fi scais, os quais detêm 35% da superfície estadual. 
Na fi gura 5.2.4 e nas tabelas 5.2.3 e 5.2.4 estão ilustrados esses números.

FIGURA 5.2.4 - ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ - 2012FIGURA 5.2.4 - ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ - 2012

FONTE: Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR/INCRA

O problema da concentração de terras é agravado se for considerado que foi durante o período de análise 
que houve a criação do maior número de assentamentos da reforma agrária no país e no Paraná. Ou seja, com a 
realização de uma política pública que visa democratizar o acesso à terra, justamente para superar uma histórica 
concentração de terras no país, deveria haver uma redução no índice de Gini, o que não ocorreu de fato.

TABELA 5.2.3 - SUPERFÍCIE OCUPADA (EM HECTARES) E NÚMERO DE IMÓVEIS RURAIS, EM VALORES ABSOLUTOS, NO ESTADO DO PARANÁ - 2012TABELA 5.2.3 - SUPERFÍCIE OCUPADA (EM HECTARES) E NÚMERO DE IMÓVEIS RURAIS, EM VALORES ABSOLUTOS, NO ESTADO DO PARANÁ - 2012

Estratos de Imóveis Rurais Número de Imóveis Superfície Ocupada (Ha)

0 a menos de 1 MF 334.338 2.929.218,386

1 a menos de 4 MF 157.252 5.220.108,690

4 a menos de 15 MF 32.122 4.371.142,074

Acima de 15 MF 9.128 6.890.498,534

TOTAL 532.840 19.410.967,684

FONTE: SNCR-INCRA

TABELA 5.2.4 - SUPERFÍCIE OCUPADA (EM HECTARES) E NÚMERO DE IMÓVEIS RURAIS, EM VALORES RELATIVOS, NO ESTADO DO TABELA 5.2.4 - SUPERFÍCIE OCUPADA (EM HECTARES) E NÚMERO DE IMÓVEIS RURAIS, EM VALORES RELATIVOS, NO ESTADO DO 
PARANÁ - 2012PARANÁ - 2012

Estratos de Imóveis Rurais Imóveis Relativos (%) Área Relativa (%)

0 a menos de 1 MF 62,75 15

1 a menos de 4 MF 29,51 27

4 a menos de 15 MF 6,03 23

Acima de 15 MF 1,71 35

TOTAL 100 100

FONTE: SNCR-INCRA

No Paraná, de acordo com dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
existem 323 projetos da reforma agrária5, que abrangem 425.653,5694 hectares (2,14% da área total do 
Estado) e que benefi ciam diretamente 18.625 famílias assentadas (fi gura 5.2.5). Trata-se, portanto, de 
18.625 estabelecimentos agrícolas, que equivalem a 6,15% dos estabelecimentos da agricultura familiar e a 
5,02% do total de estabelecimentos agrícolas do Paraná, considerando os dados levantados pelo IBGE.

5 Incluem-se projetos de assentamento federais e estaduais, reassentamentos de barragens e projetos de colonização.
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FIGURA 5.2.5 - PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA FIGURA 5.2.5 - PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA (continuação)(continuação)

FONTE: INCRA
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Em 2015, foram identifi cadas cerca de 140 áreas irregulares e de acampamento que demandam ações 
voltadas à execução da política de reforma agrária (fi gura 5.2.6). Nesses locais, em que há grande fl utuação 
de pessoas residentes devido à precariedade de condições, vivem aproximadamente 10,5 mil famílias.

Além dessas áreas, em todas as regiões do Estado há necessidade de ações de regularização fundiária. A 
Faixa de Fronteira, de 150 quilômetros a partir das fronteiras internacionais, se estende por aproximadamente 
6,5 milhões de hectares do Paraná (32,61% da área total do Estado), em 139 municípios (fi gura 5.2.7). Trata-
se do caso clássico de necessidade de regularização, considerando-se que nesse espaço a competência para a 
titulação de terras é da União, mas houve forte atuação do Estado nesse sentido. Ou seja, em conformidade 
com a legislação vigente, esses títulos devem ser ratifi cados, se houver possibilidade, ou anulados. Também 
existem áreas devolutas que dependem de legitimação de posse e imóveis já desapropriados para regularização 
fundiária ainda não concluída. Uma quarta situação refere-se à observância do disposto no Decreto-lei nº 
1942/1982, que dispõe sobre a destinação de terras situadas em área indispensável à segurança nacional no 
Paraná, as quais tiveram o domínio da União reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Apelação Cível 
nº 9.621-1/PR.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) realiza outro programa de acesso à terra, mediante o 
fi nanciamento para aquisição de imóveis por famílias que preencham os requisitos estipulados. Trata-se do 
Crédito Fundiário, outrora chamado de Banco da Terra. No período de 2002 a 2013, foram realizadas 3.813 
operações, que benefi ciaram 5.280 famílias e abrangeram 42.100,00 hectares.

Outra ação de modifi cação da estrutura fundiária para democratização do acesso à terra foi o programa 

de Vilas Rurais, de iniciativa do governo estadual, que durou de 1995 a 2002. As vilas tiveram como 
objetivo proporcionar locais para moradia e plantios de subsistência, que pudessem assegurar a alimentação 
e eventual renda para trabalhadores rurais temporários. Os lotes das vilas têm área média de 5.000m² (½ 
hectare). Ao todo, foram implantadas 405 Vilas Rurais, com 15.629 famílias benefi ciadas.

O Estado também tem 16 terras indígenas homologadas6, que somam a área ofi cial de 79.742,00 hectares, 
de acordo com informações do Instituto Socioambiental. Conforme dados do Censo Demográfi co de 2010 
do IBGE, nessas terras viviam 10.189 indígenas. Outros 2.126 viviam em outras três áreas em processo 
de regularização e outros 12.800 fora de terras indígenas. Existem oito áreas em identifi cação e duas 
declaradas, além de acampamentos indígenas que reivindicam o reconhecimento de suas terras tradicionais.

Quanto às Unidades de Conservação, até 2012, de acordo com informações do Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP), havia 68 áreas estaduais, sendo 45 de proteção integral e 23 de uso sustentável, o que 
totalizava 1.205.632,0862 hectares (IAP, 2012). O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) indica a existência de 11 Unidades de Proteção Integral, com área de 359.024,77 hectares7 e 7 
Unidades de Uso Sustentável, com área de 1.377.935,00 hectares. Deve ser observado que existem casos de 

6 Trata-se de terras indígenas em sentido amplo, o que abrange as terras indígenas em sentido estrito e as demais áreas previstas no art. 17 do 
Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973).

7 Não foi incluído o Parque Nacional Marinho Ilha dos Currais. A Estação Ecológica de Mara Preta encontra-se em quase a sua totalidade no Estado de 
Santa Catarina, com reduzidas porções no Paraná, as quais não foram identifi cadas e computadas. ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade). Unidades de conservação. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/
biomas-brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica>. Acesso em: 22 jan. 2014.

FIGURA 5.2.5 - PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIAFIGURA 5.2.5 - PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA

FONTE: INCRA
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FIGURA 5.2.6 - ÁREAS IRREGULARES E DE ACAMPAMENTO QUE DEMANDAM AÇÕES VOLTADAS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE FIGURA 5.2.6 - ÁREAS IRREGULARES E DE ACAMPAMENTO QUE DEMANDAM AÇÕES VOLTADAS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE 
REFORMA AGRÁRIAREFORMA AGRÁRIA

FONTE: INCRA

FIGURA 5.2.7 - FAIXA DE FRONTEIRAFIGURA 5.2.7 - FAIXA DE FRONTEIRA

FONTE: ITCG

sobreposições de Unidades de Conservação, de modo que a área total abrangida por esses espaços protegidos 
não corresponde à soma das áreas aqui indicadas.

Ainda no que se refere às Unidades de Conservação, é necessário mencionar a existência de 217 Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) estaduais, as quais têm uma área total de 44.586,1245 hectares 
(IAP, 2014). As RPPNs federais somam outros 7.729,56 hectares, distribuídos em 14 unidades (ICMBIO, 2014), 
(fi gura 5.2.8).

Como foi tratado preliminarmente, além de indígenas, agricultores familiares e camponeses, o Paraná 
apresenta uma diversidade de povos em seu território. Os faxinalenses (fi gura 5.2.9 e 5.2.10) têm um modo de 
produção próprio, que envolve o criadouro comunitário de animais e se destaca pela conservação dos recursos 
naturais, como importantes remanescentes da Floresta Ombrófi la Mista. Para a proteção dessas comunidades 
tradicionais, foram criadas 28 Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR), que alcançam cerca de 15 mil 
hectares (AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS, 2014), mas não asseguram a permanência dos faxinalenses nas terras, 
apenas garantem a forma de uso das terras. Em 2008 existiam ao menos 227 faxinais distribuídos em 32 municípios 
do Paraná (SOUZA, 2008). Em 2013 este número teria caído para menos de 50 comunidades.

No que se refere às comunidades quilombolas, existem 35 certifi cados expedidos pela Fundação Cultural 
Palmares no Estado (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2013) (fi gura 5.2.11), nos termos do Decreto nº 
4.887/2003, com a fi nalidade de efetivação do direito constitucional previsto no art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Esses certifi cados abrangem 37 comunidades.

Em outubro de 2014, a comunidade Invernada Paiol de Telha teve o seu território reconhecido, com uma 

área total de 2.959,23 hectares, havendo uma previsão de desapropriação inicial de 1.460,43 hectares, com 
posterior ampliação até alcançar a área integral. Há 2 comunidades que têm os seus territórios delimitados 
pelo INCRA, sem que se tenha concluído, porém, a etapa de reconhecimento. Outras duas comunidades têm 
seus territórios em fase fi nal de delimitação e 5 comunidades são objeto de estudos já iniciados para que 
tenham os seus territórios futuramente reconhecidos.

Há outras comunidades tradicionais, como de ribeirinhos, cipozeiros e caiçaras, cujos modos de produção 
contribuem para a conservação do meio ambiente (fi gura 5.2.12). Essa população demanda políticas públicas 
diferenciadas para a sua reprodução social, cultural e econômica, para o que é imprescindível que tenha 
assegurado o acesso e a permanência em seus territórios, assim como deve ser apoiada e ter a garantia de 
utilização dos recursos naturais sem impedimentos legais confl itantes com as suas práticas, que são capazes 
de assegurar a manutenção da disponibilidade e da qualidade desses bens.

A existência dessa sociodiversidade no Estado e a restrição de acesso à terra e aos recursos naturais 
apontam para a existência de confl itos socioambientais, que requerem um olhar apto a trabalhar com as 
diferenças. Isso porque tais grupos não dependem apenas de seus territórios para a sobrevivência, mas 
demandam políticas diferenciadas para a educação, a saúde, a economia e várias outras áreas. Também não 
se pode ignorar que os investimentos realizados para atender outros interesses da sociedade podem impactar 
drasticamente nessas populações, o que requer medidas preventivas e compensatórias.
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FIGURA 5.2.9 - ÁREAS DE USO REGULAMENTADO EM FAXINAISFIGURA 5.2.9 - ÁREAS DE USO REGULAMENTADO EM FAXINAIS

FONTE: IAP, 2014
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FIGURA 5.2.10 - DISTRIBUIÇÃO DOS FAXINAIS NO PARANÁ EM 2010FIGURA 5.2.10 - DISTRIBUIÇÃO DOS FAXINAIS NO PARANÁ EM 2010

FONTE: ITCG, 2010

5.2.3  POLÍTICAS PARA A DIVERSIDADE DE POVOS5.2.3  POLÍTICAS PARA A DIVERSIDADE DE POVOS

A questão a ser considerada diante da diversidade de povos é se irão se metamorfosear8 para assimilar 
um modelo hegemônico de desenvolvimento ou se preservarão suas formas próprias de organização social, 
suas características culturais e econômicas. Diante da proteção constitucional geral à cultura e específi ca 
aos indígenas, conforme consta nos artigos 215, 216, 216-A, 231 e 232, compreende-se que deve existir um 
respeito pleno à diversidade, assegurando-se as condições necessárias à manutenção e à reprodução cultural 
dos povos tradicionais. A Constituição do Paraná prevê semelhante proteção em seus artigos 190, 191 e 226.

Isso não implica em novidades legislativas, mas na adequada interpretação de extenso rol de direitos 
reconhecidos dos povos tradicionais. Como condição geral, tem-se como indispensável o acesso aos recursos 
naturais de qualidade, o que requer o reconhecimento das terras indígenas e dos territórios quilombolas, 
assim como a realização da reforma agrária e a realização de políticas que contemplem a proteção dos 
territórios dos faxinais, dos ribeirinhos, dos pescadores artesanais, dos cipozeiros etc.

Para tanto, é importante que seja assegurada a manutenção dos territórios já existentes, permanentemente 
ameaçados por uma pressuposta e equivocada sobreposição dos interesses alinhados com a expansão do 
modelo hegemônico sobre os direitos dos povos tradicionais, em violação à Convenção nº 169 da Organização 
Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário e que foi devidamente incorporada ao ordenamento 

8 Ricardo Abramovay, ao tratar do campesinato, considera que essa classe social está fadada ao desaparecimento, porque passaria por uma 
metamorfose que transformaria o camponês em agricultor familiar capitalista. ABRAMOVAY, Ricardo. De camponeses a agricultores: paradigmas do 
capitalismo agrário em questão. Campinas, SP, UNICAMP, 1990. 354p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, UNICAMP, 
Campinas, SP, 1990.

jurídico nacional por meio do Decreto nº 5.051/2004. No caso dos indígenas, aplica-se também a Declaração 
da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007.

Nesse aspecto, cabe destacar que o Paraná, além de grande produtor agrícola, é o principal gerador 
de energia hidrelétrica do país. As usinas hidrelétricas têm impactos ambientais e sociais, entre eles o 
deslocamento de famílias atingidas. Somente a construção da hidrelétrica de Itaipu foi responsável pelo 
deslocamento de 40 mil pessoas no lado brasileiro (MAZZAROLLO, 2003), o que levou à organização de 
movimentos de luta pela terra. Assim, a implantação desses empreendimentos deve estar efetivamente 
condicionada ao atendimento adequado das famílias afetadas, de modo que não se amplie a pressão pela 
reforma agrária no Estado e não coloque em risco os modos de viver dos povos tradicionais.

Além disso, deve ser considerada a qualidade dos recursos naturais disponíveis nos territórios protegidos 
e a efetiva possibilidade de acessá-los. A Convenção sobre a Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto 
nº 2.519/1998, traz relevante regulamentação sobre a questão, tratando da conservação dos recursos 
naturais e do acesso à biodiversidade e ao patrimônio genético. Em complementação a essa convenção, o 
Brasil assinou o Protocolo de Nagoya, que ainda não está em vigor porque não teve ratifi cações sufi cientes.

A preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais e da diversidade e integridade do 
patrimônio genético nacional é de competência do Poder Público, nos termos do que prevê o art. 225, § 1.º, 
I e II, da Constituição Federal. A aplicação desses dispositivos deve ocorrer também com a fi nalidade de 
proteção dos direitos das comunidades tradicionais, que dependem desses recursos para sua preservação.

O acesso aos recursos e os seus usos tradicionais demandam providências que busquem restringir sua 
apropriação privada e impeça a biopirataria. Ainda deve ser considerada a necessidade de ações em face 
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FIGURA 5.2.11 - COMUNIDADES QUILOMBOLAS CERTIFICADAS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARESFIGURA 5.2.11 - COMUNIDADES QUILOMBOLAS CERTIFICADAS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

FONTE: INCRA, 2014

de tecnologias, produtos e usos que reduzem e degradam a diversidade. A liberação de uso de organismos 
transgênicos deve ter o monitoramento adequado de suas implicações, para impedir a polinização cruzada, 
por exemplo, que contamina as lavouras tradicionais e convencionais não transgênicas. 

Deve ser dada especial atenção, então, ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, promulgado pelo 
Decreto nº 5.705/2007, que tem como objetivo assegurar a proteção no uso de organismos geneticamente 
modifi cados “que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, 
levando em conta os riscos para a saúde humana” (art. 1.º). Tem igual importância a devida observância 
da Lei nº 11.105/2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fi scalização de atividades 
que envolvam organismos geneticamente modifi cados (OGM) e seus derivados, cria o Conselho Nacional de 
Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e dispõe sobre a 
Política Nacional de Biossegurança (PNB).

O uso de agrotóxicos também exige um sistema de fi scalização efi ciente, de modo que se aplique de forma 
plena a Lei nº 7.802/1989, para que se minimize, então, os impactos negativos das substâncias sobre a diversidade 
biológica, sobre os trabalhadores que as aplicam, sobre as comunidades próximas aos locais de uso e sobre os 
consumidores dos produtos que receberam a aplicação de agrotóxicos. Destaca-se que, no Brasil, o consumo de 
agrotóxicos passou de 10,5 litros por hectare em 2002, para 12 litros por hectare em 2011 (CIAPO, 2013).

A legislação de proteção do meio ambiente precisa ser efetivada da mesma maneira. Por outro lado, deve 
ser observado que muitas normas trazem efeitos contraditório paras as comunidades tradicionais porque, sob 
o argumento de preservação dos recursos naturais, podem restringir o seu uso por essas populações. Assim, 

é necessária a revisão da legislação ambiental para compatibilização com os direitos dos povos tradicionais, 
contemplando a participação destes na conservação da natureza, que agora se quer proteger.

De tal modo, o reconhecimento de territórios deve estar integrado às políticas de conservação da natureza. 
As atividades produtivas nesses espaços têm possibilidades de colaborar para a preservação, recuperação e 
conexão da biodiversidade, incrementando signifi cativamente a extensão territorial das áreas conservadas.

No que se refere à produção agrícola, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), 
instituída pelo Decreto nº 7.794/2012, oferece perspectivas interessantes para a valorização de práticas 
tradicionais associadas à conservação dos recursos naturais. Como um de seus instrumentos, o Plano 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) apresenta um rol de ações, objetivos e metas 
que contém diretrizes que precisam ser internalizadas pelas instituições públicas para que alcancem os 
resultados propostos.

Deve ser observado que a construção do plano contou com a participação das organizações civis que 
têm atuação relacionada com a temática, sendo um documento democrático e que expressa em grande 
medida os reais interesses dos envolvidos e destinatários da política. A questão agrária é contemplada no 
PLANAPO, na medida em que trata não apenas das formas de produção em si, mas dos diversos aspectos 
que a ela se relacionam, como o êxodo e a sucessão rural, a demanda pela ampliação da reforma agrária, a 
democratização do acesso à terra e a garantia de direitos aos trabalhadores do campo. Além disso, o plano 
busca propor “tecnologias ambientalmente apropriadas, compatíveis com os distintos sistemas culturais e 
com as dimensões econômicas, sociais, políticas e éticas no campo do desenvolvimento agrícola e rural”.

FIGURA 5.2.12 - COMUNIDADES TRADICIONAIS (RIBEIRINHOS, CIPOZEIROS E CAIÇARAS)FIGURA 5.2.12 - COMUNIDADES TRADICIONAIS (RIBEIRINHOS, CIPOZEIROS E CAIÇARAS)

FONTE: ITCG, 2010
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FIGURA 5.2.13 - DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA, DE POVOS TRADICIONAIS E DE CONSERVAÇÃOFIGURA 5.2.13 - DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA, DE POVOS TRADICIONAIS E DE CONSERVAÇÃO
FONTE: Faixa de fronteira - ITCG, 2005; Acampamentos, Assentamentos e Quilombolas - ITCG, 2010 e INCRA, 2014; Faxinais, Ribeirinhos, Cipozeiros e Caiçaras - ITCG, 2010 e INCRA, 2014; Temática Indígena - Assessoria Espacial para Assuntos Fundiários, 2014; Unidades de Conservação - IAP, 2014 e MMA, 
2015; Uso e Cobertura da Terra, ano base 2005/2006 - ITCG, 2014.

DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA, POVOS TRADICIONAIS E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
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A associação dos sistemas agrícolas com a preservação cultural é algo central para o PLANAPO. Assim, 
o documento considera que “a perda da agrodiversidade leva à erosão cultural e ao aumento da pobreza no 
campo, na medida em que as populações rurais são compelidas a abandonar o domínio do conhecimento 
associado ao seu próprio trabalho e, ao mesmo tempo, tornam-se incapazes de arcar com os custos necessários 
para a adoção dos pacotes tecnológicos intensivos no uso de capital”.

O PLANAPO faz ainda referência ao Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação 
e a Agricultura (TIRFAA), que foi promulgado pelo Decreto nº 6.476/2008 e tem aplicação harmônica com 
a Convenção sobre a Diversidade Biológica. O tratado estipula, entre outras obrigações, a promoção da 
“conservação in situ9 dos parentes silvestres das plantas cultivadas e das plantas silvestres para a produção 
de alimentos, inclusive em áreas protegidas, apoiando, entre outros, os esforços das comunidades indígenas 
e locais” e o monitoramento da “manutenção da viabilidade, do grau de variação e da integridade genética 
das coleções de recursos fi togenéticos para a alimentação e a agricultura” (art. 5.1, d e f).

O tratado é expresso no sentido de reconhecer “a enorme contribuição que as comunidades locais e 
indígenas e os agricultores de todas as regiões do mundo, particularmente dos centros de origem e de 
diversidade de cultivos, têm realizado e continuarão a realizar para a conservação e para o desenvolvimento 
dos recursos fi togenéticos que constituem a base da produção alimentar e agrícola em todo o mundo” (art. 
9.1). Diante disso, na continuidade do art. 9.º, considera que deverão ser adotadas medidas para proteger e 
promover os direitos dos agricultores, como:

9.2 [...]
(a) proteção do conhecimento tradicional relevante aos recursos fi togenéticos para a alimentação e a 
agricultura;
(b) o direito de participar de forma equitativa na repartição dos benefícios derivados da utilização dos 
recursos fi togenéticos para a alimentação e a agricultura; e
(c) o direito de participar na tomada de decisões, em nível nacional, sobre assuntos relacionados à 
conservação e ao uso sustentável dos recursos fi togenéticos para a alimentação e a agricultura.
9.3 Nada no presente Artigo será interpretado no sentido de limitar qualquer direito que os agricultores 
tenham de conservar, usar, trocar e vender sementes ou material de propagação conservado nas 
propriedades, conforme o caso e sujeito às leis nacionais.

De uma maneira geral, então, considera-se que a devida aplicação da legislação existente voltada à 
proteção da diversidade cultural, assim como a plena execução do PLANAPO, podem oferecer resultados 
profícuos para a soberania e a segurança alimentar, para o desenvolvimento da população rural como um 
todo e para a conservação dos recursos naturais.

Finalmente, não se pode ignorar os efeitos das mudanças climáticas para a produção agrícola e suas 
consequências para a população. Os resultados da agricultura sofrerão crescente impacto decorrente do 
aquecimento global, colocando em maior risco as condições de manutenção das populações economicamente 
menos providas, além de ampliar disputas pelo acesso aos recursos naturais (IPCC, 2014). A proteção do 
ambiente para a manutenção do equilíbrio ecológico e o estímulo às atividades agrícolas sustentáveis são 
fundamentais para a mitigação desses impactos.

9 De acordo com o art. 2.º do tratado, entende-se por “conservação in situ’” a conservação dos ecossistemas e habitats naturais e a manutenção 
e recuperação de populações viáveis de espécies em seus ambientes naturais e, no caso de espécies vegetais cultivadas ou domesticadas, no 
ambiente em que desenvolveram suas propriedades características. 
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5.3.1  EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO E ATIVIDADES ECONÔMICAS DOMINANTES5.3.1  EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO E ATIVIDADES ECONÔMICAS DOMINANTES

O Estado do Paraná apresenta uma base agrícola econômica em transição para um modelo de equilíbrio 
entre agronegócio, indústria, comércio e serviços. A implantação do primeiro parque industrial em Curitiba 
ocorreu na década de 1970. Esse parque industrial foi incrementado em meados da década de 1990, com 
a chegada da indústria automobilística, o que marcou um novo perfi l econômico do Estado, não só pela 
presença das montadoras mas também das demais indústrias fornecedoras.

Para um melhor entendimento da evolução da economia paranaense, vale registrar as fases econômicas 
dominantes pelas quais passou o Estado ao longo dos anos. Saliente-se que tais fases não se sucederam 
com uma suprimindo a outra, ou seja, houve sempre a presença das atividades de uma ou outra fase ao 
mesmo tempo, mas de modo que a crise de uma atividade elevasse a participação da outra. O esgotamento 
de uma atividade, ainda que nunca por completo, se daria então como um processo de declínio da produção. 
Inclusive, pode-se notar atualmente que algumas dessas fases ainda estão presentes em certas regiões do 
Paraná, porém num contexto distinto da época em que tinham um papel decisivo na economia do Estado.

As fases econômicas dominantes no Paraná foram as descritas a seguir:
 Ouro - O primeiro ciclo econômico de importância ocorreu do século XVII até o século XVIII, quando o 

litoral paranaense (Paranaguá, Antonina e Morretes) e Curitiba tiveram seu desenvolvimento econômico 
vinculado à exploração de ouro.

 Tropeirismo - Em meados do século XVIII até o início do século XX, um novo ciclo, bastante próspero, 
registrou o desenvolvimento da economia do Paraná, marcado pelo comércio de animais oriundos 
do Rio Grande do Sul com destino ao interior do Estado de São Paulo. Esse comércio, atravessando 
o Paraná, incentivou o surgimento de fazendas e a criação de novas cidades, como Rio Negro, Lapa, 
Porto Amazonas, Palmeira, Castro, Tibagi e Sengés, o que mudou signifi cativamente o perfi l econômico 
do Estado.

 Erva-mate - Concomitante com o ciclo do tropeirismo, iniciou-se a extração da erva-mate, que teve seu 
ápice do século XIX até meados do século XX. O ciclo da erva-mate chegou a representar na época mais 
de 80% da economia da Província do Paraná, inclusive com exportação de matéria-prima, e prolongou-
se até o ano de 1930. 

 Madeira - O término da importância do ciclo da erva-mate surge com a exploração da madeira 
(1930/1940), que se inicia no litoral do Estado devido à conclusão da ligação com o interior pela linha 
férrea e rodoviária. Destaque-se como consequência o desmatamento da extensa fl oresta de araucária. 

 Café - No século XIX, imigrantes agricultores oriundos de países como Itália, Alemanha, Polônia, Ucrânia 
e Rússia desencadearam o trabalho de exploração da terra e deram início à cultura do café. Três novas 
regiões são destaque: Norte Novo, Norte-Pioneiro e Norte Novíssimo. A fertilidade da terra propiciou 
lavouras de café e a criação consequente de novas cidades, entre elas Londrina, Maringá, Jacarezinho, 
Cornélio Procópio, Cianorte, Arapongas e Apucarana. Na década de 1960, o café representava mais de 
60% da economia paranaense. Também no oeste e sudoeste a migração, principalmente vinda do Rio 
Grande do Sul, introduziu a cultura da soja, que, junto com o trigo, tornou-se a base da agricultura 
paranaense.

 Industrialização - É o processo de desenvolvimento em curso que marca o perfi l do Estado atualmente. 
Essa mudança, que se iniciou na década de 1960, ampliou-se nas décadas seguintes com a implantação 
de empresas de tecnologia de ponta, de material elétrico, de comunicações e automotiva, além da 
agricultura, que, mecanizada, possibilitou o desenvolvimento da agroindústria. 

A década de 1970 fi cou marcada pela atração de empresas-âncora, diretamente vinculadas ao período 
altamente positivo da economia do país e mundial, tornando-se o Estado referência no planejamento urbano, 
destaque na produção agrícola (grãos) e na boa qualidade de vida. A mecanização e a modernização da 

agricultura promoveram um crescimento da atividade agropecuária, que progressivamente substituiu um 
quadro rural e agrícola por um urbano-industrial.

Foi nessa década que se tornou fundamental para o progresso do Estado a descaracterização de importador 
de produtos manufaturados e vendedor de commodities, para o que foi necessária a aplicação de uma política 
de infraestrutura básica para o desenvolvimento (transporte ferroviário, rodoviário, energia elétrica e 
comunicações). Houve a necessidade de uma política industrial clara, tendo sido criada pelo governo a 
Companhia de Desenvolvimento do Paraná (CODEPAR), que objetivava o fi nanciamento e o desenvolvimento 
industrial.

A década de 1970 fi cou também marcada pela maior oferta de energia e apoio à melhoria da infraestrutura, 
o que proporcionou o escoamento da produção agrícola, a busca do valor agregado e a diversifi cação de 
produtos, como na agroindústria via cooperativas, principalmente nas regiões oeste, sudoeste e norte. 
Também destaca-se nessa década a atração de novos investimentos e ampliação dos já existentes, visando a 
diversifi cação da industrialização. Registre-se nesse período o desenvolvimento da indústria farmacêutica e 
a consolidação da indústria eletroeletrônica do oeste e sudoeste, respectivamente.

Foi criada a Cidade Industrial de Curitiba (CIC) que, associada a uma política agressiva de atração de 
investimentos e consolidação dos já existentes, veio a caracterizar a diversifi cação do setor industrial, 
iniciando a implantação do primeiro parque industrial em Curitiba, reforçado na década de 1990, como já 
dito, com a vinda da indústria automobilística.

Na década de 1980 o parque industrial foi consolidado, o Paraná deixou de ter uma economia voltada 
apenas à atividade agrícola, diversifi cando seu setor industrial. Até o fi nal da década de 1990 somou novos 
investimentos, consolidando dessa forma a arrancada industrial, iniciada na década de 1970. A década de 
1990 foi marcada pela instalação de unidades montadoras, Região Metropolitana de Curitiba, as quais, além 
dos incentivos fi scais do governo do Estado, contaram com programa federal de incentivo fi scal na redução 
de impostos para a importação de peças, componentes, equipamentos e máquinas, bem como isenção de IPI 
na compra de bens de capital.

Nos anos de 2000 até 2010 houve uma política de desenvolvimento dirigida, prioritariamente, aos 
aspectos sociais, com o apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, às quais é atribuída uma maior 
capacidade de geração de emprego e renda por unidade de capital. 

No ano de 2011, o Estado do Paraná reinicia uma política para atração de investimentos de novas empresas 
e apoio à expansão daquelas já instaladas. Essa política está calcada nas seguintes premissas: localização, 
dados econômicos, infraestrutura, qualidade de vida, ativos tecnológicos, qualifi cação profi ssional, meio 
ambiente e incentivos fi scais.

Saliente-se que as microempresas e empresas de pequeno porte têm importância signifi cativa na 
alavancagem do crescimento de uma nação, constituindo-se na principal mola propulsora e na redução das 
desigualdades sociais. Quando das grandes crises internacionais, foram elas que mantiveram a sustentabilidade 
econômica dos países, pois continuam a gerar, ininterruptamente, emprego e renda. Essa importante 
participação no desenvolvimento econômico motivou a criação do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte por parte do Governo Federal, com a Lei Complementar nº 123/2006 e sua 
disseminação aos Estados da Federação, tendo como objetivo a conjugação de esforços entre os governos e 
o setor privado para a elaboração de propostas e ações de políticas públicas que visem o desenvolvimento 
das micro e pequenas empresas - MPEs e empreendedores individuais, por meio do Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

As MPEs somam um total de 6,3 milhões de estabelecimentos e representam 99% das empresas do país, 
com geração de 15,6 milhões de empregos, sendo responsáveis por 51,6% dos empregos gerados, 25% do PIB 
e 0,8% da balança de comércio exterior.

No Paraná, as MPEs somam 507.161 estabelecimentos, o que representa 8,2% do total nacional e a 
geração de 1.170.000 empregos (25,4% na capital e 75,6% no interior). Das MPEs do Paraná, 258.892 são 
do comércio (51%) e 160.279 são de serviços (31,6%). Esses números demonstram a importância das MPEs 
na economia brasileira e paranaense e a necessidade de estímulo e apoio para sua maior participação no 
comércio internacional.
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O Produto Interno Bruto (PIB) propicia o acompanhamento das modifi cações estruturais de uma 
determinada economia, uma vez que corresponde ao valor de mercado do fl uxo de bens e serviços fi nais 
disponibilizados em um determinado período de tempo (LOURENÇO, 2010). No Paraná, esse indicador 
apresentou, no período de 2000 a 2010, crescimento moderado e igual à média brasileira, com expansão de 
4,3% ao ano. 

A performance brasileira e paranaense deriva da manutenção das políticas conservadoras herdadas do 
governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1999 e 2002, com a permanência das bases macroeconômicas 
implantadas por aquele governo, tais como saldos fi scais positivos nas contas públicas primárias, livre 
fl utuação cambial e o cumprimento das metas de infl ação. Contudo, as alterações estruturais na economia 
mundial, principalmente com o aparecimento de uma dinâmica de crescimento liderada pela China e os 
efeitos da instabilidade fi nanceira, ocorrida entre 2007 e 2009, provocadas pela insolvência do mercado 
hipotecário dos Estados Unidos e, mais recentemente, a crise da zona do euro, produziram novos desafi os à 
macroeconomia brasileira. 

Diante das condições impostas pela conjuntura internacional, em 2011 os resultados consolidados 
das contas regionais, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), apontaram a 
expansão de 5,7% do PIB paranaense, mais que o dobro do crescimento nacional, que foi de 2,7%. 

O maior dinamismo da economia paranaense, quando comparado ao nacional, foi sustentado 
primordialmente pela harmonização entre dois importantes fatores: a impulsão da renda do agronegócio e 
a performance do mercado de trabalho regional, derivados da combinação entre preços internacionais de 
alimentos, aumento da safra de grãos e efeitos da desvalorização cambial, o que gerou expressivos efeitos 
multiplicadores nas cadeias produtivas atreladas ao setor rural (CASTRO, 2013). 

Tanto é assim que a indústria de transformação registrou incremento de 5,7%, ancorado na maior 
demanda local, resultado das condições favoráveis no campo, por veículos automotores, máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos e refi no de petróleo e álcool (fi gura 5.3.1).

FIGURA 5.3.1 - VARIAÇÃO REAL DO PIB - 2000-2011FIGURA 5.3.1 - VARIAÇÃO REAL DO PIB - 2000-2011

FONTES: IBGE, IPARDES

Mas também é preciso acrescentar que, por trás disso, emerge a interferência crucial da atuação das 
organizações cooperativas. No exercício de 2012 as 240 cooperativas paranaenses, com seus 734 mil 
integrantes e 1,6 milhão de empregados, registraram faturamento de R$ 38,5 bilhões, exportações de 
US$ 2,1 bilhões, arrecadação de impostos de R$ 1,5 bilhão e investimentos de R$ 1,3 bilhão, fortemente 
concentrados em empreendimentos agroindustriais, armazenagem e logística (LOURENÇO, 2013). Além 
disso, tais incorporações detêm a oferta de matéria-prima agroindustrial no Estado, com alta capacidade de 
estocagem e transformação industrial, e operam de forma altamente capitalizada.

O valor adicionado da agropecuária em 2011, que respondeu por 8,7% da geração de valor do Estado, 
cresceu 4,7%, puxado pela evolução da produção de soja (9,7%) e de madeira destinada à fabricação de papel 
e celulose (15,1%), fortemente infl uenciada pelo comportamento da demanda e dos preços internacionais. 
Porém, não obstante o setor primário obter a menor participação na renda total do Estado, seu efeito 
multiplicador nos demais setores da economia do Paraná é signifi cativo, em especial no setor industrial, que 
participou com 27% na geração de valor total estadual.

No segmento de serviços, que contribui com 64,1% para o PIB do Paraná, as elevações mais relevantes 
aconteceram em alojamento e alimentação (10,6%), comércio (7,4%), transportes (7,1%) e saúde e educação 
(6,2%), explicadas, em grande medida, pelo boom do agronegócio e pela trajetória ascendente da indústria 
(fi gura 5.3.2).

FIGURA 5.3.2 - VARIAÇÃO REAL DO PIB - 2000-2011FIGURA 5.3.2 - VARIAÇÃO REAL DO PIB - 2000-2011

FONTES: IBGE, IPARDES

Partindo para uma análise regionalizada, segundo os resultados das contas municipais produzidos pelo 
IBGE, há apreciável concentração da produção de bens e serviços em três polos paranaenses. O primeiro abrange 
a Região Metropolitana de Curitiba, com uma base produtiva diversifi cada. O segundo polo compreende a 
região dominada pelo eixo Londrina-Maringá, ancorada no setor de serviços e na agroindústria. E o terceiro 
corresponde à área de Cascavel-Toledo-Foz do Iguaçu, onde existe a supremacia do agronegócio, do turismo 
e da geração de energia hidroelétrica.

Essa concentração produtiva traduz a importância do enfoque microeconômico diante da preferência 
locacional das empresas, uma vez que tal fenômeno segue atrelado às defi nições puramente econômicas 
e legítimas, amparadas na opção de mercado dos estabelecimentos empresariais, o que pressupõe que 
o surgimento de aglomerações econômicas está vinculado às desigualdades entre os lugares, produto da 
relação inversa entre diferentes tipos de economias de escala e o custo de mobilidade de bens (THISSE, 
2011).

Tal constatação pode ser observada também nas atividades agropastoris que, apesar de estarem sujeitas 
às variáveis exógenas ao município, como as condições climáticas, a variação cambial, a formação de preço 
das commodities nas bolsas internacionais e as demandas internas e externas dos produtos agropecuários, 
está concentrada no interior do Estado, onde há disponibilidade de terra altamente produtiva, uma vez que 
as práticas do campo exigem escala em sua produção, com intenso uso de insumos com grau elevado de 
tecnologia.

Não por acaso, o valor da produção agropecuária tem alta correlação com a área destinada às culturas dos 
municípios, principalmente soja, milho, sucroalcooleira, feijão e silvicultura. Tanto é assim que, em termos 
absolutos, os municípios de Castro, Telêmaco Borba, Cascavel, Tibagi, Toledo e Guarapuava despontam no 
topo do ranking da produção agropecuária estadual. É oportuno frisar que tais localidades detêm em seus 
territórios grandes estabelecimentos industriais ligados à transformação e à comercialização de produtos do 
setor primário, além de apresentarem as maiores extensões territoriais (fi gura 5.3.3).
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FIGURA 5.3.3 - VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO - 2011FIGURA 5.3.3 - VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO - 2011
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Porém, do ponto de vista da produtividade da terra, o Estado se caracteriza pelos efeitos multiplicadores 
de três grupos de atividades relevantes: a silvicultura, a sucroalcooleira e a cadeia de produção proteica. Em 
se tratando da localização espacial, a silvicultura tem contribuído para o bom desempenho da produtividade 
da terra nas mesorregiões Centro-Oriental, Sudeste e Centro-Sul, onde operam grandes estabelecimentos que 
utilizam os produtos da silvicultura na produção industrial. 

A atividade sucroalcooleira é a responsável pela média produtividade da terra de alguns municípios 
do Norte-Pioneiro, do Norte-Central e do Noroeste. Cabe destacar que a produção da cana-de-açúcar 
utiliza grandes extensões de terra e abundância de mão de obra temporária. Porém, o estabelecimento 
de regulamentação para eliminar a queima da palha deverá, em longo prazo, aumentar a produtividade da 
atividade.

Já as mesorregiões Oeste e Sudoeste apresentam maior especialização na produção da cadeia proteica, 
com plantio de culturas tradicionais, principalmente da soja e do milho, que infl uem decisivamente em 
todas as outras atividades (indústria e serviços), e na moderna produção de aves e suínos, com a produção 
de carne, industrialização de leite, ração, serviços de armazenagem e comercialização. As cooperativas de 
produção têm papel decisivo em todo o processo, atuando em todas as etapas da produção, industrialização 
e comercialização agroindustrial (fi gura 5.3.4).

FIGURA 5.3.4 - RELAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO PELA ÁREA DO MUNICÍPIO - 2011FIGURA 5.3.4 - RELAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO PELA ÁREA DO MUNICÍPIO - 2011
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Passando para o setor industrial, os dados do IBGE revelam que 28 municípios paranaenses geraram 
alto valor adicionado na indústria. Muitas dessas localidades apresentam aglomerações industriais que são 
resultados naturais das forças de mercado e hospedam grandes estabelecimentos empresariais, altamente 
capitalizados. Tais corporações, muitas delas multinacionais, impulsionaram crescimento, agregação de valor 
e geração de renda nas localidades em que se estabeleceram.

Isso se deve à característica da atividade industrial, que apresenta economia de escalas externas 
à empresa, as quais estão relacionadas à capacidade de concentração e especialização de suas atividades. 
Quando uma indústria escolhe um determinado local, ela eleva a oferta de trabalho qualifi cado em seu entorno; 
a aglomeração de pessoas impulsiona o mercado para os produtos e atrai novas empresas; a aglomeração de 
empresas cria independência tecnológica e economias externas positivas (FUJITA; THISSE, 1996).

Tanto é assim que 78% da riqueza gerada pela indústria paranaense está concentrada em 33 municípios 
e a metade do valor adicionado da indústria do Estado é gerado no eixo Paranaguá-RMC-Ponta Grossa. Além 
disso, cabe destacar que esse espaço detém uma base produtiva diversifi cada, de considerável intensidade 
tecnológica, alta agregação de valor e atuação de empresas globalizadas, atuantes em setores como 
agronegócio, metalmecânica, indústria automotiva, refi no de petróleo, atividades portuárias e fabricação de 
produtos de informática. 

Já no eixo Londrina-Maringá, há forte concentração nas atividades vinculadas ao agronegócio, à indústria 
têxtil e de confecções, à indústria moveleira e de peças automotivas, que apresentam emprego intensivo de 
mão de obra. O terceiro eixo, Cascavel-Toledo-Foz do Iguaçu, concentra a produção agroindustrial e a geração 
de energia (fi gura 5.3.5).
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FIGURA 5.3.5 - VALOR ADICIONADO DA INDÚSTRIA - 2011FIGURA 5.3.5 - VALOR ADICIONADO DA INDÚSTRIA - 2011
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O padrão de vida de uma localidade depende da capacidade de suas empresas atingirem alto grau de 
produtividade. As empresas devem melhorar de forma implacável a produtividade dos setores existentes, 
adicionando características desejáveis, desenvolvendo tecnologia dos produtos ou impulsionando a efi ciência 
da produção (PORTER, 1990).

Portanto, a demanda de muitos serviços deriva da demanda da própria produção manufatureira. No Paraná, 
isso é observado quando analisado geografi camente, na concentração do valor adicionado de serviços nos grandes 
polos industriais, como Paranaguá-RMC-Ponta Grossa, Londrina-Maringá e Cascavel-Toledo-Foz do Iguaçu (fi gura 
5.3.6).

As aglomerações surgem dos spillovers tecnológicos diretos, mercado de trabalho mais espesso, melhor 
acesso a fornecedores e mercado maior de produtos. As externalidades econômicas criam incentivos para 
que as empresas localizem-se próximas umas das outras e assim gerem economias internas de escala. As 
decisões de localização são baseadas tanto no preço de entrada quanto na facilidade de acesso aos mercados 
(HENDERSON; SHALIZI; VENABLES, 2000). Ou seja, as empresas localizam-se próximas da demanda, ou em locais a 
partir dos quais redes de transportes tornam relativamente barato atingir os grandes mercados.

Ademais, cabe acrescentar que o setor de serviços engloba o comércio e a administração pública. 
A administração pública evolui de acordo com o crescimento demográfi co da localidade, ao passo que o 
comércio, além disso, é amparado na evolução do emprego e da renda.

FIGURA 5.3.6 - VALOR ADICIONADO DO SETOR DE SERVIÇOS - 2011FIGURA 5.3.6 - VALOR ADICIONADO DO SETOR DE SERVIÇOS - 2011
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5.3.3  AGROPECUÁRIA5.3.3  AGROPECUÁRIA

A agropecuária paranaense é reconhecida, em âmbito nacional, pela organização dos produtores, pela 
excelência tecnológica e pela alta efi ciência produtiva. A importância do setor para a economia do Estado é refl exo 
das transformações das décadas, em especial a de 1990, com a abertura comercial e a consequente reestruturação 
produtiva da economia brasileira, o que tornou o Paraná um importante fornecedor global de alimentos.

É inegável que a economia paranaense passou a responder muito sensivelmente aos fatores macroeconômicos 
e ambientais e à conjuntura internacional, o que possibilitou crescentes oportunidades diante dos diversos 
cenários conjunturais. Não foi por acaso que, com a abertura, a competição das importações se tornou baixa 
e os benefícios vieram com insumos materiais e de capitais melhores e mais baratos, o que aumentou a 
produtividade e a rentabilidade na produção do setor primário. 

Cabe destacar que, além disso, a crescente infl uência dos grandes grupos empresariais como indutores 
de mudanças produtivas, por meio da verticalização entre os proprietários rurais e os empreendedores 
agroindustriais, impuseram alterações profundas na estrutura do setor no Paraná, o que de certa forma 
refl etiu nas demais atividades da economia do Estado. A capacidade de o agronegócio gerar o encadeamento 
produtivo para outros setores da economia contribuiu para a maior dinamização da economia do interior do 
Paraná e, em menor medida, na Região Metropolitana de Curitiba.

Em resumo, um dos aspectos mais importantes da estrutura da agropecuária e sua integração com 
os demais setores da economia é o mercado, que é defi nido pela formação de preços, que, por sua vez, é 
determinada pelo equilíbrio entre a oferta e a demanda.
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5.3.3.1  AGRICULTURA5.3.3.1  AGRICULTURA

A potencialidade da agricultura paranaense é revelada com base nas informações disponibilizadas pelo 
IBGE que, considerando a produção de 31 lavouras temporárias e 33 permanentes, além da silvicultura, 
aponta o Paraná como a segunda receita bruta do setor (com 13% da produção total nacional), o primeiro 
na silvicultura (21,9% da receita do país), segunda maior produção das lavouras temporárias (14,4%) e sexta 
das lavouras permanentes (4,1%), no quadriênio 2009 a 2012 (tabela 5.3.1).

Aliás, diante dessas informações fi ca evidente que o setor agrícola estadual tem privilegiado os 
segmentos com características de maior inserção no mercado externo. Tanto é assim que os dados do IBGE 
apontam a predominância de cinco commodities na pauta produtiva da agricultura estadual: soja (42,4%), 
milho (22,5%), cana-de-açúcar (10%), trigo (5,7%), feijão (5,2%) e mandioca (4,6%), no valor da produção 
da média do quadriênio (2009-2012).

TABELA 5.3.1 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA E SILVICULTURA, SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO - TABELA 5.3.1 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA E SILVICULTURA, SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 

QUADRIÊNIO 2009-2012QUADRIÊNIO 2009-2012

UF
Participação (%)

TotalLavouras
Permanentes

Lavouras
Temporárias Silvicultura

São Paulo 22,2 16,6 16,8 17,6
Paraná 4,1 14,4 21,9 13,0
Minas Gerais 27,3 8,3 20,8 12,6
Rio Grande do Sul 4,9 12,4 7,2 10,7
Mato Grosso 0,6 13,7 0,6 10,4
Goiás 1,1 8,6 1,2 6,7
Bahia 13,2 5,0 8,4 6,7
Santa Catarina 2,4 3,7 12,6 4,0
Mato Grosso do Sul 0,1 4,6 2,8 3,6
Outros estados 24,1 12,7 7,6 14,5
BRASIL 100,0 100 100,0 100,0

FONTE: IBGE
NOTA: Elaboração do IPARDES

FIGURA 5.3.7 - VALOR DA PRODUÇÃO DA SOJA - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - FIGURA 5.3.7 - VALOR DA PRODUÇÃO DA SOJA - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - continuaçãocontinuação
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FIGURA 5.3.7 - ÁREA DA PRODUÇÃO DA SOJA - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)FIGURA 5.3.7 - ÁREA DA PRODUÇÃO DA SOJA - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
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Regionalmente, a distribuição das atividades agrícolas no Paraná está amplamente concentrada em 5 
commodities (soja, milho, açúcar, trigo e café), além de 2 culturas voltadas para o consumo interno (feijão 
e mandioca).

No caso da soja, o Paraná produziu 13,5 milhões de toneladas de grãos no triênio de 2010 a 2012, 
mantendo a segunda posição no país com 19,3% do total produzido, atrás apenas do Mato Grosso, que 
representou 29,3% do total nacional. Adicionalmente a isso, a supremacia da soja em grão é observada 
também na pauta de exportação do Paraná, com 18,7% de participação do total comercializado pelo Estado 
em 2012. 

De acordo com os dados do IBGE, observa-se a difusão da cultura em dois eixos regionais. O primeiro 
compreende a faixa entre as mesorregiões Norte-Central e Oeste, caracterizada pela cultura tecnifi cada em 
pequenas propriedades, pela alta produtividade dos fatores de produção e pelo avançado encadeamento com 
a indústria de alimentos, cabendo destacar os municípios com maior geração de renda proveniente da soja, 
como é o caso de Cascavel (R$ 186,9 milhões), Assis Chateaubriand (R$ 124 milhões), Mamborê (R$ 114,7 
milhões), Toledo (R$ 105,8 milhões), Ubiratã (R$ 103,5 milhões), Campo Mourão (R$ 101,8 milhões) e São 
Miguel do Iguaçu (R$ 96 milhões). A segunda faixa é composta pelas mesorregiões Centro-Oriental, Centro-
Sul e Sudoeste, com destaque para os municípios de Castro (R$ 207,2 milhões), Tibagi (R$ 207 milhões), 
Ponta Grossa (R$ 175 milhões), Guarapuava (R$ 130,8 milhões) e Palmeira (R$ 118,5 milhões), o que sinaliza 
a desconcentração da cultura na mesorregião Oeste e a expansão para a região Oriental do Estado, se 
aproximando do polo mais industrializado do Paraná (fi gura 5.3.7).

Tal movimento foi possível a partir da ascendente rentabilidade da produção e comercialização da 
oleaginosa, derivada da combinação entre a valorização da commodity no mercado internacional e o grande 
avanço da biotecnologia importada de grandes corporações internacionais. Ademais, a disponibilidade de 
terra nesta segunda faixa, composta por municípios com grande extensão territorial, a exemplo de Castro, 
Tibagi, Ponta Grossa, Palmeira e Guarapuava, é a atribuição justifi cada pela própria característica da atividade 
primária, que tem a terra como principal fator de produção.

Não por acaso, a cultura do milho seguiu a mesma dinâmica regional que a soja, até porque há a 
rotatividade das duas culturas ao longo do ano agrícola. Cabe lembrar que no Paraná existem duas safras de 
milho ao longo do período, com destaque à safra de inverno, o que se deve à alta produtividade do Estado 
nesse tipo de lavoura. 

O Estado produziu 14,2 milhões de toneladas de grãos, na média do triênio de 2010 a 2012, o que 
correspondeu a 23,4% da produção nacional, liderando a produção no país. Tal resultado corrobora para o 
sucesso da cadeia proteica estadual, uma vez que o milho detém forte demanda interna devido à atuação 
das indústrias de ração animal instaladas nas regiões de criação, abate e produção de alimentos derivados 
da pecuária, o que o coloca como importante insumo para o setor da indústria de transformação do Paraná. 
Exemplos disso são os resultados do valor da produção dos municípios da mesorregião Centro-Oriental, 
Castro (R$ 98,3 milhões), Reserva (R$ 57 milhões) e Tibagi (R$ 56,8 milhões), que têm estabelecimentos 
atuantes nas atividades de laticínios e avicultura; e os municípios da mesorregião Oeste, Toledo (R$ 97,7 
milhões), Assis Chateaubriand (R$ 93,8 milhões), Terra Roxa (R$ 82,6 milhões), Palotina (R$ 70,3 milhões), 

FIGURA 5.3.8 - ÁREA DA PRODUÇÃO DO MILHO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)FIGURA 5.3.8 - ÁREA DA PRODUÇÃO DO MILHO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)

Maringá

Curitiba

Cascavel

Palotina

Umuarama

Londrina

Paranavaí

Paranaguá

Guarapuava

Ortigueira

Jaguariaíva

Ponta Grossa

Campo Mourão

Foz do Iguaçu

União da Vitória
Francisco Beltrão

239

323

577

317

158

163

182

483

151

116

116

277

277

376

487

369

369

376

280

158

153

373

277

476

376

277

140.000 230.000 320.000 410.000 500.000 590.000 680.000 770.000
7.

04
0.

00
0

7.
12

0.
00

0
7.

20
0.

00
0

7.
28

0.
00

0
7.

36
0.

00
0

7.
44

0.
00

0
7.

52
0.

00
0

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

SÃO PAULO

ARGENTINA

PARAGUAY

SANTA CATARINA

22°07'S

54°26'W

26°39'S

48°05'W

MATO GROSSO

DO SUL

22°07'S

26°39'S

O
ce

an
o A

tlâ

ntic
o

0 20 40

km

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

Nota: Os limites das regiões geográficas coincidem com 
os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões 

Sudoeste e Centro-Sul para as quais se aplica a Lei 
Estadual nº 15.825/2008.

Limites das regiões geográficas

Média 2010 - 2011 - 2012
Área (Hectares)

Inferior a 5.166

5.167 - 14.000

14.001 - 31.066

31.067 - 58.766

FONTES: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014

FIGURA 5.3.8 - VALOR DA PRODUÇÃO DO MILHO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) -FIGURA 5.3.8 - VALOR DA PRODUÇÃO DO MILHO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - continuação continuação
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São Miguel do Iguaçu (R$ 61,7 milhões), Guaíra (R$ 56,6 milhões) e Cascavel (R$ 50,2 milhões), com 
atividades relacionadas à avicultura e à produção de suínos, além dos municípios de Ubiratã (R$ 85,4 
milhões), Londrina (R$ 64,8 milhões) e Guarapuava (R$ 87,1 milhões) (fi gura 5.3.8).

Já a cultura da cana-de-açúcar, concentrada nas mesorregiões Noroeste, Norte-Central e Norte-Pioneiro, 
além de demandar grandes extensões de terra, tem como principal fator de produção o trabalho. Nesse sentido, 
a recente mecanização da colheita nessa atividade pressupõe um grande ganho de produtividade no Estado.

O Paraná ocupa a quarta posição da produção sucroalcooleira nacional, responsável por 6,5% do total 
produzido no triênio. Nessa atividade, é preponderante a participação do Estado de São Paulo, com 58% da 
produção nacional no mesmo período. Contudo, observa-se a importância dos produtos derivados da cana-
de-açúcar na pauta de exportação do Paraná. O açúcar em bruto ocupou a quarta posição em valor exportado, 
representando 7,5% do total comercializado pelo Estado em 2012.

Quanto à regionalização da cultura, o destaque fi ca para os municípios da mesorregião Norte-Pioneiro, 
com a liderança na geração de valor proveniente da produção de cana-de-açúcar, dos municípios de Jacarezinho 
(R$ 112,7 milhões) e Cambará (R$ 73,2 milhões); Norte-Central, especialmente Colorado (R$ 59,1 milhões) e 
Paranacity (R$ 50,6 milhões); e Noroeste, com Tapejara (R$ 56,8 milhões), Rondon (R$ 51,8 milhões) e Ivaté 
(R$ 41,8 milhões) (fi gura 5.3.9).

No que tange à cultura de inverno, o trigo e o milho safrinha detêm a maior participação na pauta de 
produção da agricultura paranaense. A produção do trigo é defi nida pela combinação entre a rotatividade 
de cultura, a cotação do produto no mercado internacional e o custo oportunidade em relação à decisão de 

plantar milho. Contudo, no triênio 2010-2012, o Paraná foi o maior produtor nacional de trigo, produzindo 
49,3% do total brasileiro (2,2 milhões de toneladas de grãos).

Observa-se a forte produção da triticultura na faixa que se estende da mesorregião Centro-Oriental à Centro-
Sul, com a maior parte do valor da produção concentrada nos municípios de Tibagi (R$ 63,3 milhões), Castro (R$ 
36,4 milhões) e Guarapuava (R$ 24,2 milhões). Quanto à área destinada à produção do trigo, ganham desta, além 
dos municípios acima citados, Mamborê, Corbélia, Cambé, Londrina, Luiziana e Marilândia do Sul (fi gura 5.3.10).

O Paraná concentra a maior parte da produção de feijão do país, respondendo por 24,6% da quantidade 
produzida, registrando 769.220 toneladas, no triênio 2010-2012.

Considerada uma cultura de subsistência em pequenas propriedades, no Paraná o cultivo da leguminosa 
é a principal atividade para pequenos e médios estabelecimentos. No Estado, a cultura requer o uso de 
controle fi tossanitário e colheita mecanizada. Nota-se que a área de produção do feijão está amplamente 
localizada na região Central do Estado, mais especifi camente nas mesorregiões Centro-Oriental e Centro-
Sul, com destaque para os municípios de Castro (R$ 84,6 milhões), Tibagi (R$ 41,6 milhões), Prudentópolis 
(R$ 38 milhões), Reserva (R$ 36,6 milhões), Irati (R$ 34,9 milhões), Ivaí (R$ 33,3 milhões), Lapa (R$ 31,7 
milhões) e Carambeí (R$ 19,3 milhões). A área plantada de feijão concentra-se em Prudentópolis, Reserva, 
Irati, Castro e Cruz Machado (fi gura 5.3.11).

Outra cultura destinada ao consumo interno, principalmente para o setor industrial (70% da demanda 
interna), a mandioca representou 16,5% da quantidade produzida no país, atrás apenas do Estado do Pará 
(18,9%), na média do triênio. O cultivo concentra-se basicamente nas mesorregiões Noroeste e Oeste, com 
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forte liderança dos municípios de Assis Chateaubriand (R$ 36,7 milhões), Cianorte (R$ 36 milhões), Araruna 
(R$ 28 milhões), Paranavaí (R$ 26 milhões), Anahy (R$ 24,6 milhões), Icaraíma (R$ 22,3 milhões) e Alto 
Paraná (R$ 21,3 milhões) (fi gura 5.3.12). Nesses municípios, as áreas destinadas à produção de mandioca 
são maiores que no restante do Estado, geralmente com utilização maior de tecnologia em todo o processo 
de produção, adubação adequada e maior oferta de assistência técnica.

Devido à grande difi culdade do setor em substituir a mão de obra utilizada na colheita pela mecanização, 
a cadeia produtiva apresenta uma reduzida produtividade, do que se pressupõe que, da mesma forma que a 
cultura da cana-de-açúcar, esse setor deverá passar por um salto de produtividade.

Contudo, o Estado do Paraná é o principal produtor da região Sul, sendo o maior polo industrial e 
produtor de fécula de mandioca.

Quanto à cultura cafeeira, o Paraná produziu R$ 650 milhões, na média do triênio de 2010 a 2012, 
respondendo assim por 4,4% do total nacional, quinto maior produtor do país. Além disso, o café solúvel 
respondeu por 2% da pauta de exportação paranaense, contabilizando US$ 335 milhões em 2012. 

A regionalização da cafeicultura no Estado aponta para a concentração nas mesorregiões Norte-Pioneiro 
e Norte-Central (fi gura 5.3.13), com destaque para os municípios de Carlópolis (R$ 48,9 milhões), Apucarana 
(R$ 34,6 milhões), Pinhalão (R$ 30 milhões), Jesuítas (R$ 29,9 milhões), Ibaiti (R$ 29,9 milhões), Ribeirão 
Claro (R$ 29,3 milhões), Londrina (R$ 26,5 milhões) e Grandes Rios (R$ 17,8 milhões). O maior risco com que 
se deparam os produtores é a pouca disponibilidade de mão de obra, o que eleva o custo médio de produção 
na fase de colheita e torna premente a utilização de mecanização nesta cultura. 

5.3.3.2  PECUÁRIA5.3.3.2  PECUÁRIA

A pecuária paranaense se destaca pela alta produtividade e competitividade do complexo de proteína, 
formado pela interligação entre o setor primário e o secundário na produção de alimentos (em especial, a 
carne). A pujança nessa atividade pode ser explicada pela ampla disponibilidade de determinados insumos, 
como o milho. Além disso, a performance paranaense deriva da integração entre os produtores rurais do 
Estado e as grandes agroindústrias de processamento de carnes e produtos derivados, com a combinação 
dos fatores tecnológicos amplamente utilizados, como por exemplo, o melhoramento genético dos rebanhos, 
o fornecimento de suplemento alimentares, a assistência sanitária e o fi nanciamento de máquinas e 
equipamentos utilizados na produção.

Quanto ao efetivo do rebanho e seus derivados, observa-se que apenas a bovinocultura apresentou declínio 
em uma década, passando de 10.048.172 cabeças em 2002, para 9.413.937 cabeças em 2012 (tabela 5.3.2). Em 
parte, esse declínio pode ser imputado à redução da área disponível para pasto de gado de corte, em detrimento 
do aumento de culturas com maior grau de comercialização, principalmente a cana-de-açúcar e a silvicultura. Já 
o plantel de gado leiteiro passou por ganho de produtividade com a mecanização e o melhoramento genético. 

Aliás, a produção leiteria do Paraná é importante fonte de renda na agricultura familiar, que está 
organizada em associações de produtores e cooperativas, o que tem contribuído para o desenvolvimento da 
atividade no que diz respeito à produção, transformação e comercialização do leite. Não por acaso, os dados 
do IBGE apontam um crescimento de 99,89% na produção de leite no Estado em uma década.

FIGURA 5.3.10 - ÁREA DA PRODUÇÃO DE TRIGO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)FIGURA 5.3.10 - ÁREA DA PRODUÇÃO DE TRIGO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
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FIGURA 5.3.11 - ÁREA DA PRODUÇÃO DE FEIJÃO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)FIGURA 5.3.11 - ÁREA DA PRODUÇÃO DE FEIJÃO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
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A suinocultura registrou crescimento de 29,61% entre 2002 e 2012, confi rmando o caráter dinâmico do 
setor no Estado. O plantel estadual foi de 5.354.705 cabeças de porco, o que representou 14,4% do efetivo 
nacional em 2012. É importante destacar que a produção suína também passou por um forte processo de 
modernização a partir da década 1990, com a inserção cada vez maior das cooperativas na organização da 
produção, em especial na intermediação entre o produtor e a indústria. 

A avicultura registrou crescimento de 97,52% na década, o que tornou o Paraná o maior produtor 
nacional de frango de corte - com 26,3% de participação no total das carcaças processadas no país em 2012 
- e um grande exportador do produto. Além disso, o Estado é referência em tecnologia e organização na 
produção, resultado da combinação da demanda interna, de maiores facilidades para importação de bens de 
capital utilizadas na produção, do aumento da demanda internacional por carne e do ambiente de negócio 
favorável para o investimento das agroindústrias de abate e processamento de carne.

Na análise da espacialização do efetivo de rebanho bovino paranaense, é possível observar a pulverização 
em quase todo o território do Estado, porém com adensamento em duas porções. A primeira, no Noroeste, com 
a liderança dos municípios de Umuarama, Paranavaí, Alto Paraíso, Querência do Norte e Loanda. A segunda 
porção, que compreende a faixa das mesorregiões Centro-Oriental, Oeste e Sudoeste, é caracterizada, em sua 
maior parte, pela criação de gado leiteiro, com maior concentração nos municípios de Ortigueira, Guaraniaçu, 
Palmital, Nova Laranjeiras, Cândido de Abreu, Castro, Pitanga, Cascavel, Laranjal e Reserva (fi gura 5.3.14).
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TABELA 5.3.2 - EFETIVO DOS REBANHOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - 2002/2012TABELA 5.3.2 - EFETIVO DOS REBANHOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - 2002/2012

Item
Resultado absoluto

Variação (%)
2002 2012

Efetivos dos rebanhos (cabeças)

Bovino 10.048.172 9.413.937 - 6,31

Suíno 4.258.075 5.518.927 29,61

Galos, frangas, frangos e pintos 117.835.880 232.754.476 97,52

Produtos de origem animal 

Leite (mil litros) 1.985.343 3.968.506 99,89

Ovos de galinha (mil dúzias) 289.366 368.868 27,47

FONTE: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal

No Paraná, a cadeia produtiva da bovinocultura é caracterizada por modernos frigorífi cos que, em sua 
maioria, têm como foco o mercado externo. Outra característica da produção do setor é o desenvolvimento da 
produção no sistema extensivo. Nesse sentido, justifi ca-se a estreita relação entre o efetivo do rebanho e a 
área territorial do município.
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FIGURA 5.3.12 - ÁREA DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)FIGURA 5.3.12 - ÁREA DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
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FIGURA 5.3.12 - VALOR DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - FIGURA 5.3.12 - VALOR DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - continuaçãocontinuação
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Já em relação ao efetivo de suínos no Estado, os dados retirados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) 
do IBGE apontam para o maior grau de concentração na mesorregião Oeste e alguns municípios isolados no 
Centro-Oriental e no Centro-Sul (fi gura 5.3.15). O destaque para esse tipo de plantel cabe aos municípios 
de Toledo, Marechal Cândido Rondon, Arapoti, Nova Santa Rosa, Castro e Francisco Beltrão, cujos efetivos 
somados representaram 27% do total do plantel no Estado em 2012.

A localização de estabelecimentos industriais de grande porte, que apresentam processos de produção 
compatíveis com o moderno padrão internacional e sistema de produção integrado entre os produtores e as 
indústrias processadoras, tem contribuído para o ganho de produtividade e competitividade da suinocultura 
no Estado.

A produção de aves no Paraná está fortemente concentrada em alguns municípios das mesorregiões Oeste, 
Sudoeste, Norte-Central e Centro-Oriental. Segundo informações do IBGE, os maiores efetivos avícolas estão 
nos municípios de Piraí do Sul, Cianorte, Palotina, Dois Vizinhos, Cascavel, Toledo, Assis Chateaubriand, 
Cafelândia e Salto do Lontra (fi gura 5.3.16).

Tal constatação pressupõe a potencialidade desses municípios em relação à cultura avícola, geralmente 
associada à maior produção de milho e à proximidade de grandes abatedores e processadores de carne de 
frango, o que contribuiu para o aumento da competitividade do setor. Além disso, a criação está geralmente 
associada a grandes estabelecimentos agroindustriais, fornecedores de insumos, de assistência técnica e 
estabelecimentos que realizam a comercialização.

Não por acaso, a carne in natura de frango contribuiu com 10,4% na pauta de exportação do Estado, a 
segunda colocação em valor negociado no mercado externo.
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5.3.3.3  ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO5.3.3.3  ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Com o objetivo de aprofundar o exame regional da agropecuária, setor que provavelmente exerce a maior 
infl uência em zoneamentos de territórios, em virtude da sua abrangência espacial, foi elaborado índice 
para mensurar o grau de desenvolvimento da atividade primária nos municípios paranaenses. Esse indicador 
corresponde à média aritmética dos resultados, que são igualmente índices, de três subcomponentes, 
representados pela razão entre o valor adicionado bruto (VAB) e o pessoal ocupado da agropecuária; o 
rendimento médio do trabalho das pessoas de 10 anos ou mais de idade na agricultura, pecuária, produção 
fl orestal e pesca; e a relação entre o valor da produção e a área plantada das lavouras temporárias.

Tendo sempre a média estadual como base 100, e o exercício de 2010 como período de referência, os 
índices dos subcomponentes utilizaram diversas fontes de dados, disponibilizadas pelo IBGE: o Produto 
Interno Bruto dos municípios, o Censo Demográfi co e a Pesquisa Agrícola Municipal.

Passando aos resultados de fato, verifi ca-se que os municípios com a classifi cação “baixo desenvolvimento 
agropecuário”, registrando índices de até 80 pontos, se concentraram na mesorregião Centro-Sul (fi gura 5.3.17), 
que congrega, indesejavelmente, forte dependência em relação ao setor primário, com entraves naturais à 
competitividade agrícola, explicando a difícil condição socioeconômica da espacialidade. Ademais, o Vale do 
Ribeira e as mesorregiões Norte-Pioneiro e Sudoeste também reuniram municípios com resultados desfavoráveis.

FIGURA 5.3.13 - ÁREA DA PRODUÇÃO DO CAFÉ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)FIGURA 5.3.13 - ÁREA DA PRODUÇÃO DO CAFÉ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
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FIGURA 5.3.13 - VALOR DA PRODUÇÃO DO CAFÉ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - FIGURA 5.3.13 - VALOR DA PRODUÇÃO DO CAFÉ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - continuaçãocontinuação
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Já os municípios com as classifi cações de desenvolvimento agropecuário “médio” (de 80,01 a 110 pontos) 
ou “alto” (a partir de 110,01 pontos) se concentraram no eixo Londrina-Foz do Iguaçu, onde predomina o 
latossolo roxo, e na região polarizada por Ponta Grossa, que combinaram razoáveis valores de rendimentos 
nas ocupações agrícolas com bons índices de produtividade do trabalho e geração de receitas por unidade 
de área destinada às lavouras.
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5.3.4  INDÚSTRIA5.3.4  INDÚSTRIA

A indústria de transformação está classifi cada em 24 atividades ou setores. No Paraná, 
a principal delas é a de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, seguida 
pela fabricação de alimentos e, depois, pela fabricação de produtos derivados de petróleo e 
biocombustíveis. Segundo a Pesquisa Industrial Anual (PIA) de 2011, divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), a indústria automotiva do Estado representa 
20,9% do Valor da Transformação Industrial (VTI), a indústria de alimentos abarca 19,6% e a 
de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis incorpora 17,4% (tabela 5.3.3).

A fi m de identifi car a concentração dessas indústrias no Estado, foi realizada uma 
pesquisa baseada na metodologia desenvolvida pela equipe coordenada pelo professor 
Wilson Suzigan, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), por meio da qual 
é possível detectar as atividades industriais geografi camente concentradas. Para tal, 
foi calculado o indicador de localização ou de especialização regional, referido como 
quociente locacional (QL), por município, utilizando a base de dados da Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho (MTE).

TABELA 5.3.3 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL (VTI) SEGUNDO ATIVIDADE TABELA 5.3.3 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL (VTI) SEGUNDO ATIVIDADE 
ECONÔMICA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - 2011ECONÔMICA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - 2011

Atividade Participação (%)

Indústrias de transformação 99,47
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 20,86
Fabricação de produtos alimentícios 19,62

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 
biocombustíveis 17,38

Fabricação de produtos químicos 4,37
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 4,24
Fabricação de máquinas e equipamentos 4,15
Fabricação de produtos de minerais não metálicos 2,89
Fabricação de produtos de madeira 2,88
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 2,66
Fabricação de móveis 2,50

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 
ópticos 2,46

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2,37
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 2,31
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 2,07
Fabricação de bebidas 1,79
Metalurgia 1,11
Fabricação de produtos têxteis 1,10
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 1,08
Fabricação de produtos diversos 1,06
Impressão e reprodução de gravações 0,81
Fabricação de produtos do fumo 0,65
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0,61

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 
viagem e calçados 0,45

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 
automotores 0,04

FONTE: IBGE

FIGURA 5.3.14 - EFETIVO DO REBANHO BOVINO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)FIGURA 5.3.14 - EFETIVO DO REBANHO BOVINO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
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FIGURA 5.3.15 - EFETIVO DO REBANHO SUÍNO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)FIGURA 5.3.15 - EFETIVO DO REBANHO SUÍNO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
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FIGURA 5.3.16 - EFETIVO DE AVES - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)FIGURA 5.3.16 - EFETIVO DE AVES - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
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O QL indica a concentração relativa de uma determinada atividade da indústria na estrutura produtiva 
de um certo município, em relação à participação dessa indústria na estrutura produtiva do Estado. Isso 
posto, a constatação de um QL elevado para uma atividade industrial em um dado município representa 
a especialização da estrutura de produção local na indústria respectiva. O QL foi calculado a partir do 
cruzamento das informações sobre a distribuição do emprego formal nos municípios do Paraná com os 24 
setores industriais, pela seguinte fórmula (SUZIGAN et al., 2003):

                       quociente locacional da atividade industrial i no município j

        emprego na atividade industrial i do município j

                   emprego em todas as atividades industriais do município j

                  emprego na atividade industrial i de todos os municípios do Paraná

                         emprego em todas as atividades industriais de todos os municípios do Paraná

                     q

      emprego na

                  emp

                 empr
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Nota: Os limites das regiões geográficas coincidem com 
os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões 

Sudoeste e Centro-Sul para as quais se aplica a Lei 
Estadual nº 15.825/2008.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010

FIGURA 5.3.17 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010FIGURA 5.3.17 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
FONTE: IBGE, 2010 e IPARDES 2014
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FIGURA 5.3.18 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - 2012FIGURA 5.3.18 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - 2012
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A partir dessa proposta metodológica, foi calculado o indicador para os 399 municípios do Paraná, cruzando-
se os dados referentes ao emprego (mercado de trabalho) da base de dados da RAIS do ano de 2012 de cada 
município com as 24 atividades industriais, ou seja, as 24 divisões de indústrias da Classifi cação Nacional da 
Atividade Econômica (CNAE) a 2 dígitos.

A fi m de se obter dados mais desagregados, com resultados mais detalhados, a metodologia também foi 
aplicada para os grupos da indústria (CNAE 3 dígitos) e para as classes de indústria (CNAE 4 dígitos). Dessa 
forma, calculou-se o indicador para todos municípios do Estado, a partir dos dados de emprego da RAIS 
(2012) cruzados com os 101 grupos da indústria, e, posteriormente, com as 254 classes da indústria.

Foram aplicadas ao indicador algumas variáveis de controle, que funcionaram como fi ltros na utilização 
de critérios de seletividade em seu resultado. A utilização desses fi ltros justifi ca-se devido ao fato de, em 
alguns casos, o elevado índice de especialização provir da baixa densidade da estrutura industrial local, 
podendo ocasionar uma superestimação da importância do sistema local, e também porque essas variáveis 
de controle possibilitam averiguar se o QL elevado de um determinado município não é apenas decorrência 
da presença local de uma grande empresa (SUZIGAN et al., 2003). 

Nesse sentido, as restrições aplicadas tiveram por fi nalidade eliminar casos com menor especialização 
e com número reduzido de empregos. Assim, com base nos fi ltros empregados, selecionaram-se, para cada 
município, apenas as atividades com número de empregos maior que 250 e com QL maior ou igual a 1. 

Com a aplicação desse fi ltro, no que se refere ao indicador calculado para as 24 atividades da indústria 
de transformação, foram observados no Paraná 361 casos. Na indústria automobilística, principal atividade 
industrial do Estado, que engloba a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, houve 11 
ocorrências, sendo estas nos municípios de Araucária, Campina Grande do Sul, Cascavel, Curitiba, Fazenda Rio 
Grande, Ibiporã, Irati, Quatro Barras, Santo Antônio da Platina, São Jose dos Pinhais e Sarandi (fi gura 5.3.18).

Nos municípios de Araucária, Campina Grande do Sul e Fazenda Rio Grande, verifi cou-se especialização 
no setor de peças e acessórios. Em Cascavel, Ibiporã e Sarandi, foi observada concentração na fabricação de 
cabines, carrocerias e reboques. Curitiba destacou-se na produção de automóveis, camionetas e utilitários, 
de caminhões e ônibus, e de peças e acessórios. 

O indicador apontou que as cidades de Irati e Santo Antônio da Platina se mostraram especializadas na 
fabricação de material elétrico e eletrônico. O município de Quatro Barras fi cou por conta da fabricação de 
cabines, carrocerias e reboques e de peças e acessórios. São José dos Pinhais, grande polo automotivo do 
Estado, concentrou os setores de automóveis, camionetas e utilitários, além de peças e acessórios, tais como 
peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão.

A indústria alimentícia foi a que registrou o maior número de ocorrências, sendo observados 60 casos 
de especialização. A atividade está disseminada pelo Estado especialmente nas regiões Oeste, Noroeste, 
Norte-Central e Norte-Pioneiro. Também houve ocorrências no Sudoeste, no Centro-Sul, no Centro-Oriental 
e na Região Metropolitana de Curitiba (fi gura 5.3.19).

FIGURA 5.3.19 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA - 2012FIGURA 5.3.19 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA - 2012
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O setor de carnes foi o que apresentou maior número de registros de concentração no Estado, predominando 
o ramo de abate de aves e suínos, com constatação de especialização nos seguintes municípios: Cafelândia, 
Capanema, Carambeí, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Ibiporã, Iporã, Itaipulândia, Jacarezinho, Jaguapitã, 
Joaquim Távora, Lapa, Laranjeiras do Sul, Maringá, Matelândia, Medianeira, Palmas, Palotina, Paraíso do Norte, 
Paranavaí, Pato Branco, Rolândia, Rondon, Santa Fé, São João, São Miguel do Iguaçu, Terra Boa e Umuarama. 
Houve ainda verifi cação de abate de reses em Colorado, Cruzeiro do Oeste, Loanda, Maringá, Paiçandu e São José 
dos Pinhais. Além de indústria de fabricação de produtos de carne, especialmente frango, em Itapejara d’Oeste.

Outro setor que se destacou foi o de fabricação de açúcar, presente nos municípios de Bandeirantes, Cidade 
Gaúcha, Colorado, Florestópolis, Ivaté, Jacarezinho, Maringá, Paranacity, Porecatu, Rondon, Santo Inácio, São 
Pedro do Ivaí, Tapejara, Terra Rica e Umuarama.

Observa-se ainda concentração na indústria de laticínios, instalada especialmente nos municípios de 
Carambeí, Cruzeiro do Oeste, Lobato, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Ribeirão Claro e Três Barras do Paraná.

Foram verifi cadas também ocorrências na fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais, 
tais como a moagem de trigo e a fabricação de derivados, a fabricação de amidos, féculas de vegetais e óleos 
de milho, a fabricação de farinha de mandioca e derivados, a fabricação de farinha de milho e derivados, o 
benefi ciamento de arroz e a fabricação de produtos do arroz.

No que tange à indústria de petróleo e biocombustíveis, as atividades relacionadas ao refi no de petróleo 
estão concentradas em Araucária e São Mateus do Sul. Nos municípios de Astorga, Engenheiro Beltrão, 
Jacarezinho, Jandaia do Sul, Jussara, Marialva, Nova Londrina, Perobal, São Carlos do Ivaí e São Tomé estão 
as empresas especializadas na produção de álcool (fi gura 5.3.20).

A indústria de produtos químicos está concentrada especialmente na Região Metropolitana, com algumas 
ocorrências no Centro-Oriental, no Norte-Central e também no Litoral. Foram registrados 12 casos no Estado, 
verifi cados nos municípios de Araucária, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Quatro Barras, São 
José dos Pinhais, Ponta Grossa, Palmeira, Arapongas, Cambé e Paranaguá (fi gura 5.3.21).

Em Araucária foi observada a existência de empresas fabricantes de intermediários para fertilizantes, 
como ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, amônia (amoníaco liquefeito), fosfatos de amônio e 
ureia e intermediários para agrotóxicos, entre outros. A concentração de indústrias produtoras de adubos e 
fertilizantes encontra-se em Paranaguá e Ponta Grossa. No caso da fabricação de agrotóxicos, a incidência foi 
no município de Arapongas. Em Curitiba, São José dos Pinhais e Colombo situam-se as empresas fabricantes 
de cosméticos e produtos de perfumaria e higiene pessoal.

FIGURA 5.3.20 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO E FIGURA 5.3.20 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO E 
BIOCOMBUSTÍVEIS - 2012BIOCOMBUSTÍVEIS - 2012
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FIGURA 5.3.21 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS - 2012FIGURA 5.3.21 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS - 2012
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A aglomeração da indústria de celulose e papel é observada predominantemente na região Centro-
Oriental, em Arapoti, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Sengés e Telêmaco Borba. As demais ocorrências foram 
verifi cadas na Região Metropolitana, nos municípios de Araucária, Curitiba, Piraquara e Rio Negro; na região 
Sudeste, em Ivaí, Mallet e União da Vitória; na região Centro-Sul, em Turvo e Guarapuava; e na região Centro-
Oriental, em Campo Mourão (fi gura 5.3.22).

A concentração de indústrias fabricantes de papel prepondera nos municípios da região Centro-Oriental, 
com empresas em Arapoti, Jaguariaíva, Sengés e Telêmaco Borba. Nas demais regiões, as fábricas situam-
se em Araucária, Guarapuava, Ivaí e União da Vitória (neste município também houve registro de empresas 
fabricantes de cartolina e papel-cartão). Quanto à produção de celulose e outras pastas para a fabricação de 
papel, verifi cou-se a incidência em Piraí do Sul e Turvo.

No quesito fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado, as indústrias 
estão centradas em São José dos Pinhais, Curitiba, Pinhais, Ponta Grossa, no caso das embalagens de papel, 
e em Rio Negro na fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado.

A presença de fábricas de itens diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado foi 
constatada em Curitiba e Piraquara, no caso de itens para uso comercial e de escritório (papel para ofícios 
e cartas, envelopes, bobinas, papel almaço, classifi cadores, guias, fi chas, separadores, pastas, etiquetas, 
papel-carbono e estêncil, cadernos e agendas, formulários contínuos); em Curitiba, Guarapuava e Mallet, 
com os fabricantes de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário (guardanapos, toalhas, 
lenços, papel higiênico, copos, pratos, bandejas, fraldas descartáveis e absorventes higiênicos); em Araucária 
e Campo Mourão, com empresas de produtos para revestimento (papel de parede, artefatos gofrados, 
estampados, impregnados ou revestidos), para peças e acessórios para máquinas e meios de transporte 
(juntas, gaxetas, isolantes acústicos) e para produtos de pasta celulósica e de polpa de madeira moldada.

Para a indústria de máquinas e equipamentos, a principal constatação de aglomeração ocorre no eixo 
Região Metropolitana Centro-Oriental, envolvendo os municípios de Paranaguá, São José dos Pinhais, Pinhais, 
Colombo, Curitiba, Araucária, Campo Largo, Ponta Grossa e Castro. Nas outras regiões, a incidência foi observada 
em Cascavel, Toledo, Pato Branco, Londrina, Marialva, Sarandi, Loanda e Santa Isabel do Ivaí (fi gura 5.3.23).

As principais concentrações verifi cadas foram de fábricas de máquinas e equipamentos de uso geral, 
situadas em Araucária, Castro, Colombo, Curitiba, Londrina, Pinhais e Ponta Grossa, e de fábricas de tratores 
e máquinas e equipamentos para a agricultura e a pecuária, em Cascavel, Curitiba, Londrina, Pato Branco, 
São José dos Pinhais e Sarandi.

FIGURA 5.3.22 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL - 2012FIGURA 5.3.22 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL - 2012
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FIGURA 5.3.23 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2012FIGURA 5.3.23 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2012
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Há também ocorrência de empresas de máquinas e equipamentos de uso industrial específi co. Em 
Colombo, encontram-se as fabricantes de máquinas para a indústria metalúrgica. As empresas de máquinas e 
equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo estão em Curitiba e Toledo, e as de máquinas 
e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, em Araucária. A aglomeração de 
fabricantes de máquinas e equipamentos para uso industrial específi co foi observada em Curitiba, Londrina 
e Pinhais.

Em relação à fabricação de produtos de minerais não metálicos, a maior concentração de indústrias foi 
encontrada na Região Metropolitana, em Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Colombo, Campo Largo, 
Balsa Nova, Araucária, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e Rio Negro. Também foram observadas 
incidências em outras regiões, nos municípios de São Mateus do Sul, Irati, Prudentópolis, Mandaguari, São 
Carlos do Ivaí, Paranavaí, Foz do Iguaçu e Medianeira (fi gura 5.3.24).

No caso da indústria cimenteira, a aglomeração foi verifi cada em Balsa Nova e em Rio Branco do Sul. 
Quanto à fabricação de artefatos de concreto, cimento, fi brocimento, gesso e de materiais semelhantes, os 
municípios que registraram concentração foram Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo, 
Mandaguari, Pinhais, Ponta Grossa e São José dos Pinhais.

A aglomeração de empresas produtoras de itens cerâmicos foi encontrada em Campo Largo, Prudentópolis, 
São Carlos do Ivaí e São Mateus do Sul. No caso da indústria de vidros, a incidência foi observada em 
Curitiba, São José dos Pinhais e Rio Negro. Em Almirante Tamandaré e Colombo há ocorrência de indústrias 
fabricantes de cal e gesso.

A concentração da indústria madeireira abrange municípios do Sudoeste (Francisco Beltrão, Clevelândia, 
Palmas e Coronel Domingos Soares) passando pelo Sudeste (General Carneiro, Bituruna, Cruz Machado, União 
da Vitória, Rio Azul, Irati e Imbituva) e Centro-Sul (Inácio Martins, Guarapuava e Quedas do Iguaçu), 
chegando ao Centro-Oriental (Ponta Grossa, Reserva, Telêmaco Borba, Ventania, Jaguariaíva e Sengés) e 
Norte-Pioneiro (Curiúva), e também na Região Metropolitana (Tunas do Paraná, Bocaiúva do Sul, Araucária, 
Fazenda Rio Grande, Rio Negro e Piên) (fi gura 5.3.25).

FIGURA 5.3.24 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS - 2012FIGURA 5.3.24 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS - 2012
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Fabricação de produtos minerais
não metálicos

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

FIGURA 5.3.25 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MADEIRA - 2012FIGURA 5.3.25 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MADEIRA - 2012
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Fabricação de produtos de madeira

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
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As empresas produtoras de metal estão distribuídas pelo Estado do Paraná, mais precisamente nos 
municípios de Almirante Tamandaré, Ampére, Araucária, Assaí, Cambé, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, 
Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Lapa, Loanda, Londrina, Mandaguari, Palmas, Pato Branco, Pinhais, Ponta 
Grossa, São José dos Pinhais, Sarandi e Siqueira Campos (fi gura 5.3.26).

A aglomeração de indústrias de fabricação de estruturas metálicas encontra-se em Araucária, Pinhais e 
Ponta Grossa. As fabricantes de esquadrias de metal situam-se em Curitiba, Londrina, Pato Branco e Ponta 
Grossa. 

As empresas que produzem forjados de aço e metais não ferrosos e suas ligas foram observadas em 
Londrina. No caso das fabricantes de artefatos estampados de metal, a ocorrência foi observada em Curitiba 
e São José dos Pinhais. As empresas de serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais 
estão em Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais.

FIGURA 5.3.27 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS - 2012FIGURA 5.3.27 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS - 2012
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Fabricação de móveis

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

Nos municípios de Curitiba e Colombo, foi observada concentração de fabricantes de artigos de serralheria, 
que engloba cadeados, fechaduras e guarnições; ferragens para construção, móveis, bolsas, malas; dobradiças, 
trincos, lâminas para chaves; conexões, joelhos, luvas e outros artefatos para encanamentos confeccionados em 
serralherias; e também a fabricação de outros artefatos diversos de serralheria e caldeiraria leve. As fabricantes de 
ferramentas encontram-se em Curitiba, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais.

Em relação aos produtos de trefi lados de metal, que inclui a fabricação de produtos padronizados e 
os obtidos em torno automático, como parafusos, pinos, rebites, porcas, arruelas; fabricação de produtos 
de arame e fi o-máquina, como cabos de aço, correntes, molas, pregos, tachas e arestas, tecidos e telas de 
arame e produtos semelhantes; e fabricação de palha e esponja (lã) de aço, a incidência de empresas está 
nos municípios de Curitiba e Londrina.

A indústria de artigos de metal para uso doméstico e pessoal, que produzem panelas, frigideiras, pratos, 
saladeiras, bandejas; ferramentas domésticas como saca-rolhas, abridores de latas e garrafas, espremedores 
de alho, moedores não elétricos, cortadores de queijo; grampos e clipes para cabelo; e artigos sanitários de 
metal, como pias e banheiras, concentram-se em Loanda e Palmas.

No caso da indústria moveleira, a concentração de empresas encontra-se dispersa pelos municípios 
do Estado. Foram observadas ocorrências em Andirá, Rolândia, Arapongas, Sabáudia, Mandaguari, Sarandi, 
Maringá, Araruna, Umuarama, Douradina, Medianeira, Capitão Leônidas Marques, Ampére, Francisco Beltrão, 
Ponta Grossa, Rio Negro e Colombo (fi gura 5.3.27).

FIGURA 5.3.26 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE METAL - 2012FIGURA 5.3.26 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE METAL - 2012
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Fabricação de produtos de metal

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
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A fabricação de móveis com predominância de madeira foi verifi cada especialmente nos municípios de 
Ampére, Andirá, Arapongas, Araruna, Capitão Leônidas Marques, Colombo, Francisco Beltrão, Medianeira, 
Rio Negro, Rolândia, Sabáudia, Sarandi e Umuarama. Já a concentração de fabricantes de móveis com 
predominância em metal situa-se em Arapongas, Londrina, Maringá, Pinhais e Ponta Grossa. Os produtores 
de colchões encontram-se em Arapongas, Colombo, Douradina e Maringá.

As empresas que fabricam equipamentos de informática e produtos eletrônicos e ópticos aglomeram-se 
nos municípios de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Londrina, Maringá e Pinhais (fi gura 5.3.28).

Em Curitiba e Londrina constata-se a existência de empresas de componentes eletrônicos, além de 
empresas fabricantes de equipamentos de informática. Em Curitiba encontram-se ainda as fabricantes de 
periféricos para equipamentos de informática, as fabricantes de equipamentos transmissores de comunicação, 
verifi cadas também em Maringá, e as fabricantes de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de 
comunicação, com ocorrências também em Pinhais. As empresas de aparelhos de recepção, reprodução, 
gravação e amplifi cação de áudio e vídeo estão concentradas em Apucarana.

FIGURA 5.3.28 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS FIGURA 5.3.28 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS 
ELETRÔNICOS E ÓPTICOS - 2012ELETRÔNICOS E ÓPTICOS - 2012
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Fabricação de equipamentos de 
informática, produtos eletrônicos e ópticos

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

FIGURA 5.3.29 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS - 2012FIGURA 5.3.29 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS - 2012

Maringá

Curitiba

Cascavel

Palotina

Umuarama

Londrina

Paranavaí

Paranaguá

Guarapuava

Ortigueira

Jaguariaíva

Ponta Grossa

Campo Mourão

Foz do Iguaçu

União da Vitória
Francisco Beltrão

239

323

577

317

158

163

182

483

151

116

116

277

277

376

487

369

369

376

280

158

153

373

277

476

376

277

140.000 230.000 320.000 410.000 500.000 590.000 680.000 770.000

7.
04
0.
00
0

7.
12
0.
00
0

7.
20
0.
00
0

7.
28
0.
00
0

7.
36
0.
00
0

7.
44
0.
00
0

7.
52
0.
00
0

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

SÃO PAULO

ARGENTINA

PARAGUAY

SANTA CATARINA

22°07'S

54°26'W

26°39'S

48°05'W

MATO GROSSO

DO SUL

22°07'S

26°39'S

O
ce

an
o A

tlâ

ntic
o

0 20 40

km

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

Fonte: Lei Estadual n° 15.825/08. SEMA, 2007

Fonte: MTE - RAIS, 2012 ; IPARDES, 2014
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Fabricação de máquinas, aparelhos
e materiais elétricos

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

As indústrias de máquinas, aparelhos e materiais elétricos foram verifi cadas na Região Metropolitana, 
nos municípios de São José dos Pinhais, Curitiba, Almirante Tamandaré e Campo Largo; no Sudoeste, em Pato 
Branco e Francisco Beltrão; no Norte-Central, em Londrina e Mandaguari; e no Norte-Pioneiro, no município de 
Cornélio Procópio (fi gura 5.3.29).

As empresas de fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos localizam-se em Cornélio 
Procópio, Mandaguari e São José dos Pinhais. As fabricantes de baterias e acumuladores para veículos automotores 
foram encontradas em Apucarana e Londrina. Nos municípios de Curitiba e Mandaguari, situam-se as empresas de 
aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica. Em Campo Largo estão os fabricantes 
de material elétrico para instalações em circuito de consumo. No caso da indústria de fi os, cabos e condutores 
elétricos isolados, a concentração é observada em Almirante Tamandaré, Curitiba e São José dos Pinhais.

A fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação, tais como luminárias, lustres, abajures, 
refl etores e lanternas, concentra-se em São José dos Pinhais. As empresas de fogões, refrigeradores e 
máquinas de lavar e secar para uso doméstico aglomeram-se em Curitiba e Pato Branco. Nestes municípios 
também são encontrados os produtores de outros equipamentos, que compreendem a fabricação de eletrodos, 
contatos e outros artigos de carvão e grafi ta para uso elétrico, eletroímãs e isoladores; e a fabricação de 
equipamentos para sinalização e alarme, entre outros.
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A concentração das indústrias do vestuário e de acessórios encontra-se difundida pelo Estado 
(fi gura 5.3.30). Constatou-se 48 ocorrências, localizadas no Norte-Central (Londrina, Apucarana, Cambé, 
Sertanópolis, Jandaia do Sul, Marumbi, Marialva, Sarandi, Maringá, Paiçandu, Astorga, Santa Fé, Nova 
Esperança e Floraí) e Noroeste (Cianorte, Japurá, Paraíso do Norte, Nova Olímpia, Umuarama, Xambrê, Pérola, 
São Jorge do Patrocínio, Altônia e Iporã), com ocorrências também no Norte-Pioneiro (Santo Antônio da 
Platina, Carlópolis, Siqueira Campos, Salto do Itararé e São José da Boa Vista), na região Oeste (Guaíra, Terra 
Roxa, Marechal Cândido Randon, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu e Céu Azul), no Centro-
Ocidental (Campo Mourão e Terra Boa), no Centro-Sul (Quedas do Iguaçu), no Sudoeste (Nova Prata do 
Iguaçu, Dois Vizinhos, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Ampére, Santo Antônio do Sudoeste, Francisco 
Beltrão e Mangueirinha) e no Sudeste (Prudentópolis).

Predominam as indústrias de confecção de peças do vestuário (exceto de roupas íntimas), que estão 
presentes em praticamente todos os municípios supracitados, exceto em Foz do Iguaçu, Mangueirinha, 
Marechal Cândido Rondon, Marialva, Marumbi, Nova Prata do Iguaçu e Prudentópolis. As confecções de 
roupas íntimas concentram-se em Londrina, Maringá e Terra Boa. Em Curitiba, situam-se as confecções de 
roupas profi ssionais e para segurança industrial, tais como uniformes e macacões.

FIGURA 5.3.30 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - 2012FIGURA 5.3.30 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - 2012
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Fabricação de artigos de vestuário
 e acessórios

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

FIGURA 5.3.31 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO - 2012FIGURA 5.3.31 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO - 2012
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Municípios sem concentração

Limites das regiões geográficas

Nota: Os limites das regiões geográficas coincidem com 
os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões 

Sudoeste e Centro-Sul para as quais se aplica a Lei 
Estadual nº 15.825/2008.

Fabricação de produtos de borracha e 
material plástico

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

A indústria de fabricação de acessórios do vestuário foi observada em Apucarana, Maringá e Marumbi.
As empresas fabricantes de produtos de borracha e de material plástico foram encontradas nos municípios 

de Arapongas, Araucária, Cambé, Campina Grande do Sul, Cascavel, Colombo, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, 
Ibiporã, Londrina, Mandirituba, Marialva, Palmeira, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Ponta Grossa, Quatro 
Barras, Rolândia, São José dos Pinhais, Toledo e União da Vitória (fi gura 5.3.31).

As indústrias de produtos de borracha concentram-se em Araucária, Fazenda Rio Grande, Maringá, 
Paranavaí, Ponta Grossa e Toledo. Já as de produtos de material plástico estão localizadas em Cambé, 
Campina Grande do Sul, Cascavel, Colombo, Guarapuava, Ibiporã, Londrina, Mandirituba, Marialva, Palmeira, 
Pato Branco, Pinhais, Quatro Barras, Rolândia, São José dos Pinhais e União da Vitória.
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No que diz respeito à metalurgia, foram constatadas 10 ocorrências, nos municípios de Araucária, 
Cambé, Colombo, Curitiba, Francisco Beltrão, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Rolândia e São José dos 
Pinhais (fi gura 5.3.33). No caso da siderurgia, há concentração de empresas que produzem semiacabados 
de aço em Araucária. Para a metalurgia dos metais não ferrosos, verifi cou-se aglomeração de empresas de 
metalurgia do alumínio e suas ligas em Cambé, Francisco Beltrão, Maringá e Rolândia. Em relação à fundição, 
as empresas de fundição de ferro e aço estão localizadas em Ponta Grossa; já as fundições de metais não 
ferrosos e suas ligas, em Curitiba e Palmeira. 

FIGURA 5.3.32 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE BEBIDAS - 2012FIGURA 5.3.32 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE BEBIDAS - 2012
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Municípios sem concentração

Limites das regiões geográficas

Nota: Os limites das regiões geográficas coincidem com 
os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões 

Sudoeste e Centro-Sul para as quais se aplica a Lei 
Estadual nº 15.825/2008.

Fabricação de bebidas

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

FIGURA 5.3.33 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO EM METALURGIA - 2012FIGURA 5.3.33 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO EM METALURGIA - 2012
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Municípios sem concentração

Limites das regiões geográficas

Nota: Os limites das regiões geográficas coincidem com 
os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões 

Sudoeste e Centro-Sul para as quais se aplica a Lei 
Estadual nº 15.825/2008.

Processos metalurgicos

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

A indústria de bebidas concentra-se em poucos municípios, basicamente na Região Metropolitana, em 
Curitiba, Campo Largo e Almirante Tamandaré e também em Maringá (fi gura 5.3.32). Em todos esses municípios 
são fabricadas bebidas não alcoólicas. A concentração de empresas fabricantes de águas envasadas foi 
constatada em Campo Largo. Em Curitiba e Maringá encontram-se empresas fabricantes de refrigerantes e 
também os fabricantes de chás, refrescos e xaropes. As indústrias de bebidas alcoólicas, tais como malte, 
cervejas e chopes, estão localizadas em Curitiba. 
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A indústria têxtil concentra-se em algumas regiões do Estado, mais especifi camente em Quatro Barras, 
Araucária, Campo Largo, Ponta Grossa, Andirá, Assaí, Londrina, Apucarana, Mandaguari, Cianorte, Pérola, 
Campo Mourão, Toledo, e Guarapuava (fi gura 5.3.34). As empresas de preparação e fi ação de fi bras têxteis 
predominam nos municípios de Andirá, Assaí, Campo Mourão, Mandaguari, Maringá, Ponta Grossa e Toledo, 
no caso da preparação e fi ação de fi bras de algodão, e em Londrina, na preparação e fi ação de fi bras têxteis 
naturais (não incluindo o algodão).

Para as empresas de tecelagem, verifi cou-se incidência de tecelagem de fi os de fi bras artifi ciais e 
sintéticas em Araucária, Campo Largo, Curitiba e Guarapuava. No caso de acabamentos em fi os, tecidos e 
artefatos têxteis, as ocorrências foram encontradas em Apucarana, Cianorte, Londrina e Pérola.

Em relação aos fabricantes de artefatos têxteis (excluindo-se vestuário), houve 7 ocorrências. A 
aglomeração de empresas de artefatos de tapeçaria foi encontrada em Quatro Barras. A fabricação de tecidos 
especiais, inclusive artefatos, está localizada em Apucarana e São José dos Pinhais.

FIGURA 5.3.34 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS - 2012FIGURA 5.3.34 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS - 2012
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Fonte: MTE - RAIS, 2012 ; IPARDES, 2014

Municípios sem concentração

Limites das regiões geográficas

Nota: Os limites das regiões geográficas coincidem com 
os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões 

Sudoeste e Centro-Sul para as quais se aplica a Lei 
Estadual nº 15.825/2008.

Fabricação de produtos têxteis

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

FIGURA 5.3.35 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS FIGURA 5.3.35 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS - 2012E EQUIPAMENTOS - 2012
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Municípios sem concentração

Limites das regiões geográficas

Nota: Os limites das regiões geográficas coincidem com 
os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões 

Sudoeste e Centro-Sul para as quais se aplica a Lei 
Estadual nº 15.825/2008.

Manuntenção, reparo e instalação de
máquinas e equipamentos

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

As empresas de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos concentram-se 
especialmente na Região Metropolitana de Curitiba, mais especifi camente em Curitiba, São José dos Pinhais, 
Araucária, Pinhais e Colombo, além de Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Maringá (fi gura 5.3.35). 
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As responsáveis pela manutenção e reparação de máquinas e equipamentos localizam-se em Araucária, 
Curitiba, Londrina, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa e São José dos Pinhais; as de instalação de máquinas e 
equipamentos situam-se em Curitiba. A aglomeração de indústrias responsáveis pelos ramos de impressão e 
reprodução de gravações está localizada nos municípios de Curitiba, Pinhais, Londrina, Maringá e Cascavel 
(fi gura 5.3.36).

FIGURA 5.3.36 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO EM IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES - 2012FIGURA 5.3.36 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO EM IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES - 2012
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Impressão e reprodução de gravações

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

FIGURA 5.3.37 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO - 2012FIGURA 5.3.37 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO - 2012
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Limites das regiões geográficas

Nota: Os limites das regiões geográficas coincidem com 
os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões 

Sudoeste e Centro-Sul para as quais se aplica a Lei 
Estadual nº 15.825/2008.

Fabricação de produtos de fumo

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

A indústria do fumo, que faz o processamento industrial do fumo ou fabrica produtos do fumo, está 
concentrada em Curitiba e Rio Negro (fi gura 5.3.37).
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FIGURA 5.3.38 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - 2012FIGURA 5.3.38 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - 2012
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Limites das regiões geográficas

Nota: Os limites das regiões geográficas coincidem com 
os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões 

Sudoeste e Centro-Sul para as quais se aplica a Lei 
Estadual nº 15.825/2008.

Fabricação de produtos farmoquímicos
e farmacêuticos

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

FIGURA 5.3.39 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, FIGURA 5.3.39 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, 
ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS - 2012ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS - 2012
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Limites das regiões geográficas

Nota: Os limites das regiões geográficas coincidem com 
os limites das mesorregiões do IBGE, exceto nas regiões 

Sudoeste e Centro-Sul para as quais se aplica a Lei 
Estadual nº 15.825/2008.

Preparação de couro e fabricação de
artefatos de couro, artigos para viagem
e calçados

FONTES: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014

Em relação aos fabricantes de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, foram verifi cadas ocorrências de 
empresas de produtos farmacêuticos em Curitiba, Colombo, Cambé e Toledo (fi gura 5.3.38).

A indústria do couro foi observada nos municípios de Apucarana, Ibiporã, Imbituva, Londrina, Maringá, 
Rio Negro, Rolândia e Toledo (fi gura 5.3.39), com destaque para a fabricação de calçados de couro em 
Apucarana, Imbituva e Toledo; de curtimento e outras preparações de couro, em Apucarana, Londrina e 
Rolândia.
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5.3.5  COMÉRCIO E SERVIÇOS5.3.5  COMÉRCIO E SERVIÇOS

Francisco José Gouveia de Castro, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)

A literatura econômica destaca que, no longo prazo, a alocação de recursos produtivos entre os setores 
da economia de um determinado recorte territorial tende a se transformar, estruturalmente, a partir do 
momento em que a geração de renda e emprego é transferida entre os setores. Nos estágios iniciais do 
processo de desenvolvimento, há um deslocamento relativo desses fatores, inicialmente do setor primário 
para o secundário, passando na sequência a ser determinado pelo crescimento do setor de serviços.

Segundo o modelo dualista, formulado por Arthur Lewis (1969), citado por Souza (2010), “o crescimento 
do setor urbano/industrial acabará por induzir o desenvolvimento do setor agrícola no longo prazo, o 
qual apresenta oferta ilimitada de mão de obra, com baixa produtividade física marginal do trabalho”. 
Com a industrialização e o crescimento das atividades comerciais e de serviços, aumenta a demanda de 
trabalhadores, o que viabiliza a absorção da mão de obra excedente do setor primário.

No caso paranaense, o desenvolvimento do complexo agroindustrial foi fundamental para o crescimento 
econômico do interior, não apenas nas áreas rurais como também no meio urbano. Essa atividade elevou 
a renda e a demanda por mão de obra no setor industrial, de serviços e comércio, sendo um vetor de 
desenvolvimento regional fundamental no processo de descentralização das atividades produtivas no Estado. 

Cabe destacar que a agroindústria tem a característica de provocar efeitos de encadeamento em todo o 
sistema produtivo da localidade em que atua, difundindo novas tecnologias no espaço regional, notoriamente 
nas mesorregiões Oeste, Sudoeste e Centro-Oriental. Tal condição é corroborada pelos dados do Cadastro 
Geral de Emprego e Desemprego (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego, que registrou 303.259 
empregos criados no Paraná (70% gerados no interior) entre 2011 e 2013.

Em relação à distribuição espacial das atividades de serviços, fi ca evidente a concentração dos empregos 
formais nos grandes polos econômicos, que apresentam grande contingente populacional (fi gura 5.3.40). 
Cabe destacar que as atividades econômicas que compõem esse setor, normalmente, oferecem colocações que 
exigem maior qualifi cação e destreza dos empregados, o que, consequentemente, proporciona remunerações 
mais elevadas.

De fato, ao observar a grande mancha mais escura no mapa a seguir (fi gura 5.3.40), percebe-se a 
importância relativa do emprego no setor de serviços na Região Metropolitana de Curitiba, começando em 
Paranaguá e se estendendo até o município de Ponta Grossa, no Centro-Oriental. Depois, há uma segunda 
faixa, que contém os municípios de Londrina, Maringá, Apucarana e Cornélio Procópio, nas mesorregiões 
Norte-Central e Norte-Pioneiro. Depois, a terceira faixa, com a importância dos municípios de Cascavel, 
Toledo, Medianeira, Cafelândia e Foz do Iguaçu, na mesorregião Oeste. Por fi m, a quarta faixa compreende os 
municípios de Pato Branco, Francisco Beltrão, Barracão, Saudade do Iguaçu e Guarapuava.

Não menos importante, os polos regionais de Umuarama e Campo Mourão registram grande concentração 
de trabalhadores no referido setor.

Já em relação ao comércio, a participação dos ocupados no total dos empregos por município é distribuída 
de forma mais heterogênea (fi gura 5.3.41). Tal ramo apresenta como característica remunerações inferiores 
às demais atividades da economia, porém emprega um contingente maior de trabalhadores, os quais, por 
sua vez, em grande medida, são provenientes da zona rural. Por outro lado, do ponto de vista social, há 
de se reconhecer a absorção da mão de obra informal, garantindo a incorporação de grande contingente de 
trabalhadores na economia real do Estado, em especial nos pequenos municípios.

No que tange à atividade de administração pública, observa-se que os municípios com maior participação 
relativa no total de emprego formal nessa atividade tendem a ter uma aderência maior à concentração nos 
municípios de menor IDH-M do Estado, com poucas exceções (fi gura 5.3.42), o que pode ser atribuído à 
pouca participação do setor privado na estrutura de emprego formal do território.

FIGURA 5.3.40 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS NO TOTAL DOS EMPREGOS FORMAIS DO MUNICÍPIO - 2013FIGURA 5.3.40 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS NO TOTAL DOS EMPREGOS FORMAIS DO MUNICÍPIO - 2013
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FIGURA 5.3.41 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE COMÉRCIO NO TOTAL DOS EMPREGOS FORMAIS DO MUNICÍPIO - 2013 FIGURA 5.3.41 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE COMÉRCIO NO TOTAL DOS EMPREGOS FORMAIS DO MUNICÍPIO - 2013 
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FIGURA 5.3.42 - PARTICIPAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO TOTAL DOS EMPREGOS FORMAIS DO MUNICÍPIO - 2013FIGURA 5.3.42 - PARTICIPAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO TOTAL DOS EMPREGOS FORMAIS DO MUNICÍPIO - 2013
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5.3.6  ATIVIDADES TURÍSTICAS5.3.6  ATIVIDADES TURÍSTICAS

Débora Zlotnik Werneck | Evandro da Silva Pinheiro
Secretaria do Esporte e do Turismo (SEET/PARANÁ TURISMO)

O Paraná é, de acordo com o Ministério do Turismo (2013), dentre os 26 estados brasileiros, o quarto 
mais visitado e um dos que mais têm visto crescer o turismo como atividade econômica. A receita gerada 
pelo setor cresceu quase 400% na última década. Cerca de 13 milhões de pessoas escolheram o Estado como 
destino turístico em 2011, praticamente o dobro do registrado há dez anos. 

Ainda que a maioria desses turistas seja formada por brasileiros, é signifi cativo o contingente de visitantes 
internacionais que por aqui passaram em 2011, havendo registro de 1,2 milhões de viajantes (SETU, 2012). 
O Estado apresenta-se na notória posição de terceiro “portão de entrada” de turistas estrangeiros no Brasil, 
atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A procura pelo Paraná como destino turístico se dá por uma diversifi cada relação de fatores, que vai 
desde suas belezas naturais, a cultura, a gastronomia, a variedade de etnias formadoras de seu povo, a 
biodiversidade, até a arquitetura e a qualidade de suas cidades. O Estado conta com a localização geográfi ca 
privilegiada em relação aos principais mercados nacionais e aos países que compõem o MERCOSUL.

5.3.6.1  ESTUDO COMPARATIVO PARA 10 GRUPOS DE MUNICÍPIOS 5.3.6.1  ESTUDO COMPARATIVO PARA 10 GRUPOS DE MUNICÍPIOS 

Para o estudo da distribuição espacial da atividade turística no Paraná, tomou-se por base o número de 
leitos nas unidades hoteleiras, pressupondo-se que os municípios mais visitados comportam estruturas de 
hospedagem maiores, sem desconsiderar, no entanto, que o setor tem uma dinâmica própria, que envolve um 
volume expressivo de deslocamentos sem pernoite.

Assim, foram selecionados para esta análise 43 municípios, todos com mais de 250 leitos. 
Metodologicamente, optou-se por estudá-los não isolados, mas sim agrupados de acordo com a proximidade 
geográfi ca, aliada a características que os fazem convergir para aglomerações de localidades homogêneas, 
similares ou complementares em termos de movimentação turística, ou ainda à presença de uma rodovia que 
os integre. Assim, defi niram-se 10 grupos, os quais consistem nas unidades de estudo para os demais temas 
apresentados pelo turismo, conforme a fi gura 5.3.43 a seguir.

Como se pode verifi car, os grupos são formados por números distintos de municípios. Para efeito de 
facilitar a leitura deste trabalho, elegeu-se um ou dois municípios, por critério de população, para nomear 
cada grupo e servir-lhe de referência, o que não signifi ca que a informação seja relativa unicamente ao 
indicado, e sim ao conjunto. A composição dos grupos está relacionada a seguir:

GRUPO 1 (Curitiba)
1. Araucária 
2. Campo Largo 
3. Colombo 
4. Curitiba 
5. Pinhais 
6. Quatro Barras 
7. São José dos Pinhais 
8. Tijucas do Sul

GRUPO 2 (Paranaguá)
1. Antonina 
2. Guaratuba 
3. Matinhos 
4. Morretes 
5. Paranaguá 
6. Pontal do Paraná

GRUPO 3 (Ponta Grossa)
1. Castro 
2. Ponta Grossa 
3. Telêmaco Borba 
4. Tibagi

GRUPO 4 (Londrina/Maringá)
1. Apucarana 
2. Arapongas 
3. Cornélio Procópio 
4. Londrina 
5. Maringá 
6. Tamarana

GRUPO 5 (Umuarama/Campo Mourão)
1. Campo Mourão 
2. Cianorte 
3. Iretama 
4. Umuarama

GRUPO 6 (Cascavel)
1. Cascavel 
2. Guaíra 
3. Marechal Cândido Rondon 
4. Toledo

GRUPO 7 (Foz do Iguaçu)
1. Foz do Iguaçu 
2. Medianeira 
3. Santa Terezinha de Itaipu

GRUPO 8 (Francisco Beltrão/Pato Branco)
1. Francisco Beltrão 
2. Pato Branco

GRUPO 9 (Guarapuava)
1. Guarapuava 
2. Prudentópolis

GRUPO 10 (União da Vitória)
1. Lapa 
2. Palmas 
3. São Mateus do Sul
4. União da Vitória 

De acordo com os dados dos Boletins de Ocupação Hoteleira/BOHs, o Paraná apresenta-se com três 
grandes concentrações de infraestrutura hoteleira (fi gura 5.3.44). Lideram equilibradamente os grupos de 
Curitiba e Foz do Iguaçu (cerca de 26 e 24 mil leitos, respectivamente), seguidos mais de longe por Londrina/
Maringá (10 mil leitos). Em outro patamar, encontram-se os grupos de Paranaguá, Cascavel/Toledo e Ponta 
Grossa, que apresentam em torno de 4 mil leitos.

FIGURA 5.3.44 - NÚMERO DE LEITOS EXISTENTES NOS GRUPOS - 2011FIGURA 5.3.44 - NÚMERO DE LEITOS EXISTENTES NOS GRUPOS - 2011

FONTE: SETU

Já numa análise da taxa de ocupação média anual das unidades habitacionais, de 2009 a 2011, que 
expressa em porcentagem a quantidade de unidades habitacionais ocupadas sobre a quantidade total 
disponível, ao longo do ano (fi gura 5.3.45), percebe-se que o grupo de Umuarama/Campo Mourão é o que mais 
otimiza o uso de sua estrutura hoteleira, seguido pelos grupos de Curitiba, União da Vitória, Guarapuava e 
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FIGURA 5.3.43 - GRUPOS DE MUNICÍPIOS E NÚMERO DE LEITOSFIGURA 5.3.43 - GRUPOS DE MUNICÍPIOS E NÚMERO DE LEITOS
FONTE: SETU, 2012
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Ponta Grossa. No entanto, à exceção de Curitiba, tendo em vista o número de unidades, para todos os grupos 
citados esse indicador não representa grande impacto em termos de volume de turistas. Numa verifi cação 
composta, Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina/Maringá, nesta ordem, são os que apresentam maior número 
de unidades habitacionais por mais tempo ocupadas. 

FIGURA 5.3.45 - TAXA DE OCUPAÇÃO MÉDIA ANUAL DAS UNIDADES HOTELEIRAS - 2009-2011FIGURA 5.3.45 - TAXA DE OCUPAÇÃO MÉDIA ANUAL DAS UNIDADES HOTELEIRAS - 2009-2011

FONTE: SETU

Para mensurar o impacto promovido pelo fl uxo de turistas nos diversos grupos, utilizou-se a relação 
entre o número total de leitos de cada grupo e a população total de seus municípios, estabelecendo-se um 
indicador “leitos por 1.000 habitantes” (fi gura 5.3.46). É notória a interferência do turismo na realidade 
de dois grupos específi cos: Foz do Iguaçu, com expressivos 74,2 leitos/1.000hab, e Paranaguá, com 18,8 
leitos/1.000hab, um número também relevante. Já entre os demais grupos, a relação mostra-se equilibrada, 
variando de cerca de 7 a 10 leitos/1.000hab.

FIGURA 5.3.46 - RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE LEITOS E A POPULAÇÃO MUNICIPAL - 2011 (POR 1.000 HABITANTES)FIGURA 5.3.46 - RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE LEITOS E A POPULAÇÃO MUNICIPAL - 2011 (POR 1.000 HABITANTES)

FONTES: SETU/IBGE
NOTA: Dados trabalhados pela Paraná Turismo.

Tomando-se agora por base os dados obtidos junto à INFRAERO e ao DER, expostos na fi gura 5.3.47, 
do total de embarques em 2011 nos principais aeroportos e rodoviárias tem-se que o maior volume de 
passageiros efetivamente passa pelo grupo que abriga a capital do Estado. Foram cerca de 5 milhões de 
pessoas no ano em questão, perfazendo 42% do total levantado para os 10 grupos. Quase 2 milhões, ou 
16%, embarcaram do grupo do Norte do Estado (Londrina/Maringá) e cerca de 1,5 milhão partiu do grupo 

de Foz do Iguaçu (12%). Dentre os demais, destacam-se Umuarama/Campo Mourão e Cascavel/Toledo, com 
aproximadamente 800 e 700 mil embarques, respectivamente.

FIGURA 5.3.47 - TOTAL DE EMBARQUES NOS PRINCIPAIS AEROPORTOS E RODOVIÁRIAS E COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DOS FIGURA 5.3.47 - TOTAL DE EMBARQUES NOS PRINCIPAIS AEROPORTOS E RODOVIÁRIAS E COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DOS 
GRUPOS - 2011GRUPOS - 2011

FONTES: INFRAERO/DER 
NOTA: Dados trabalhados pela SETU.

5.3.6.2 HIERARQUIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS5.3.6.2 HIERARQUIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

A Coordenadoria de Planejamento Turístico da SETU, no ano de 2012, concluiu uma pesquisa junto aos 
municípios em cinco áreas relacionadas ao turismo: gestão, sustentabilidade, oferta e demanda turística, 
infraestrutura de apoio e marketing. Fatores diversos foram mensurados, tais como o grau de atratividade 
turística, de qualifi cação dos recursos humanos, de recursos fi nanceiros e logísticos, de maturidade na gestão 
e no planejamento, inclusive da capacidade de cooperação demonstrada pelas instituições que integram o 
setor turístico, o que permitiu constatar-se a importância que a atividade turística tem para a sociedade ou 
para a economia municipal.

Os municípios foram classifi cados em cinco níveis, de acordo com a faixa de pontuação atingida, o 
que resultou num índice que revela o nível de desenvolvimento do turismo dos municípios e das regiões 
turísticas, conforme a fi gura 5.3.48, e desencadeou uma hierarquização que possibilita fundamentar as ações 
do poder público no que diz respeito ao turismo. 

Os níveis variam, para o Estado como um todo, de A (estrato de pontuação maior) a E (estrato de 
pontuação menor). No caso dos municípios aqui estudados, não há ocorrência das piores situações (nível E), 
apenas de ausência da participação na pesquisa por cinco deles.

Em uma análise dos resultados alcançados pelos municípios dos grupos, conclui-se que eles se encontram 
em diferentes níveis de desenvolvimento do turismo. Dentre os 10 grupos, apenas 5 têm municípios no 
nível A: Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, Londrina/Maringá e Foz do Iguaçu. Os grupos mais homogêneos, 
com classifi cação similar entre seus integrantes, e também favorável, são os polarizados por Ponta Grossa, 
Cascavel e Guarapuava. Do lado oposto, grupos que se apresentam com grande variação na classifi cação são 
os de Curitiba, Paranaguá e Foz do Iguaçu, ou seja, há uma intensa concentração de bons indicadores nos 
polos, ao lado de fragilidades visíveis em seu entorno, principalmente no litoral, onde Matinhos se apresenta 
como o único município deste estudo classifi cado no nível D.
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Sendo o Paraná um Estado detentor de inúmeros atrativos naturais, de uma diversidade cultural 
decorrente da multiplicidade de etnias presentes, de um forte dinamismo econômico, que traz consigo um 
acentuado fl uxo de pessoas motivadas por relações comerciais, além de tantas outras características que 
o tornam atraente à visitação, a atividade turística que aqui se desenvolve abrange uma gama variada de 
segmentos, que são descritos a seguir.

O turismo de aventura compreende atividades recreativas, não competitivas, que envolvem algum 
desafi o e risco, aliadas ao contato com a natureza. Exemplos: arvorismo, ciclismo, expedições em cavernas, 
cachoeirismo, canionismo, escaladas, tirolesa, boia cross, canoagem, rafting, asa-delta, parapente etc. 

Ocorre predominantemente na região litorânea, onde se apresentam as trilhas, picos e cachoeiras da 
Mata Atlântica; na sua continuidade, em municípios da Região Metropolitana de Curitiba e entorno; na 
região dos Campos Gerais (Tibagi e Castro), acompanhada pelos cânions de Prudentópolis; e no Oeste, junto 
ao Parque Nacional do Iguaçu, conforme a fi gura 5.3.49.

FIGURA 5.3.49 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE AVENTURAFIGURA 5.3.49 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE AVENTURA
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FONTE: Paraná Turismo, 2013

O turismo cultural abrange o contato com edifi cações especiais, museus, casas de cultura e demais 
elementos do patrimônio histórico e cultural, além da participação em eventos artísticos e culturais, como 
apresentações, feiras e festivais.

Graças à heterogeneidade de formação étnica do povo paranaense, existe uma profusão de bens culturais 
que se distribuem pelo Estado, reproduzindo o histórico de ocupação do território. Sobressaem-se os 
monumentos e construções coloniais do litoral, a centenária Estrada da Graciosa, os portais e memoriais de 
Curitiba e região, os museus nas cidades que pertenceram à Rota dos Tropeiros, as colônias de imigrantes e 
aldeias indígenas, no entorno de Guarapuava e no Oeste paranaense (fi gura 5.3.50). Não há como não citar 
também os elementos culturais contemporâneos e os ícones arquitetônicos da capital do Estado.

O ecoturismo consiste na realização de atividades que implicam em contemplação da natureza, de 
forma sustentável, não somente minimizando impactos, mas incentivando sua conservação e promovendo o 
desenvolvimento das comunidades implantadas em áreas de preservação ambiental. Caminhadas, cavalgadas, 
espeleologia, observação de fauna e fl ora, rafting, dentre outras atividades, estão relacionadas a essa 
modalidade.

À semelhança do turismo de aventura, esse segmento está presente nas Unidades de Conservação 
distribuídas pelo Estado, seja nos parques naturais costeiros e da região do entorno de Curitiba, nos Campos 
Gerais (parques estaduais de Vila Velha, em Ponta Grossa, do Guartelá, em Tibagi e outros), em Guarapuava, 
Campo Mourão e municípios do Sudoeste, além dos Parques Nacionais do Iguaçu e de Ilha Grande, no Oeste 
(fi gura 5.3.51).

Turismo gastronômico é o segmento voltado à apreciação da culinária tradicional das diferentes 
localidades. Além de restaurantes que expressam a gastronomia das mais diversas origens, realizam-se ao 
longo do ano festivais com pratos tradicionais, gêneros alimentícios e bebidas.

FIGURA 5.3.50 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO CULTURALFIGURA 5.3.50 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO CULTURAL
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FONTE: Paraná Turismo, 2013
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FIGURA 5.3.51 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O ECOTURISMOFIGURA 5.3.51 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O ECOTURISMO
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Barreado e frutos do mar no litoral, pratos da culinária italiana em Santa Felicidade (Curitiba), comida 
tropeira na Lapa, em Castro e demais municípios da rota do movimento tropeirista, variedades de cachaça e 
vinhos artesanais, e churrascos em várias localidades são alguns dos principais elementos a se destacar no 
Paraná em termos de gastronomia (fi gura 5.3.52).

FIGURA 5.3.52 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO GASTRONÔMICOFIGURA 5.3.52 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO GASTRONÔMICO
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FONTE: Paraná Turismo, 2013

O turismo de lazer, sol e praia consiste no descanso em destinos de praia, rios, lagos ou piscinas, 
incluindo a prática da pesca, navegação, recreação e lazer, além dos banhos propriamente ditos. Estações 
de águas termais e praias artifi ciais também fazem parte dessa oferta turística. É o segmento mais sujeito à 
sazonalidade, apresentando incremento signifi cativo nos meses mais quentes e de férias escolares.

A oferta desse tipo de atrativo é bem distribuída pelo território estadual (fi gura 5.3.53), estando 
representada pelos balneários nos municípios litorâneos, por praias fl uviais e artifi ciais em todo o interior 
do Estado e pelos terminais turísticos lindeiros ao Lago de Itaipu, no extremo ocidental paranaense.

O turismo náutico caracteriza-se pela movimentação de pessoas que se utilizam de embarcações 
náuticas, podendo ocorrer em lagoas, rios, represas, lagos ou no mar. Envolve também as atividades de 
cruzeiros (marítimos ou fl uviais), passeios, excursões e outras viagens em meio aquático. Sendo esse um 
tipo de turismo mais específi co, seus maiores destaques encontram-se distribuídos de maneira pontual, em 
lagos (como o Igapó, em Londrina) e represas como Xavantes e Capivara (ambas na divisa com São Paulo) e 
a grande Itaipu, no Oeste, além, logicamente, das baías ao longo da costa marítima (fi gura 5.3.54).

O turismo de negócios e eventos inclui as atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse 
profi ssional, associativo e institucional, abrangendo reuniões e eventos de áreas distintas: comércio em 
geral, agropecuária, fi nanças, construção civil, meio ambiente, saúde, dentre outras.
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NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM OS GRUPOS

FIGURA 5.3.48 - NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM OS GRUPOSFIGURA 5.3.48 - NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM OS GRUPOS
FONTE: SETU, 2010
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FIGURA 5.3.53 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE LAZER, SOL E PRAIAFIGURA 5.3.53 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE LAZER, SOL E PRAIA
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Maringá Golf Club
Maringá
Parque do Ingá
Tropical Waterpark Internacional    
OdyPark

Campo Mourão
Parque Estadual Lago Azul

Medianeira
Pousada e Orquidário
Paraíso das Orquídeas
Recanto Ilha do Sol
Sítios do Beto
Pesqueiro Pesque e Prosa
Praça Angelo Darolt

Sta. Terezinha
do Itaipu
Terminal Turístico
de Itaipu, Bosque dos
Pioneiros, Parque Domingos 
Zanette

Foz do Iguaçu
Complexo Turístico
de Itaipu
Terminal Turístico
de Três Lagoas

Itaipulândia
Pq. Aquático
Term. Tur. de 
Vila Jacutinga

Sta. Helena
Pq. de Lazer e 
Turismo Ney
Braga

Missal
Ter.Turístico
Vila Natal

S. Miguel 
do Iguaçu
Ter. Tur. Linha
Ipiranga
Pq Aquático

Entre Rios
do Oeste

Ter.Tur. de Entre Rios

Mercedes
Estância Weber
Pq. de Lazer do Arroio Guaçu

Mal. Cândido Rondon
Praia Artificial de Porto Mendes
Sítio das Orquídeas
Pousada Porto Iguaba
Rambo Ecologia
Estância Coroados
Pesque-Pague e Lazer ALLI

Toledo
Pq. Ecológico Diva Paim Barth

Cap. Leônidas
Marques
Repr. de Salto Caxias

Cascavel
Pq.Ecológico Paulo Gorski
Colônia São Francisco de Assis

Francisco Beltrão
Anila Thermas Hotel

Verê
Parque Aquático

São Jorge do Oeste
Lagos do Iguaçu

Sulina
Pq. Aquático

Rio Bonito 
do Iguaçu

Represa de 
Salto Santiago

Quedas do Iguaçu
Represa Salto Osório

Porto Vitória
Cachoeira do Rio Espingarda

Pinhão
Faxinal do Céu

Guarapuava
Pq. do Lago
Pq. Mun. das
Araucárias

Turvo
Ald. Indi. 
Guarani

Irati
Pq. Aquático
de Irati

Rio Azul
Pq. Mun. Salto
     da Pedreira

Prudentópolis
Ózera Hotel Pousada
Recanto Cassiano
Recanto Rickli

Lapa
Parque Linear

Balsa Nova
Ponte do Rio
dos Papagaios
Recantos dos
Papagaios e 
Recanto dos
Arcos

Londrina
Lago Igapó, Parque Florestal Arthur Thomas,
Autódromo Internacional Ayrton Senna

Apucarana
Lago das Pedras Hotel e Lazer

Faxinal
Hotel Fazenda 
Luar de Agosto

Iretama
Termas de Jurema Resort Hotel

Telêmaco Borba
Bonde Aéreo

Tibagi
Parque Passo do Risetti
Ladeira do Paredão
Mirante do Rio Tibagi
Recanto Marins

Ponta Grossa
Recanto Botuquara,
Rio São Jorge e
Buraco do Padre

Campo Largo
Parque Ecológico Ouro Fino

Parque Lacustre
Castro
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Baía de Antonina

Pontal do Sul (Baía de Paranaguá)
Rio Guaraguaçu

Baía de Paranaguá

Baía das Laranjeiras e Pinheiros

Baía de Guaratuba

Carlópolis
Represa de Xavantes

Rio Iguaçu

Ponta Grossa
Alagados

Primeiro de Maio
Represa do Capivara

Londrina
Lago Igapó

Fênix
Rally Fluvial Vila Rica do Espírito Santo

Porto Rico
Rio Paraná

Guaíra
Centro Náutico e Recreativo

Marechal Cândido Rondon
Praia Artificial de Porto Mendes

Santa Helena
Parque de Lazer e Turismo Ney braga

Itaipulândia
Terminal Turístico Linha Jacutinga

São Miguel do Iguaçu
Terminal Turístico Vila Ipiranga

Barco Kattamaram
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Há uma ampla gama de festas, feiras e exposições, voltadas à atividade econômica local. Tais 
acontecimentos consistem em feiras relacionadas à indústria, seja têxtil e de confecções, como no Norte do 
Estado, ou à agropecuária, como nos municípios produtores rurais do Oeste e do Sudoeste, além daqueles da 
principal bacia leiteira estadual, em Castro e Carambeí. Festas temáticas, como as alemãs (Oktoberfest), que 
ocorrem em vários pontos do Paraná, além de festas de fl ores, em Maripá e Corbélia, são alguns exemplos da 
diversidade de eventos que o Paraná abriga (fi gura 5.3.55).
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FIGURA 5.3.55 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOSFIGURA 5.3.55 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS
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São José dos Pinhais
Aeroporto Afonso Pena
Montadoras de Automóveis
O Boticário
Caminhadas da Natureza
Festa do Vinho e Mostra de Folclore
Festas: do Pinhão, da Banana
da Colheita (Colônia Murici)
do Trigo (Colônia Marcelino)
Casa do Papai Noel
Fábrica dos Sonhos
Colônia Murici (hortifrutigranjeiros)
Colônia Marcelino - camomila e salsinha
Colônia Mergulhão - produtos coloniais atesanais

Morretes
Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes

Antonina
Porto
Usina Parigot de Souza
Festival de Inverno

Paranaguá
Porto Dom Pedro II
Paranaguá Motos
Festa da Tainha
Exposafra Pontal do Paraná

Festival do Caraguenjo
CEM - Centro de Estudos do Mar

Matinhos
SESC Triathlon Cicuito Nacional
- Etapa Caiobá

Guaratuba
CPPOM - Centro de Produção e
Propagação de Organismos Marinhos

Curitiba
Curitiba Capital do Natal
Festival de Teatro
Mobiliar (Feira de Móveis do Paraná)
Cidade Industrial

Araucária
Refinaria Pres. Getúlio Vargas

Lapa
Feira do Prod. 
       Rural

Balsa Nova
Festa do Milho
Cimento Itambé
Ingredion Brasil
Caminhada Internacional
da Natureza

Palmeira
Cooperativa 
Witmarsun

Campo Largo
Feira de Louça
"Old Cars"- Exposição
de Veículos Antigos
Festival das Orquídeas
Semana Polonesa
Semana Italiana
Festa da Batatinha e 
Cultura Polonesa

Castro
Coop. Batavo
Coop. Castrolanda
          Agroleite

Carambeí
Coop. Batavo
Expocarambeí

Ponta Grossa
                                     EFAPI
Exposição Feira Agropec. Ind.
                        Munchen Fest

Sta. Terezinha
do Itaipu
Fespop

Foz do Iguaçu
Fartal
Festival Inter.
do Turismo

São Miguel
do Iguaçu
Feanimais

Medianeira
Caminhada na Natureza
Auto da Paixão de Cristo
Femult

Missal
Caminhadas
da Natureza

Sta. Helena
Expo Sta. Helena

Pato Bragado
Oktoberfest, Show da Virada
do Ano e Reveillon no Lago
municipal

Cascavel
Expovel
Fetivais de Dança,
Música e Teatro
Fómula Truck
Show Rural
Coopavel

Corbélia
Festa das Flores

Toledo
Expotoledo

Maripá
Festa das Orquídeas e
do Peixe (Arrancadão de Tratores)

Mal. Cândido Rondon
Exporondon
Oktoberfest

Guaíra
Festa das Nações

Imbituva
Feira das Malhas

Guarapuava
Expogua

Candói
Festa do Charque

Palmas
Expopalmas
Usina Eólica Elétrica

Laranjeiras do Sul
Agroshow

Pato Branco
Expopato
Roteiro de Turismo
Teconológico
Sudoeste Mostra Moda

Arapoti
Cooperativa Capal

Santo Antônio da Platina
EFAPI- Exposição Feira Agropec.
Ind.e Com. Norte Pioneiro

Londrina
Exposição Agropec.
e Industrial

Arapongas
Movelpar

Maringá
Expoingá
Modamix
Shoppings de Confecções

Cianorte
Expovest Concept Fashion
Shoppings de Confecções
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FONTE: Paraná Turismo, 2013

O turismo de pesca compõe os deslocamentos para a prática da pesca, com objetivo esportivo ou 
recreativo, sem fi nalidade comercial. Acontece em rios, lagos, represas, baías, braços de mar, portos e 
manguezais.

Apesar de reduzida em relação a outros Estados, a costa marítima paranaense é entrecortada por 
muitas baías, de Guaraqueçaba, Antonina, Paranaguá e Guaratuba, o que acaba por ampliar sobremaneira sua 
extensão e, portanto, as opções para quem pratica o turismo de pesca. Existe ali uma grande diversidade de 
peixes, sendo o robalo uma das espécies mais cobiçadas pelos pescadores esportivos. Além disso, realiza-
se em toda a costa a pesca de praia, uma modalidade bastante popular. No interior do Estado a pesca se 
concentra no Rio Paraná (piaparas, pacus e dourados), no Lago de Itaipu (tucunarés) e em menor escala nos 
rios Paranapanema, Ivaí e Tibagi (fi gura 5.3.56).

O turismo religioso é o segmento que inclui viagens motivadas pela fé religiosa. Assim, santuários, 
templos e igrejas são locais que atraem esse tipo de visitantes, além de locais de peregrinação e festas.

Esse tipo de turismo acontece em todas as regiões do Paraná (fi gura 5.3.57), havendo um amplo rol de 
locais onde se pode exercer a fé. Catedrais imponentes tanto pela religiosidade quanto pela arquitetura, 
como as de Maringá e de Curitiba, além de igrejas católicas, ortodoxas e evangélicas, atraem fi éis viajantes e 
da própria comunidade. À parte o cristianismo estar largamente representado por todo o Estado, é marcante 
a presença do budismo e do islamismo, principalmente no Norte e na região polarizada por Foz do Iguaçu, 
acompanhando a distribuição étnica de formação do povo paranaense.

FIGURA 5.3.56 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE PESCAFIGURA 5.3.56 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE PESCA
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Pontal do Paraná
Pontal do Sul (Baía de Paranaguá)
Rio Guaraguçu

Guaratuba
Baía de Guaratuba

Tijucas do Sul
Rio da Várzea

São Mateus do Sul
Pesca ao Lambari

Foz do Jordão
Pousada das Palmeiras

Cruz Machado
Pousada Rio d' Areia

Foz do Iguaçu
Rio Paraná - Pesca 
Esportiva, Torneio 
Internac. de Pesca

Marechal Cândido Rondon

Icaraíma
Concurso de Pesca ao Pacu

Ribeirão Claro
Campeonato de Pesca Esportiva à Corvina

Carlópolis
Pesca ao Tucanaré
Torneio de Pesca Esportiva

Antonina
Baía de Antonina

Porto Barreiro
Rio Iguaçu

Sta. Terezinha do Itaipu
São Miguel do Iguaçu

Missal
Itaipulândia

Santa Helena

Pato Bragado

Mercedes

Torneios Internacionais de Pesca
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FONTE: Paraná Turismo, 2013

Destacam-se também as festas, como a da Nossa Senhora do Rocio (Padroeira do Paraná), em Paranaguá, 
e a do Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos. Há também as peregrinações: da Gruta do Monge, 
na Lapa; de Santo Inocêncio, em Tomazina; e a Rota de Peregrinação Fé na Estrada, entre Apucarana e 
Lunardelli.
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FIGURA 5.3.57 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO RELIGIOSOFIGURA 5.3.57 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO RELIGIOSO
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Guaraqueçaba
Festa Bom Jesus dos Perdões

Paranaguá
Catedral N. Sra. do Rosário
Santuário N. Sra. do Rocio
Festa da Padroeira N. Sra. do Rocio
Igreja de S. Benedito
Festa N. Sra. dos Navegantes (Ilha do Mel)
Festa de S. Pedro (Ilha do Mel)
Via Sacra - Paixão de Cristo
Congresso de Missões e Evangelismo

Guaratuba
Igreja N. Sra. do Bom Sucesso
Festa do Divino

São José dos Pinhais
Catedral São José
Paróquia Sagrado Coração
Igreja Santíssima Trindade
Capela do Senhor Bom Jesus
Capela de Santo Antônio
Capela N. Sra. dos Milagres

Curitiba
Catedral Basílica Menor N. Sra. da Luz dos Pinhais
Santuáro de N. Sra. Perpétuo Socorro
Museu de Arte Sacra da Igreja da Ordem
Mesquita Imam Ali

Irati
Morro da Santa
Imagem N. Sra. das Graças

Piraí do Sul
Santuário N. Sra. das Brotas
Festa N. Sra. das Brotas
Festa Sr. Menino Deus

Castro
Morro do Cristo
    Igreja Matriz 
    Sra. Sant'AnaPrudentópolis

Igreja Matriz de S. Josafat

União da Vitória
Morro do Cristo

Medianeira
Morro Nossa Sra. da Salete

Foz do Iguaçu
Cat. S. João Batista
Cat. N. Sra. Guadalupe
Igreja Matriz S. João Batista
Mesquita Muçulmana
Templo Budista

Marechal Cândido Rondon
Igreja São Roque

Porto Rico
Festa N. Sra.
dos Navegantes

Cornélio Procópio
Santuário Shoenstatt

Jacarezinho
Catedral Diocesana
Santuário Shoenstatt

Siqueira campos
Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde

Tomazina

Tibagi
Capela Sta. Pastorina
Capela da Faz. Fortaleza
Festa de Ação de
Graças pela Colheita

Morretes
Igreja S. Sebastião de Porto de Cima

Campo do Tenente
M t i T i t

Rio Negro
Capela Cônego José Ernser
Igrela Matriz do Sr. Bom Jesus da Coluna
Igreja Evangélica de Confissão Luterana

Lapa
Gruta do Monge
Igreja Sto. Antônio
Santuário de S. Benedito

Antônio Olinto
Igreja N. Sra da
Imaculada Conceição

Mallet
Igreja S. Miguel Arcanjo
Sant. N. Sra. do Rosário
Gruta N. Sra. de Lourdes

Palmas
Palácio Diocesano
Santuário N. Sra. de Fátima
Gruta N. Sra. de Lourdes

Pato Branco
Matriz S. Pedro Apóstolo

Bom Sucesso do Sul
Cristo da Luz
Gruta N. Sra. de Lourdes

Renascença
Santuário do Rio Elias

Francisco Beltrão
               Morro do Calvário
Igreja S. Francisco de Assis

Barracão
Capela São José
Gruta Sta. Emilia

Santo Antônio do
Sudoeste

Imagem de Santo Antonio
de Pádua

Itaipulândia
Imagem N. Sra.
Aparecida

Santa Helena
Cristo Esplendor

Mercedes
Gruta N. Sra. 
de Lourdes

Guaíra
Igreja de Pedra
Nossa Sra. Perdon

Santo Inácio
Museu Hist. dos Jesuítas

Marco dos 400 anos da
Redução Jesuítica

Sítio Arqueológico da
Redução Jesuítica

Assaí
Igreja Tenrikyo
Templo Budista Shoshinji

Apucarana
Pq. Ecológico
de Sto. Expedito
Festa Nacional
de Sto. Expeito

Cianorte
Igreja Matriz

Maringá
           Catedral 
 Basílica Menor
N. Sra. da Glória

Lunardelli
Sant. Sta. Rita de Cássia
Festa Sta. Rita de Cássia

Barbosa Ferraz
Igreja Sta. Rita de Cássia

Ponta Grossa
Most. da Ressurreição
Capela Sta. Bárbara

Palmeira
Sant. Sr. Bom
Jesus do Monte

Londrina
Catedral Metropolitana Sagrado
Coração de Jesus
Santuário Shoenstatt
Mesq. Muçulmana Rei Faiçal
Templo Budista Honganji

Igreja N. Sra. da C. Aparecida e Sto. Inocêncio Martir
                              Festa da N. Sra. e Sto. Inocêncio

Balsa
Nova

Capela
Tamanduá

Araucária
Igreja de S. Miguel
Casa Betânia

Colombo
Morro da Cruz
Casa da Memória
da Venerável
Irmã Antonieta
Farani

Antonina
Festa N. Sra.
do Pilar
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FONTE: Paraná Turismo, 2013

O turismo rural refere-se à movimentação de pessoas ao meio rural, em busca dos mais variados tipos de 
atrativos, relacionados à produção agropecuária e ao contato com diferentes etnias colonizadoras: alimentos 
e bebidas in natura ou processados (vinhos, aguardentes, mel, embutidos), gastronomia, artesanato, 
manifestações folclóricas, criação de animais, atividades equestres e de pesca, caminhadas e visitação a 
fazendas.

A existência das colônias formadas pelos imigrantes, cuja atividade principal se baseou na agropecuária, 
proporciona ao Estado, em termos turísticos, um expressivo acervo de atrativos ligados ao campo. Para esse 
tipo de turismo, municípios da RMC e dos Campos Gerais apresentam roteiros turísticos voltados ao contexto 
rural, como o Circuito Italiano em Colombo ou o Roteiro das Colônias Portuguesas em Campo Largo, além de 
uma importante estrutura hoteleira como, por exemplo, as pousadas em Balsa Nova, Campina Grande do Sul 
e Bocaiúva do Sul e hotéis-fazenda em Colombo, Lapa, Piraquara e Castro, entre outros.

Outra concentração de opções relativas ao turismo rural existe no Oeste, representada por pousadas, 
sítios e circuitos no entorno de Foz do Iguaçu. As demais localidades que se enquadram nessa categoria no 
território estadual encontram-se no Norte do Estado (fi gura 5.3.58). 

FIGURA 5.3.58 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO RURALFIGURA 5.3.58 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO RURAL
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Restaurante
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Castro
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O turismo de saúde apresenta-se como o segmento das pessoas que procuram tratamento médico em 
grandes centros especializados ou de referência e daquelas cujo objetivo é o atendimento medicinal, para 
descanso, relaxamento ou perda de peso, como é o caso dos spas e hotéis com águas termais.

O Paraná dispõe de vários equipamentos que oferecem esses serviços e vem ganhando destaque nesse 
segmento. Os spas paranaenses estão também incluídos nos roteiros de turismo rural, devido ao fato 
de estarem próximos das atrações turísticas das regiões onde se localizam. À exceção de uma pequena 
concentração deles na RMC (na Lapa, em Balsa Nova, Almirante Tamandaré e São José dos Pinhais), os demais 
estão dispersos pelo território estadual (fi gura 5.3.59).
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FIGURA 5.3.59 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE SAÚDE FIGURA 5.3.59 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE SAÚDE 
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5.3.6.4  OS GRUPOS DE MUNICÍPIOS E SEUS ATRATIVOS TURÍSTICOS5.3.6.4  OS GRUPOS DE MUNICÍPIOS E SEUS ATRATIVOS TURÍSTICOS

GRUPO 1 (Curitiba)

Pelas próprias características de capital do Estado, Curitiba e região atraem visitantes que buscam uma 
gama abrangente de atividades, desde as relativas a negócios e eventos até o lazer das mais variadas formas. 
Curitiba apresenta excelente infraestrutura turística, gastronomia, moderno sistema de transportes, museus, 
teatros, parques, portais étnicos e memoriais que atraem cada vez mais visitantes. 

O grupo abriga um complexo e emergente polo industrial, com grande concentração de tecnologia, 
produtos estratégicos e empregos de alta qualifi cação, motivando intensas relações comerciais com 
empresários de outras cidades, estados e países. 

Em seu entorno, há circuitos de turismo rural, com a presença de hotéis-fazenda, pousadas, cafés 
coloniais e restaurantes que propiciam passeios a cavalo e outras atividades inerentes ao campo.

Como representantes por segmento, pode-se citar: o bairro de Santa Felicidade, em Curitiba (turismo 
gastronômico); o centro histórico da Lapa (turismo cultural); o Parque Ecológico Ouro Fino (turismo de lazer, 
sol e praia) e a Rota da Louça, em Campo Largo (turismo de negócios e eventos); e o Caminho do Itupava, 
em Quatro Barras (turismo de aventura).

GRUPO 2 (Paranaguá)

Localizado em meio à Mata Atlântica, o litoral paranaense ocupa um dos biomas com a maior diversidade 
do planeta. Abriga áreas de conservação em todos os seus municípios, divididas em parques, Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e Estações Ecológicas. Algumas destas oferecem caminhadas por 
trilhas, contato com manguezais e rios, escalada nos maiores picos do Estado, enfi m, inúmeros passeios 
ecológicos e atividades de ecoturismo.

A ferrovia Paranaguá-Curitiba e a Estrada da Graciosa, construídas na época imperial, atingem as cidades 
históricas de Morretes e Antonina e são consideradas atrações à parte, oferecendo atrativos culturais, 
gastronômicos e de aventura.

A orla marítima paranaense tem 95 quilômetros com muitos atrativos. O mais importante porto do Sul do 
Brasil e um dos maiores da América Latina na exportação de grãos encontra-se no município de Paranaguá. 
Em termos turísticos, se sobressai nesse município a Ilha do Mel, um destino composto por belas praias, 
monumentos históricos, um lugar que propicia a prática de surfe, ciclismo e caminhada e apresenta boa 
gastronomia local e hospedagem de qualidade. 

As demais praias paranaenses, localizadas nos municípios de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, 
para onde convergem banhistas de todo o Estado e de outras localidades, inclusive estrangeiros, são cidades 
com boa infraestrutura turística, que chegam a receber 1 milhão de visitantes na alta temporada.

GRUPO 3 (Ponta Grossa)

Ponta Grossa e seu entorno abrigam a região dos Campos Gerais, com um complexo de atrativos naturais, 
históricos e culturais em meio à intensa atividade agropecuária. Há muitas opções para o turismo em 
praticamente todas as cidades. É uma região que foi colonizada por tropeiros, que ali deixaram marcas que 
podem ser conferidas no Museu do Tropeiro e nos pratos típicos servidos. 

Atrativos naturais existentes em Vila Velha e Furnas, em Ponta Grossa, além do Canyon Guartelá, em Tibagi, 
propiciam passeios que envolvem diversos tipos de experiências, desde culturais até de aventura e de ecoturismo. 

A região é o maior polo produtor de laticínios do Estado. Em termos turísticos, proporciona roteiros 
culturais da história da imigração holandesa, que abrangem construções, museus, artesanato, folclore e 
gastronomia, por meio da colônia Castrolanda, em Castro, e de Carambeí, onde se localiza a Cooperativa 
Agrícola Batavo. Também a colonização alemã se faz presente, em Witmarsum, no município de Palmeira1. 

Telêmaco Borba tem sua dinâmica voltada à indústria papeleira ali instalada e, em função dela, apresenta, 
para fi ns turísticos, o Parque Ecológico Klabin e um teleférico na cidade, que originalmente transportava 
funcionários da indústria e que hoje consiste em passeio turístico.

GRUPO 4 (Londrina/Maringá)

Os municípios desse grupo apresentam excelente infraestrutura para turistas e visitantes e revelam em 
sua arquitetura e nas manifestações culturais a infl uência das imigrações europeia e japonesa. 

O agronegócio, atividade estrutural do norte do estado, propicia a inserção dos principais polos do grupo, 
Londrina e Maringá, no eixo turístico estadual, ocorrendo uma infi nidade de eventos, que incluem feiras e 
exposições. Esses municípios ainda atraem milhares de estudantes anualmente, devido aos concorridos vestibulares 
de suas universidades.

Os pontos turísticos mais procurados em Londrina são o Parque Igapó, cujo lago permite a prática de 
esportes náuticos, e o Parque Estadual Mata dos Godoy, localizado na Fazenda Santa Helena. Em Maringá, 
são a Catedral, pela moderna e imponente solução arquitetônica, e o Parque do Ingá, localizado no centro 
da cidade, com cerca de 50 hectares. 

O fl uxo de turistas para a região é intensifi cado pela presença de um resort, com ampla estrutura de 
lazer, aventura e esportes, em Cornélio Procópio, com ocupação signifi cativa praticamente o ano todo. 

1 Esse município não está incluído no grupo em virtude de apresentar menos de 250 leitos, o que não lhe abstrai a importância como destino 
turístico na região.
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GRUPO 5 (Umuarama/Campo Mourão)

Apesar de mais populosas, as cidades de Umuarama e Campo Mourão não são as mais representativas do 
grupo no que diz respeito ao movimento de turistas. A primeira abriga eventos ligados à agropecuária e a 
segunda tem, como atrativo relevante, o Parque Estadual Lago Azul. 

No município de Iretama encontra-se instalado um renomado resort, que alia o turismo de lazer, sol e 
praia ao ecoturismo e ao turismo rural e recebe hóspedes em quase todas as épocas do ano.

O município de Cianorte é referência nacional no mercado de vestuário, ancorando sua economia nas 
indústrias de confecção. A rede de serviços disponíveis aos compradores que se utilizam dos shoppings 
atacadistas (formada por inúmeros hotéis, pousadas, bares, restaurantes e centros de eventos) e um 
organizado sistema de transportes fazem da cidade um destino turístico dos mais procurados do Estado.

GRUPO 6 (Cascavel)

Como em quase todo o oeste paranaense, a essência do deslocamento de visitantes à região polarizada 
por Cascavel está nas articulações comerciais e na realização de eventos relacionados ao agronegócio, 
principal setor econômico do grupo. Acontecem, ao longo do ano, inúmeras exposições e feiras em Marechal 
Cândido Rondon, Toledo e Cascavel.

Há, no entanto, exemplos a citar em termos de turismo de lazer, começando por Guaíra. No passado, 
o município era um dos destinos brasileiros mais visitados por estrangeiros, enquanto abrigava as Sete 
Quedas, que foram submersas em 1982 para a formação do Lago de Itaipu. Atualmente conta com uma 
estrutura que propicia o ecoturismo, no Parque Nacional da Ilha Grande, e o turismo náutico no Centro 
Náutico e Recreativo, além de torneios internacionais de pesca no Rio Paraná.

O município de Marechal Cândido Rondon apresenta alternativas diversifi cadas, como a praia artifi cial 
de Porto Mendes, bastante utilizada como balneário e que permite o turismo náutico. Há também o turismo 
de aventura, onde se pratica rafting e rapel. A região tem ainda importantes parques ecológicos em Cascavel 
e Toledo.

Há atrativos culturais, como o centro histórico de Guaíra, o Centro de Eventos em Marechal Cândido 
Rondon, o Teatro Municipal de Toledo e os museus de Artes e da Imagem e do Som em Cascavel.

GRUPO 7 (Foz do Iguaçu)

A expressão maior do turismo de lazer paranaense consiste nas Cataratas do Iguaçu, que, com o título de 
uma das Sete Maravilhas do Mundo, fazem da cidade de Foz do Iguaçu, localizada na Tríplice Fronteira de Brasil, 
Argentina e Paraguai, o segundo destino mais visitado por turistas estrangeiros, atrás apenas do Rio de Janeiro. 
A Itaipu Binacional, no Rio Paraná, uma das maiores usinas produtoras de energia elétrica do mundo, é outro 
destaque como atrativo turístico. Assim, na condição de detentora de um patrimônio turístico com tal magnitude, 
a cidade de Foz do Iguaçu é também consagrada pela realização de eventos de âmbito nacional e internacional, 
oferecendo infraestrutura ampla e de qualidade.

O ecoturismo se faz presente no Parque Nacional do Iguaçu, que recebe 1,2 milhão de visitantes por ano 
em seus mais de 185 mil hectares de fl oresta protegida, e no Parque das Aves, um viveiro extraordinário, 
localizado próximo ao primeiro, e considerado o maior parque de aves da América Latina. Ainda dentro do 
Parque Iguaçu, o turista conta com um famoso passeio, o Macuco Safári, que alia a ecoaventura, com trilhas 
a pé, em carreta, e catamarã, ou com esportes mais ousados, como rapel e rafting no Cânion Iguaçu.

Os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu dispõem de suas margens para a prática do turismo de pesca, 
lazer, sol e praia, náutico e afi ns. Para os praticantes de atividades náuticas e de pesca esportiva, existem 
terminais turísticos que surpreendem pela qualidade de suas estruturas e pela intensa programação de 
torneios e campeonatos ao longo do ano. As praias de água doce que ali se formaram, após a criação do lago, 
são muito frequentadas. Estima-se que, a cada fi nal de semana, o balneário de Santa Helena, cuja praia tem 
a maior faixa de areia da região, receba, em média, 6 mil visitantes; o de Itaipulândia, 4 mil; e o de São 
Miguel do Iguaçu, 2 mil.

GRUPO 8 (Francisco Beltrão/Pato Branco)

O potencial turístico da região está diretamente relacionado à atividade agropecuária, tema central das 
feiras anuais ou bienais que ali acontecem. Tais eventos são o palco ideal para a prospecção de negócios por 
parte de expositores do setor agropecuário, além do comércio em geral, indústria e serviços.

Francisco Beltrão conta com o Parque de Exposições Jaime Canet Junior, uma grande área verde, onde 
estão inseridos o Centro de Convenções, barracões para feiras e eventos, além de palco para shows e casa 
para leilões. É utilizado para a realização da Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial – EXPOBEL, 
que já chegou a atingir, em 2010, 263 mil visitantes.

Em Pato Branco acontece a Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Pato Branco – 
Expopato, onde são apresentadas várias raças de animais e acontecem igualmente leilões, rodeios, exposição 
de máquinas e implementos agrícolas, além de shows em área coberta com capacidade para 15 mil pessoas. 
Em 2012, sua mais recente edição, 142 mil pessoas visitaram o local.

Encontra-se em expansão o segmento do turismo rural, forte vocação da região, essencialmente 
constituída por pequenos produtores da agricultura familiar.

GRUPO 9 (Guarapuava e Prudentópolis)

A região Centro-Sul, aqui representada pelos municípios de Guarapuava e Prudentópolis, tem como 
principal atrativo a história de sua ocupação, das mais antigas do Paraná, e as marcas da colonização alemã 
e ucraniana.

Guarapuava está localizada entre Curitiba e Foz do Iguaçu, na rodovia BR-277, a principal do MERCOSUL, 
que liga o Porto de Paranaguá ao Paraguai e à Argentina. Conta com casarões antigos, igrejas e capelas, 
além de um museu que retrata a história do município. A 18 quilômetros da sede encontra-se o distrito de 
Entre Rios, composto por 5 colônias eslavo-germânicas, local que tem belezas naturais e uma interessante 
arquitetura, além de manter vivos os traços culturais alemães de sua população. 

Já Prudentópolis tem na colonização ucraniana sua base cultural e a essência de sua atratividade 
turística. Acontecem ao longo do ano diversas festas típicas, com atuação destacada do grupo folclórico 
ucraniano. É também notória a quantidade de templos religiosos ali existentes, dada a religiosidade de seu 
povo. 

Paralelamente, o grupo sobressai por suas áreas verdes, que permitem o ecoturismo e o turismo de 
aventura, entre outros. Existem importantes parques: em Guarapuava, o Parque do Lago; na região central, o 
Parque Municipal das Araucárias, uma reserva ecológica onde está instalado o Museu Entomológico Hipólito 
Schneider, também conhecido como Museu de Ciências Naturais, e o Parque Municipal São Francisco da 
Esperança, uma área de preservação a 46 quilômetros da sede. Prudentópolis se destaca no cenário turístico 
por conta de seu relevo e da quantidade de corredeiras e cachoeiras (há mais de 100 cachoeiras catalogadas, 
várias delas com mais de 100 metros de altura). Os dois municípios, juntamente com Turvo, compartilham 
na divisa tríplice o Salto São Francisco, uma queda em meio a cânions que chega a 196 metros de altura. 

GRUPO 10 (União da Vitória)

Esse grupo constitui um eixo estruturado pela Rodovia do Xisto, que interliga Lapa, São Mateus do Sul 
e União da Vitória, e sua continuidade pelas rodovias BR-153 e BR-280 até Palmas.

A cidade da Lapa, a 72 quilômetros de Curitiba, proporciona aos seus inúmeros visitantes atrativos de 
diversifi cados segmentos turísticos: desde o cultural, representado pelo centro histórico, o Theatro São João 
e a Casa Vermelha (que abriga o Centro de Artesanato e o Museu do Tropeiro), até o de saúde, pela presença 
de um renomado spa. 

Também fazendo parte do patrimônio do município, existe o Parque Estadual do Monge, cujas formações 
rochosas entremeiam-se trilhas ecológicas e, principalmente, onde está inserida a Gruta do Monge, local de 
peregrinação religiosa. Esse parque encontra-se num processo de revitalização e de avaliação das questões 
ambientais, portanto, está fechado para visitação.
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A vocação turística de São Mateus do Sul é de natureza cultural, dada a presença dos traços da imigração 
polonesa, aliada ao segmento de negócios e tecnologias relativos ao xisto.

União da Vitória tem a peculiaridade de se localizar na fronteira com Santa Catarina, pois tem uma 
“cidade-gêmea” nesse Estado, Porto União, estando as duas separadas pelos trilhos da estrada de ferro. 
Por conta disso, são atrações turísticas: a própria estação ferroviária, com arquitetura simétrica em relação 
às duas cidades, e o passeio de Maria Fumaça, em trajeto de 6 quilômetros. A Imagem do Sagrado Coração 
de Jesus, uma estátua de 27 metros de altura, fi xada no topo de um dos mais altos morros que cercam o 
município, atrai o turismo religioso. Do alto desse morro se vislumbra a paisagem das duas cidades, o Rio 
Iguaçu e as pontes, entre outros atrativos turísticos. Há ainda o turismo de aventura, representado pela 
Rota das Cachoeiras.

A cidade de Palmas está instalada a 1.160 metros de altitude, o que lhe confere a condição de ser a mais 
fria do Paraná e uma das mais frias do sul do Brasil, havendo eventuais ocorrências de neve. No centro, a 
principal atração é o Parque da Gruta.
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5.4.1  DINÂMICA POPULACIONAL5.4.1  DINÂMICA POPULACIONAL

Segundo dados dos censos demográfi cos, a população residente no Estado do Paraná avançou a uma 
taxa média geométrica de 0,88% ao ano de 2000 a 2010, abaixo dos percentuais registrados nos períodos 
1970-1980, 1980-1991 e 1991-2000, quando as variações médias anuais alcançaram 0,97%, 0,93% e 1,39%, 
respectivamente.

A redução do ritmo de crescimento da população paranaense, acompanhando a menor expansão 
demográfi ca do país, pode ser imputada ao saldo migratório negativo, apesar da classifi cação do Estado como 
espaço de “rotatividade migratória” (semelhança entre os fl uxos de emigração e imigração), e ao declínio 
da taxa de fecundidade, representada pelo número médio de fi lhos de uma mulher durante o seu período 
reprodutivo, não obstante a elevação da esperança de vida dos residentes no Paraná.

O atual quadro demográfi co é marcado ainda pelo razoável deslocamento intraestadual da população, que 
contribui para o esvaziamento de determinados territórios; pela continuidade do movimento rural-urbano, 
embora em menor intensidade; pela abertura da janela demográfi ca, com suas inegáveis oportunidades 
econômicas; e pela nova confi guração da estrutura etária. Em relação a essa última questão, não há dúvida 
quanto ao envelhecimento dos residentes no Estado, evidenciado pelo estreitamento da base e o alargamento 
do vértice da pirâmide populacional (fi guras 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3).

Como se sabe, tais mudanças são inerentes ao avanço de uma sociedade, notabilizando-se o caso das 
nações centrais, cuja participação dos idosos na estrutura etária é cada vez mais signifi cativa. Logo, é 
necessário que as futuras políticas sociais e de desenvolvimento econômico do Estado do Paraná considerem 
as restrições da força de trabalho e o forte aumento da demanda por serviços públicos pela população 
em idade não ativa, que ocorrerão em um horizonte de longo prazo, sendo estratégicos, por exemplo, a 
promoção de atividades produtivas de alto valor adicionado por trabalhador, o que exigirá, entre outros, 
maiores investimentos em qualifi cação profi ssional, e o redimensionamento do sistema de saúde.

Todavia, a despeito de toda a responsabilidade imposta ao planejamento governamental, o envelhecimento 
populacional garante, em um dos seus estágios, uma favorável condição em termos econômicos, conforme 
colocado acima, com o aumento da proporção de pessoas aptas a produzir, em um critério exclusivamente 
etário. Essa fase propícia, conhecida como janela demográfi ca e hoje vigente, deve ser explorada no sentido 
de acumular a poupança e o capital fi xo necessários para a preservação do bem-estar da população no período 
subsequente, quando a proporção de indivíduos em idade de dependência (crianças e, principalmente, idosos) 
será muito relevante e velozmente crescente.

Já no que diz respeito à migração do campo para as cidades, apesar da sua não interrupção, observa-se 
que o decréscimo relativo da população rural do Paraná foi menos pronunciado na última década, atingindo 
-1,5% ao ano no período 2000-2010, abaixo das taxas médias geométricas anuais contabilizadas em 1970-
1980 (-3,3%), 1980-1991 (-3,3%) e 1991-2000 (-2,3%). Como resultado, o percentual de paranaenses que 
residem no meio rural caiu de 63,9% em 1970, para 14,7% em 2010, anotando-se participações intermediárias 
de 41,4% em 1980, 26,6% em 1991 e 18,6% em 2000 (tabela 5.4.1).

FIGURA 5.4.1 - PIRÂMIDE ETÁRIA - 1970FIGURA 5.4.1 - PIRÂMIDE ETÁRIA - 1970

FIGURA 5.4.2 - PIRÂMIDE ETÁRIA - 1991FIGURA 5.4.2 - PIRÂMIDE ETÁRIA - 1991

FIGURA 5.4.3 - PIRÂMIDE ETÁRIA - 2010FIGURA 5.4.3 - PIRÂMIDE ETÁRIA - 2010

FONTE: IBGE

Automaticamente, a proporção de domiciliados em áreas urbanas subiu de 36,1% em 1970, para 85,3% 
em 2010, alçando o Estado à sétima posição no ranking das Unidades da Federação (UFs) mais urbanizadas, 
em contraposição à condição observada em 1970, quando o Paraná integrava o grupo das quatro maiores 
taxas de ruralização.
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TABELA 5.4.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, SEGUNDO SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO - 1970-2010TABELA 5.4.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, SEGUNDO SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO - 1970-2010

ANO
URBANA RURAL TOTAL

População Part. (%) População Part. (%) População Part. (%)

1970 2 504 253 36,1 4 425 568 63,9 6 929 821 100,0
1980 4 472 506 58,6 3 157 343 41,4 7 629 849 100,0
1991 6 197 953 73,4 2 250 760 26,6 8 448 713 100,0
2000 7 786 084 81,4 1 777 374 18,6 9 563 458 100,0
2010 8 912 692 85,3 1 531 834 14,7 10 444 526 100,0

FONTE: IBGE - Censos demográfi cos

Concomitante ao movimento rural-urbano da década passada, houve signifi cativa migração de pessoas 
restrita ao território paranaense, muito mais intensa que os fl uxos interestaduais. De acordo com dados 
do último Censo Demográfi co, 958,6 mil indivíduos, estabelecidos no Estado em 2010 e com idade igual 
ou superior a 5 anos, residiam em outro município em 31/7/2005, diferente daquele na ocasião da coleta 
censitária. Desse total, 359,3 mil não mantinham residência no Paraná na data mencionada, o que indica 
deslocamento interestadual, havendo outros 39,1 mil domiciliados no exterior, igualmente em 31/7/2005, 
sinalizando fl uxos migratórios internacionais. Por conseguinte, houve a preponderância da migração 
intraestadual, ou seja, as movimentações que envolveram exclusivamente municípios paranaenses, tanto 
como origem quanto como destino.

Por fi m, no que tange à evolução da fecundidade e da expectativa de vida, constata-se que, no Estado, 
o número de fi lhos por mulher declinou de uma taxa de 2,62 em 1991 para 2,30 em 2000 e 1,86 em 
2010, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano 2013, produzido pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pela Fundação João 
Pinheiro (FJP).

Inversamente, a esperança de vida ao nascer ascendeu de 65,71 anos em 1991 para 69,83 em 2000 e 
74,80 em 2010, mantendo-se acima da média nacional. Contudo, cabe ressaltar que a presente taxa estadual 
é a menor entre as UFs do eixo Sul-Sudeste, fi cando abaixo também dos resultados do Distrito Federal e Mato 
Grosso do Sul.

5.4.1.1  TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTE5.4.1.1  TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTE

Os municípios paranaenses exibem dinâmicas demográfi cas muito distintas, registrando taxas médias 
anuais de crescimento populacional que oscilaram de -4,79% (Altamira do Paraná) a 5,65% (Tunas do Paraná) 
no período de 2000 a 2010. De um modo geral, as mesorregiões Centro-Sul, Centro-Ocidental e Norte-Pioneiro 
concentraram os municípios cujo contingente populacional foi decrescente no mencionado intervalo (fi gura 
5.4.4), embora o Noroeste e o Sudoeste do Estado também tenham apresentado número considerável de 
circunscrições ad ministrativas nessa condição.

Opostamente, as mesorregiões Oeste, Norte-Central e, principalmente, Metropolitana de Curitiba, onde, 
não por coincidência, estão localizados os grandes centros urbanos do Paraná, reuniram a maior parte dos 
municípios que registraram crescimento médio geométrico da população superior a 1% ao ano, acima da taxa 
de 0,88% anotada pelo Estado, o que sinaliza a continuidade do processo de metropolização.

Para ilustrar esse movimento, 40,2% da população paranaense residia nas regiões metropolitanas de 
Curitiba, Londrina e Maringá no ano de 2000, participação que subiu para 44,7% em 2010, segundo dados do 
IBGE, em uma reconfi guração demográfi ca que não é observada somente no Estado. Tanto é assim que o peso 
relativo dos espaços metropolitanos de Florianópolis e Vale do Itajaí na população catarinense evoluiu de 
25,3%, para 27,2% nos anos 2000, em trajetória semelhante a do Rio Grande do Sul, cuja representatividade 
da Grande Porto Alegre ascendeu de 35,9% para 37,0%.

FIGURA 5.4.4 - TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO GEOMÉTRICO ANUAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS - 2000-2010FIGURA 5.4.4 - TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO GEOMÉTRICO ANUAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS - 2000-2010
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Passando aos municípios que contabilizaram resultados intermediários, com aumento populacional de 
até 1,0% ao ano, observa-se concentração nas mesorregiões Centro-Oriental e Sudeste, não obstante a 
verifi cação nesses territórios de algumas taxas de expansão muito elevadas, superiores a 2,0%, como são os 
casos de Teixeira Soares, Carambeí e Ventania, concomitantes a variações negativas proeminentes, como as 
registradas em Ortigueira e Fernandes Pinheiro.

Como resultado de todos esses números, 96 municípios apresentaram participação ascendente no total da 
população do Paraná no período 2000-2010 (fi gura 5.4.5), observando-se, consequentemente, 303 divisões 
político-administrativas com importância relativa decrescente, o que coincide, de uma certa maneira, com 
as assimetrias socioeconômicas do Estado.
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FIGURA 5.4.5 - PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO - MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2000-2010FIGURA 5.4.5 - PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO - MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2000-2010
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5.4.1.2  RAZÃO DE DEPENDÊNCIA5.4.1.2  RAZÃO DE DEPENDÊNCIA

A razão de dependência é representada pelo quociente entre a população considerada inativa e o 
total de pessoas potencialmente ativas, exclusivamente pelo critério etário. De forma mais precisa, é a 
relação entre o número de indivíduos tidos como muito jovens ou idosos, com idade de 0 a 14 anos ou de 
no mínimo 65 anos, e o contingente de pessoas de 15 a 64 anos, podendo ser interpretada, no caso de um 
alto quociente, como um grau mais elevado de vulnerabilidade da população, uma vez que o quantitativo de 
supostos dependentes é signifi cativo perante o conjunto de indivíduos vistos como potenciais provedores.

Isso posto, verifi ca-se que as mesorregiões Centro-Sul, Centro-Oriental, Metropolitana de Curitiba, devido 
principalmente ao Vale do Ribeira, e Norte-Pioneiro concentram os municípios cuja razão de dependência 
suplanta 50% (a população em idade inativa supera a metade do contingente de pessoas em situação etária 
de atividade econômica). Por outro lado, as áreas polarizadas por Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e 
Francisco Beltrão apresentam as menores proporções de indivíduos classifi cados etariamente como inativos 
no Estado (fi gura 5.4.6), o que sugere melhores condições para a promoção da autonomia familiar, gerando 
menores pressões sobre determinados serviços públicos básicos e estruturas de assistência social.

FIGURA 5.4.6 - RAZÃO DE DEPENDÊNCIA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010FIGURA 5.4.6 - RAZÃO DE DEPENDÊNCIA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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Citando casos opostos, no município de Adrianópolis, localizado no Vale do Ribeira, as pessoas em idade 
inativa representam 61,3% do total da população atingindo-se, no outro extremo, uma razão de apenas 
36,5% em Maringá. Nesse último município, sem o intento de atribuir as diferenças regionais de renda 
unicamente ao perfi l etário da população, embora se deva reconhecer a sua infl uência, o valor médio mensal 
do rendimento nominal domiciliar per capita alcançou R$ 1.323,60 em 2010, de acordo com o IBGE, muito 
acima dos R$ 530,00 registrados em Adrianópolis.

No entanto, em linha com colocações anteriores, é preciso levar em conta que os territórios polarizados 
pelos grandes municípios paranaenses, hoje mais benefi ciados pelo estágio do bônus demográfi co, atingirão 
uma condição de desvantagem produtiva pelo envelhecimento populacional em um futuro menos longínquo, 
o que torna presentemente obrigatório o planejamento da readequação dos serviços públicos aos cidadãos.

5.4.1.3  DENSIDADE DEMOGRÁFICA5.4.1.3  DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Assim como outras variáveis socioeconômicas, a densidade demográfi ca oscila expressivamente entre 
os municípios do Paraná (fi gura 5.4.7). Com 3,07 habitantes por km2 em 2010, segundo dados do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), o município de Alto Paraíso apresenta 
uma concentração populacional inferior à dos estados do Acre e Amapá, alcançando, no caso de Curitiba, 
densidade de 4.022,79 habitantes por km2, superior aos números de alguns grandes municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo, como Santo André e Guarulhos.
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FIGURA 5.4.7 - DENSIDADE DEMOGRÁFICA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010FIGURA 5.4.7 - DENSIDADE DEMOGRÁFICA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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Como se sabe, os municípios mais adensados em termos populacionais exibem elevada proporção de residentes 
no meio urbano, o que amplia a importância de determinados temas, como a mobilidade, a verticalização habitacional 
e o controle da expansão de aglomerados subnormais, no planejamento do desenvolvimento regional, sem relegar a 
segundo plano outras matérias, o que torna a ação pública ainda mais complexa. Já nas territorialidades marcadas 
pela dispersão demográfi ca e pela representatividade da população rural, ganham espaço, por exemplo, temáticas 
como a ocupação do solo para a exploração agropecuária sustentável e a melhoria do acesso a serviços básicos, 
levando em conta difi culdades como as grandes distâncias percorridas pelos moradores até as estruturas públicas e 
o alto custo unitário de atendimento derivado da baixa escala de usuários, natural em espaços esvaziados do ponto 
de vista populacional.

No primeiro caso, destacam-se as espacialidades polarizadas por Curitiba, Londrina e Maringá, podendo-
se mencionar também a área centralizada por Paranaguá, cujas circunscrições político-administrativas 
apresentam expressiva evolução da densidade demográfi ca no período recente. No município de Matinhos 
houve aumento de 216,77 para 252,51 habitantes por km2 na década passada, registrando-se elevação relativa 
ainda mais pronunciada em Pontal do Paraná, que saltou de 66,22 para 103,48 habitantes por km2 em igual 
intervalo.

Em contraponto, no Vale do Ribeira e nas mesorregiões Centro-Sul, Centro-Oriental e Noroeste, 
concentram-se os municípios pouco adensados, com até 15 habitantes por km2, refl etindo, na maior parte 
dos casos, a combinação entre um pequeno porte do aglomerado urbano e um extenso território municipal, 
o que deve ser considerado em eventuais planos de desenvolvimento do espaço geográfi co.

5.4.2  CONDIÇÕES SOCIAIS5.4.2  CONDIÇÕES SOCIAIS

Os avanços sociais registrados pelo Paraná nas últimas décadas não são desprezíveis. Tendo como 
referência o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), provavelmente o mais abrangente indicador composto 
da área socioeconômica, verifi ca-se que o resultado do Estado evoluiu de 0,507 em 1991, para 0,650 em 
2000 e 0,749 em 2010 (tabela 5.4.2), alcançando atualmente a condição de “alto desenvolvimento”, segundo 
classifi cação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

TABELA 5.4.2 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH), SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 1991-2000-2010TABELA 5.4.2 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH), SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 1991-2000-2010

UF
1991 2000 2010

IDH Ranking IDH Ranking IDH Ranking

Distrito Federal 0,616 1.º 0,725 1.º 0,824 1.º

São Paulo 0,578 2.º 0,702 2.º 0,783 2.º

Santa Catarina 0,543 4.º 0,674 3.º 0,774 3.º

Rio de Janeiro 0,573 3.º 0,664 4.º 0,761 4.º

Paraná 0,507 6.º 0,650 6.º 0,749 5.º

Rio Grande do Sul 0,542 5.º 0,664 5.º 0,746 6.º

Espírito Santo 0,505 7.º 0,640 7.º 0,740 7.º

Goiás 0,487 9.º 0,615 9.º 0,735 8.º

Minas Gerais 0,478 10.º 0,624 8.º 0,731 9.º

Mato Grosso do Sul 0,488 8.º 0,613 10.º 0,729 10.º

Mato Grosso 0,449 13.º 0,601 11.º 0,725 11.º

Amapá 0,472 11.º 0,577 13.º 0,708 12.º

Roraima 0,459 12.º 0,598 12.º 0,707 13.º

Tocantins 0,369 25.º 0,525 18.º 0,699 14.º

Rondônia 0,407 19.º 0,537 17.º 0,690 15.º

Rio Grande do Norte 0,428 16.º 0,552 14.º 0,684 16.º

Ceará 0,405 20.º 0,541 16.º 0,682 17.º

Amazonas 0,430 15.º 0,515 22.º 0,674 18.º

Pernambuco 0,440 14.º 0,544 15.º 0,673 19.º

Sergipe 0,408 18.º 0,518 19.º 0,665 20.º

Acre 0,402 21.º 0,517 21.º 0,663 21.º

Bahia 0,386 22.º 0,512 23.º 0,660 22.º

Paraíba 0,382 23.º 0,506 24.º 0,658 23.º

Pará 0,413 17.º 0,518 20.º 0,646 24.º

Piauí 0,362 26.º 0,484 25.º 0,646 25.º

Maranhão 0,357 27.º 0,476 26.º 0,639 26.º

Alagoas 0,370 24.º 0,471 27.º 0,631 27.º

FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013

Essa elevação do índice permitiu ao Paraná galgar uma posição no ranking nacional, subindo da sexta colocação 
em 1991 e 2000 para a quinta em 2010, sendo superado presentemente apenas pelo Distrito Federal, em situação 
diferenciada devido à forte presença da administração pública; São Paulo, maior economia do país; Santa Catarina, 
recorrentemente em destaque na área social; e Rio de Janeiro, com sua representatividade político-federativa.
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Isoladamente, o componente educação foi o que exerceu a maior infl uência positiva sobre o IDH geral do 
Estado, saltando de 0,298 em 1991, para 0,522 em 2000 e 0,668 em 2010 (tabela 5.4.3), ou seja, com avanço 
mais signifi cativo na década de 1990, o que de uma certa maneira contraria uma opinião bastante difundida 
acerca de uma suposta paralisia nacional em termos de ganhos sociais no referido período. A seguir, com a 
segunda maior contribuição no aumento do IDH geral do Paraná, surge o componente longevidade, cujo índice 
passou de 0,679 em 1991, para 0,747 em 2000 e 0,830 em 2010, como resultado da trajetória ascendente da 
esperança de vida ao nascer.

TABELA 5.4.3 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH), SEGUNDO COMPONENTES - 1991-2000-2011TABELA 5.4.3 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH), SEGUNDO COMPONENTES - 1991-2000-2011

COMPONENTE
ANO

1991 2000 2010

IDH - Longevidade 0,679 0,747 0,830

IDH - Educação 0,298 0,522 0,668

IDH - Renda 0,644 0,704 0,757

IDH - Geral 0,507 0,650 0,749
FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013)

Finalmente, com o incremento menos pronunciado e, consequentemente, a menor infl uência na ascensão 
do indicador global estadual, desponta o componente renda, que cresceu de 0,644 para 0,757 no período 
1991-2010, contabilizando, no exercício de referência intermediário, o resultado de 0,704. Diante disso, 
pode-se afi rmar que saltos mais signifi cativos do IDH no futuro, tanto para o Paraná quanto para o Brasil, 
dependerão sobremaneira do comportamento da renda da população, especialmente daquela proveniente do 
trabalho, tornando ainda mais importante estratégias de desenvolvimento econômico.

Aliás, na questão dos valores auferidos pelos indivíduos, observa-se que a assimetria social no Paraná 
foi reduzida nos anos recentes. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a desigualdade 
da distribuição do rendimento domiciliar per capita, a partir da utilização do coefi ciente de Gini, que pode 
variar de 0 (plena igualdade) a 1 (completa desigualdade), atingiu 0,483 no Estado em 2012, indicando 
melhoria, por exemplo, em relação ao início da década passada, quando o desnível foi mensurado em 0,566 
(tabela 5.4.4).

Em comparação ao país, a melhor condição paranaense é evidente e histórica, embora seja passível 
de citação o aumento da diferença favorável ao Estado nos últimos anos. Tanto que coube ao Paraná, no 
exercício de 2012, a quarta posição no ranking nacional da desigualdade de renda, suplantando o resultado 
referente ao princípio dos anos 2000, quando foi alcançada apenas a nona colocação.

Todavia, há desvantagem no confronto com a região Sul, refl etindo a maior assimetria dos rendimentos 
domiciliares perante o Rio Grande do Sul e, principalmente, Santa Catarina. Em uma extensa série histórica 
anual, iniciada em meados dos anos 1970, o coefi ciente de Gini do Paraná não foi superior ao da região Sul 
somente em 1976, quando se igualou ao resultado da grande área meridional, e 2011, ano em que o indicador 
estadual de desnível de renda atingiu 0,471, ante 0,472 do sul do país.

TABELA 5.4.4 - COEFICIENTE DE GINI - PARANÁ, REGIÃO SUL E BRASIL - 2001-2012TABELA 5.4.4 - COEFICIENTE DE GINI - PARANÁ, REGIÃO SUL E BRASIL - 2001-2012

ANO
COEFICIENTE DE GINI

Paraná Região Sul Brasil

2001 0,566 0,547 0,596
2002 0,540 0,529 0,589
2003 0,546 0,531 0,583
2004 0,548 0,522 0,572
2005 0,539 0,515 0,570
2006 0,519 0,506 0,563
2007 0,528 0,505 0,556
2008 0,500 0,494 0,546
2009 0,497 0,491 0,543
2011 0,471 0,472 0,531
2012 0,483 0,468 0,530

FONTE: IPEA, 2012

Tal condição (melhor na comparação com o Brasil e pior em relação à região Sul) se repete em outros 
importantes indicadores sociais, o que denota margem para avanço, especialmente pela via da ação pública. 
Na educação, a taxa de alfabetização paranaense, considerando as pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
alcançou 94,2% em 2010, acima do resultado observado no país (91,0%) e abaixo dos percentuais registrados 
no Rio Grande do Sul (95,8%) e em Santa Catarina (96,1%). Já na questão da extrema pobreza, representada 
pela proporção de moradores em domicílios particulares permanentes com rendimento per capita de até R$ 
70,00/mês, foi contabilizada taxa de 2,94% pelo Paraná, segundo dados do Censo Demográfi co de 2010, 
delineando um quadro muito mais favorável que o do Brasil (8,53%), mas em situação menos propícia frente 
aos vizinhos do sul (2,87% no Rio Grande do Sul e 1,64% em Santa Catarina).

5.4.2.1  RENDA5.4.2.1  RENDA

De acordo com o IBGE, 18,4% dos domicílios particulares permanentes do Paraná apresentaram rendimento 
mensal per capita de até ½ salário mínimo em 2010. Não obstante a relevância desse percentual, o Estado 
ocupa posição destacada no cenário nacional, registrando o quinto menor número entre as Unidades da 
Federação, atrás somente de Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, e estabelecendo 
uma diferença considerável em relação ao país, cujos domicílios nesse estrato de renda representaram 27,6% 
do total.

Contudo, há grande heterogeneidade entre os resultados dos municípios paranaenses, que oscilaram de 
6,8%, em Quatro Pontes, a 57,4%, em Laranjal. Essa última divisão administrativa, localizada no Centro-Sul 
do Estado, exemplifi ca o nível de pobreza na região, que concentra os municípios com os maiores percentuais 
de unidades domiciliares enquadradas na faixa de rendimento de até ½ salário mínimo per capita (fi gura 
5.4.8). Além do Centro-Sul, o Vale do Ribeira e a mesorregião Centro-Oriental sobressaem-se, negativamente, 
nesse indicador.
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FIGURA 5.4.8 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES COM RENDIMENTO MENSAL FIGURA 5.4.8 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES COM RENDIMENTO MENSAL PER CAPITAPER CAPITA DE ATÉ 1/2  DE ATÉ 1/2 
SALÁRIO MÍNIMO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010SALÁRIO MÍNIMO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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O baixo patamar dos rendimentos domiciliares nas regiões mais carentes do Paraná, assim como em 
outras territorialidades brasileiras marcadas pela renda reduzida, tem como principal determinante os 
insufi cientes proventos gerados pelo trabalho, devendo-se relativizar o poder das transferências ofi ciais, 
tanto previdenciárias quanto assistenciais, na reversão dos quadros de pobreza. Segundo a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares do IBGE, em média no Brasil, apenas 16,3% dos rendimentos das famílias correspondem 
a benefícios da previdência pública e dos programas sociais federais, cabendo participação de 63,9% às 
remunerações das atividades laborais.

Nesse sentido, verifi ca-se que 164 municípios paranaenses registram rendimento médio do trabalho, 
auferido pelas pessoas de 10 anos ou mais de idade, de até R$ 850,00 por mês, com ocorrência em todas as 
mesorregiões do Estado, embora com alguma concentração no Centro-Sul, Norte-Pioneiro e Noroeste (fi gura 
5.4.9). No outro extremo, com rendimento médio superior a R$ 1.321,78, valor anotado pelo conjunto do 
estado, há 20 municípios, grupo no qual se encontram as circunscrições administrativas mais populosas.

FIGURA 5.4.9 - RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DAS PESSOAS OCUPADAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, INCLUINDO TODOS OS FIGURA 5.4.9 - RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DAS PESSOAS OCUPADAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, INCLUINDO TODOS OS 
TRABALHOS, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010TRABALHOS, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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As discrepâncias salariais entre os territórios podem ser imputadas, entre outros fatores, aos aspectos 
legais e qualitativos do trabalho no âmbito regional. Via de regra, nas áreas com as menores cifras médias 
de remuneração laboral, constata-se relevante participação relativa de empregados informais, pessoas sem 
salário que simplesmente auxiliam convivente domiciliar e trabalhadores dedicados à subsistência no total 
de ocupados, chegando a atingir percentuais extremos de 61,8% e 64,9% nos municípios de Corumbataí do 
Sul e Mato Rico, que estão localizados, respectivamente, nas mesorregiões Centro-Ocidental e Centro-Sul 
(fi gura 5.4.10).
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FIGURA 5.4.10 - PERCENTUAL DE EMPREGADOS SEM CARTEIRA ASSINADA, NÃO REMUNERADOS EM AJUDA A MEMBROFIGURA 5.4.10 - PERCENTUAL DE EMPREGADOS SEM CARTEIRA ASSINADA, NÃO REMUNERADOS EM AJUDA A MEMBRO
DO DOMICÍLIO E TRABALHADORES NA PRODUÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO NO TOTAL DE OCUPADOSDO DOMICÍLIO E TRABALHADORES NA PRODUÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO NO TOTAL DE OCUPADOS
DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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Por isso, para a reversão da precária condição do mercado de ocupações nas áreas socialmente críticas 
do Estado, recomenda-se o incentivo a empreendimentos e atividades produtivas que estabeleçam relações 
formais de trabalho, de modo a assegurar direitos, benefícios e, consequentemente, maior proteção social 
à população local economicamente ativa, sem deixar de considerar, obviamente, as difi culdades inerentes a 
essa proposição, que incluem, por exemplo, a necessidade de investimentos mais elevados em qualifi cação 
profi ssional e infraestrutura econômica.

Além disso, sem negar a importância da exploração das vocações regionais, são aconselháveis ações 
para diversifi cações produtivas mais amplas, com o objetivo de romper a inércia das pobres espacialidades 
paranaenses que tem origem nas históricas estruturas das economias locais. Nessa direção, não parece 
equivocado propor a indução de atividades caracterizadas por patamares mais altos de valor adicionado, em 
geral ramos dos serviços e, principalmente, da indústria, como também de segmentos primários fortemente 
integrados a cadeias agroindustriais.

Tais conclusões se amparam no fato de que há signifi cativa coincidência entre as regiões predominantemente 
agropecuárias em termos de ocupações e os territórios mais precários do ponto de vista socioeconômico 
(fi gura 5.4.11), o que impõe desafi os ao planejamento governamental, uma vez que a representatividade do 
trabalho no setor primário deriva evidentemente da relevância da população rural.

FIGURA 5.4.11 - ATIVIDADE ECONÔMICA PREDOMINANTE EM OCUPAÇÕES, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010FIGURA 5.4.11 - ATIVIDADE ECONÔMICA PREDOMINANTE EM OCUPAÇÕES, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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FIGURA 5.4.12 - PERCENTUAL DE NÃO ECONOMICAMENTE ATIVOS ENTRE AS PESSOAS DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO FIGURA 5.4.12 - PERCENTUAL DE NÃO ECONOMICAMENTE ATIVOS ENTRE AS PESSOAS DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO 
MUNICÍPIOS - 2010MUNICÍPIOS - 2010
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Por fi m, cabe colocar que a melhoria social nas áreas carentes seria facilitada por uma maior inserção de 
indivíduos no mercado de trabalho, tanto por meio do aumento da demanda por mão de obra quanto pela via 
da conscientização/preparação das pessoas em situação de inatividade. Segundo dados do Censo Demográfi co 
de 2010, em 101 municípios paranaenses, o percentual de pessoas maiores de idade economicamente inativas 
supera 35% do total do estrato etário, sendo mais graves os quadros nas mesorregiões Centro-Oriental, Norte-
Pioneiro e Centro-Ocidental, assim como no Vale do Ribeira (fi gura 5.4.12). Por outro lado, as mesorregiões 
Oeste, Sudoeste e Norte-Central, juntamente com o núcleo da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), 
concentram os municípios com as mais baixas taxas de inatividade entre as pessoas de 18 anos ou mais de 
idade, apresentando, proporcionalmente, maiores forças de trabalho.

5.4.2.2  HABITAÇÃO5.4.2.2  HABITAÇÃO

Pode-se afi rmar que as condições habitacionais variam consideravelmente entre os municípios 
paranaenses. Assumindo como critério de adequação da moradia a existência de no mínimo quatro cômodos 
(quarto, sala, cozinha e banheiro), o que em tese evita a sobreposição da higiene pessoal, descanso, estar e 
alimentação em um mesmo espaço, verifi ca-se que, em vários municípios da grande área representada pelas 
mesorregiões Centro-Sul, Sudeste, Centro-Oriental e Metropolitana de Curitiba, mais de 10% dos domicílios 
não preenchem o requisito citado (fi gura 5.4.13), refl etindo, entre outros fatores, o nível insufi ciente da 
renda familiar, o difícil acesso a subvenções habitacionais, a localização da residência (urbana ou rural) e, 
até mesmo, as características do mercado imobiliário local.

FIGURA 5.4.13 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM MENOS DE QUATRO CÔMODOS, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010FIGURA 5.4.13 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM MENOS DE QUATRO CÔMODOS, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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Tal situação é agravada pelo fato de que essas quatro mesorregiões registram os mais elevados números 
médios de moradores por unidade domiciliar do Estado, suplantando, em todos os casos, 3,16 pessoas por 
residência, segundo o IBGE.

Em contraponto, a inadequação das moradias, pela ótica do número de cômodos, não supera a taxa 
de 6,0% em diversos municípios das mesorregiões Norte-Pioneiro, Centro-Ocidental, Norte-Central, Oeste, 
Noroeste e Sudoeste, o que sinaliza melhores condições das estruturas domiciliares.
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Passando a um segundo critério de avaliação, observa-se que 8,2% dos domicílios paranaenses apresentam 
paredes externas de alvenaria sem revestimento, madeira aproveitada, taipa ou outro material inadequado, 
sendo desejável a alvenaria com revestimento ou então a madeira aparelhada. A despeito desse percentual, 
alguns municípios chegam a atingir patamares de inadequação habitacional ainda muito mais altos, próximos 
de 30%, como são os casos de Reserva do Iguaçu e Laranjal. A propósito, o território polarizado por 
Guarapuava concentra os municípios que exibem elevado percentual de domicílios cujas paredes externas 
não são de alvenaria com revestimento ou madeira aparelhada (fi gura 5.4.14).

FIGURA 5.4.14 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS CUJAS PAREDES EXTERNAS NÃO SÃO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO OU FIGURA 5.4.14 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS CUJAS PAREDES EXTERNAS NÃO SÃO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO OU 
MADEIRA APARELHADA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010MADEIRA APARELHADA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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5.4.2.3  EDUCAÇÃO5.4.2.3  EDUCAÇÃO

A taxa de alfabetização no Estado do Paraná evoluiu razoavelmente nas últimas décadas, atingindo 
atualmente 94,2%, a sexta maior do país. Apesar da verifi cação de um exíguo analfabetismo entre as pessoas 
em idade escolar, pode-se afi rmar que uma taxa mais próxima do ápice estatístico (100%) depende da 
redução da residual incapacidade de leitura e escrita entre os indivíduos de grupos etários mais avançados.

De acordo com o IBGE, em contraste com a alta alfabetização das pessoas de 10 a 24 anos (99%), os 
paranaenses com no mínimo 60 anos de idade respondem por uma taxa de apenas 78,5%, que cai para 72,7% 
quando o estrato etário é alterado para 70 anos ou mais.

Além das diferenças entre as faixas de idade, há assimetrias em termos de gênero e situação do 
domicílio. No primeiro caso, enquanto os homens residentes no Paraná apresentam taxa de alfabetização 
de 95,0%, as mulheres registram percentual de 93,5%, um diferencial que foi signifi cativamente maior em 
décadas passadas. Já no que se refere à localização do domicílio, a população urbana contabiliza taxa de 
alfabetização 4,6 pontos percentuais acima do resultado referente às pessoas residentes em áreas rurais 
(94,9% ante 90,3%), também em movimento de convergência ao longo do tempo, embora permanecendo 
como importante fator explicativo das diferenças educacionais entre os municípios do Estado.

Nesse sentido, constata-se que o Vale do Ribeira e as mesorregiões Noroeste, Centro-Sul, Norte-Pioneiro, 
Centro-Ocidental e Centro-Oriental reúnem grande número de municípios com taxa de alfabetização igual 
ou inferior a 90%, considerada baixa, não obstante um razoável número de divisões administrativas nessa 
situação seja observado também no Norte-Central e Oeste do Paraná (fi gura 5.4.15).

FIGURA 5.4.15 - TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010FIGURA 5.4.15 - TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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Em um critério mais apurado do ponto de vista qualitativo, não ligado unicamente à questão da 
alfabetização, verifi ca-se que em 24 municípios, localizados principalmente no Vale do Ribeira e na porção 
central do Estado, o número de pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto representa 
mais de 75% do total de indivíduos, especifi camente no estrato etário que engloba a população acima de 24 
anos (fi gura 5.4.16), o que certamente limita a possibilidade de ascensão social desses cidadãos, assim como 
o potencial regional de desenvolvimento.
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FIGURA 5.4.16 - PROPORÇÃO DE PESSOAS DE 25 ANOS OU MAIS DE IDADE SEM INSTRUÇÃO OU COM ENSINO FUNDAMENTAL FIGURA 5.4.16 - PROPORÇÃO DE PESSOAS DE 25 ANOS OU MAIS DE IDADE SEM INSTRUÇÃO OU COM ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010INCOMPLETO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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Por outro lado, com os mais baixos percentuais de pessoas sem instrução ou com fundamental não concluído, 
iguais ou inferiores a 45%, fi guram 11 municípios, não coincidentemente populosos e de alto desenvolvimento, 
comprovando, mais uma vez, a importância do capital humano na promoção do avanço socioeconômico.

5.4.2.4  SAÚDE5.4.2.4  SAÚDE

Segundo dados da pesquisa do IBGE intitulada Estatísticas do Registro Civil, o Paraná anotou 6,41 
óbitos por mil habitantes no ano de 2012, a quinta maior taxa entre as Unidades da Federação. Esse elevado 
número, em comparação aos resultados da maioria dos estados brasileiros, pode ser atribuído principalmente 
à estrutura etária estadual, mais envelhecida em relação a pirâmides de idade de vários entes subnacionais.

Prova disso é que o número de óbitos entre paranaenses de 70 anos ou mais de idade, por exemplo, 
subiu de 24,1 mil em 2003, para 31,2 mil em 2012, refl etindo o crescimento de aproximadamente 50% do 
contingente de pessoas que se enquadram na faixa etária em questão e não uma abrupta deterioração dos 
serviços de saúde prestados aos idosos.

Todavia, na taxa de mortalidade geral relativamente alta houve infl uência também, em grau muito 
menor, dos óbitos de natureza violenta, representados principalmente pelos acidentes fatais de trânsito e 
homicídios. No exercício de 2012, houve 0,66 óbito violento por mil habitantes no Paraná, acima da taxa de 
0,57 contabilizada em 2003. Cabe colocar que foi anotado o resultado de 0,58 por mil habitantes no último 

levantamento da Região Metropolitana de Curitiba, abaixo da média estadual, o que indica um quadro mais 
grave no interior do Estado.

Passando a um critério de mortalidade geral no grupo etário de 0 a 59 anos, na tentativa de aferir o 
nível de óbitos precoces e, consequentemente, a condição genérica da saúde em âmbito municipal, verifi ca-
se que as taxas de mortes por mil habitantes fl utuaram, no ano de 2010, entre 0,287 (Guaraqueçaba) e 5,255 
(Nova América da Colina), conforme a fi gura 5.4.17. Diferentemente de outros indicadores sociais, a região 
central do Estado não reuniu os piores resultados, que se concentraram nas mesorregiões Norte-Pioneiro e 
Metropolitana de Curitiba e na fronteira a Oeste do Paraná.

FIGURA 5.4.17 - TAXA DE MORTALIDADE GERAL NO GRUPO ETÁRIO DE 0 A 59 ANOS, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010FIGURA 5.4.17 - TAXA DE MORTALIDADE GERAL NO GRUPO ETÁRIO DE 0 A 59 ANOS, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010
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Já no que tange especifi camente à mortalidade materno-infantil, dessa vez para o agregado do Estado, 
constata-se que os indicadores locais são melhores que os nacionais, sendo registrados 11,8 óbitos de menores 
de 1 ano por mil nascidos vivos no Paraná no exercício de 2011, abaixo da taxa de 15,3 referente ao país, 
de acordo com dados da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA). No caso da mortalidade 
materna, foram contabilizados 51,7 óbitos em 100 mil nascidos vivos no Estado em igual período, ante uma 
média nacional de 64,8 mortes, o que refl ete, entre outros fatores, a melhor condição da infraestrutura 
paranaense de saúde.

Em 2011, 82,05% dos nascidos vivos no Paraná foram assistidos com, no mínimo, sete consultas de pré-natal, 
o maior percentual entre as UFs, superando por ampla margem o resultado do Brasil (61,84%). Da mesma maneira, o 
Estado suplanta o país no número de médicos por mil habitantes (1,97 contra 1,86, no ano de 2010) e no quantitativo 
de leitos hospitalares (2,68 unidades para mil pessoas em 2012, acima da média nacional de 2,35 leitos).
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5.4.2.5  SANEAMENTO5.4.2.5  SANEAMENTO

O Paraná se destaca no ranking nacional da cobertura por rede de abastecimento de água. Conforme 
dados do Censo Demográfi co 2010, 2,3% dos domicílios particulares permanentes urbanos não estão ligados 
à rede geral de distribuição no Estado, percentual superior apenas ao registrado por São Paulo, com 2,1% 
das unidades domiciliares sem acesso a água nessa forma de fornecimento.

Todavia, no conjunto dos domicílios urbanos e rurais, o resultado estadual de não cobertura sobe para 
11,9% (a terceira menor taxa do país), como refl exo das conhecidas difi culdades para a expansão de redes 
na direção de áreas pouco adensadas em termos populacionais, que também explicam os piores números dos 
municípios que abrigam relevante população rural.

Tanto é assim que todas as circunscrições municipais com mais da metade dos domicílios não conectados 
à rede geral de abastecimento de água apresentam baixa taxa de urbanização (no máximo 48%), o que facilita 
o entendimento da concentração dos maiores percentuais de não cobertura no Centro-Sul e no Vale do Ribeira 
(fi gura 5.4.18). Da mesma forma, não é difícil compreender a abrangência quase total da rede de distribuição 
de água em Curitiba e Pinhais, onde inexistem áreas classifi cadas como rurais.

FIGURA 5.4.18 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS NÃO ATENDIDOS POR REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SEGUNDO FIGURA 5.4.18 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS NÃO ATENDIDOS POR REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SEGUNDO 
MUNICÍPIOS - 2010MUNICÍPIOS - 2010
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Já em relação ao esgotamento sanitário, é interessante colocar que as menores taxas de não atendimento, 
de até 20% do total de domicílios, foram contabilizadas por alguns municípios das mesorregiões Norte-
Pioneiro e Norte-Central, acompanhados da capital paranaense (fi gura 5.4.19). No que tange aos piores 
resultados, representados por percentuais de não cobertura superiores a 90%, observa-se espraiamento por 
todo o território paranaense, independente da predominância rural ou urbana do município, o que denota 
grande margem para melhoria.

FIGURA 5.4.19 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS NÃO ATENDIDOS POR REDE GERAL DE ESGOTO OU PLUVIAL, SEGUNDO MUNICÍPIOS - FIGURA 5.4.19 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS NÃO ATENDIDOS POR REDE GERAL DE ESGOTO OU PLUVIAL, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 
20102010
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5.4.2.6  ATENDIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 5.4.2.6  ATENDIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
PARANÁ (SANEPAR)PARANÁ (SANEPAR)

Ely Carlos Alvarenga | Claudia Rosa Regina Vitola
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

Esse subitem foi elaborado pelos representantes da SANEPAR na Comissão Executora do ZEE-PR. A 
fi nalidade do presente texto é apresentar a situação dos municípios do Estado no que diz respeito ao 
saneamento básico (sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos). O texto está 
elaborado no âmbito institucional, ou seja, inclui apenas os municípios onde a SANEPAR detém as concessões 
desses serviços, num total de 346. Os municípios, por mesorregião, onde a concessão desses serviços não é 
da SANEPAR (total de 55) estão relacionados a seguir:

 Mesorregião Noroeste - Tem 61 municípios, dos quais os 3 maiores centros urbanos são de porte médio: 
Umuarama, Paranavaí e Cianorte. Nove municípios não são operados pela SANEPAR: Mariluz, Jussara, 
Tapejara, Japurá Santa Mônica, Santa Isabel do Ivaí, Terra Rica, Paranapoema e Jardim Olinda.

 Mesorregião Oeste - Tem 50 municípios, dos quais 2 são centros urbanos de grande porte: Cascavel e Foz do 
Iguaçu. Seis municípios não são operados pela SANEPAR: Mercedes, Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, 
Tupãssi, Pato Bragado e Entre Rios do Oeste.

 Mesorregião Centro-Ocidental - Tem 25 municípios, dos quais apenas Campo Mourão é centro urbano 
de porte médio. Peabiru é o único município não operado pela SANEPAR. 

 Mesorregião Norte-Central - Tem 79 municípios, dos quais 2 são centros urbanos de grande porte: 
Londrina e Maringá. Vinte municípios não são operados pela SANEPAR: Alvorada do Sul, Colorado, 
Nossa Senhora das Graças, Lobato, Jaguapitã, Miraselva, Sertanópolis, Prado Ferreira, Munhoz de 
Mello, Flórida, Ibiporã, Pitangueiras, Ângulo, Iguaraçu, Presidente Castelo Branco, São Jorge do Ivaí, 
Marialva, Sarandi, Marumbi e Kaloré.

 Mesorregião Sudoeste - Tem 37 municípios, dos quais os 2 maiores centros urbanos são de porte médio: 
Francisco Beltrão e Pato Branco. Apenas o município de Barracão não é operado pela SANEPAR.

 Mesorregião Centro-Sul - Tem 29 municípios, e apenas 1 centro urbano de porte médio: Guarapuava. 
Apenas os municípios de Porto Barreiro e Boa Ventura de São Roque não são operados pela SANEPAR.

 Mesorregião Sudeste - Tem 21 municípios, com 2 centros urbanos de médio porte: União da Vitória e 
Irati. Todos os municípios são operados pela SANEPAR.

 Mesorregião Centro-Oriental - Tem 14 municípios, com 1 centro urbano de grande porte (Ponta Grossa) 
e 2 médios: Telêmaco Borba e Castro. Só o município de Jaguariaíva não é operado pela SANEPAR. 

 Mesorregião Norte-Pioneiro - Tem 46 municípios, com 2 centros urbanos médios: Cornélio Procópio e 
Santo Antônio da Platina. Doze municípios não são operados pela SANEPAR: São Jerônimo da Serra, 
Nova Santa Bárbara, Itambaracá, Andirá, Bandeirantes, Ribeirão Claro, Jataizinho, Abatiá, Nova Fátima, 
Santo Antônio do Paraíso, Santa Cecília do Pavão e Sertaneja.

 Mesorregião Metropolitana - Tem 37 municípios, com 8 grandes centros urbanos (inclusive a capital 
Curitiba) e 5 médios. Os municípios de Doutor Ulysses, Antonina e Paranaguá não são operados pela 
SANEPAR. 

5.4.2.6.1  ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA5.4.2.6.1  ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA

Índices de atendimento por rede de abastecimento de água (IARDA)Índices de atendimento por rede de abastecimento de água (IARDA)

Para os municípios atendidos pela SANEPAR, o índice de atendimento é de 100% da população urbana 
(10.132.744 habitantes - abril de 2013). A fi gura (fi gura 5.4.20) apresenta os municípios do Estado agrupados 
por mesorregiões, com suas respectivas características de sistemas de água e esgoto.

A tabela 5.4.5 apresenta os índices de atendimento de cada município, bem como a população atendida. 
O preenchimento dessa tabela foi paulatino, por mesorregião, no período de julho de 2012 a abril de 2013, 
e originou os gráfi cos (fi guras 5.4.21 e 5.4.22) que representam tais índices.

FIGURA 5.4.21 - POPULAÇÃO ATENDIDA POR SISTEMAS DE ÁGUAFIGURA 5.4.21 - POPULAÇÃO ATENDIDA POR SISTEMAS DE ÁGUA
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FONTE: SANEPAR, 2013

FIGURA 5.4.22 - POPULAÇÃO ATENDIDA POR SISTEMAS DE ESGOTOSFIGURA 5.4.22 - POPULAÇÃO ATENDIDA POR SISTEMAS DE ESGOTOS
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SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO NOS MUNICÍPIOS OPERADOS PELA SANEPAR

FIGURA 5.4.20 - SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO NOS MUNICÍPIOS OPERADOS PELA SANEPARFIGURA 5.4.20 - SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO NOS MUNICÍPIOS OPERADOS PELA SANEPAR
FONTE: SANEPAR, 2013
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Mananciais superfi ciaisMananciais superfi ciais

A SANEPAR tem 178 pontos de captação operantes, 23 emergenciais, e 44 pontos futuros em mananciais 
superfi ciais, mostrados na fi gura 5.4.20 (maio de 2013), com as respectivas bacias de drenagem. Existem ainda 
49 minas, conforme pode ser observado na tabela 5.4.5, que, além desses totais, apresenta o número dessas 
unidades por mesorregião. A identifi cação das bacias de mananciais é relevante para o ZEE, que deve prever 
medidas de proteção dessas bacias, principalmente as faixas de preservação permanente nas margens dos rios 
previstas no Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), e diretrizes para a elaboração de planos diretores 
municipais, evitando a ocupação das bacias por atividades inadequadas, que possam poluir o manancial.

É importante salientar que cada captação tem uma outorga (concedida normalmente pelo Instituto das 
Águas do Paraná), na qual é especifi cada a vazão que pode ser retirada (m³/h) do rio e o número de horas 
de bombeamento. Eventualmente, em rios federais, a outorga é concedida pela Agência Nacional de Águas.

A seguir, são apresentadas as informações sobre a captação de água dos municípios atendidos pela 
SANEPAR por mesorregião.

 Mesorregião Noroeste - Dos 52 municípios atendidos pela SANEPAR, apenas 10 utilizam mananciais 
superfi ciais (alguns têm mais de um ponto) na mesorregião Noroeste (ver fi gura 5.4.20). Duas bacias de 
captação se destacam pelo seu porte: a do Rio Xambrê (Iporã) e uma provável captação futura no Ribeirão 
dos Índios (Cianorte).

 Mesorregião Oeste - A SANEPAR tem 16 pontos de captação operantes em mananciais superfi ciais (ver 
fi gura 5.4.20). Dos 44 municípios atendidos pela SANEPAR, apenas 15 utilizam mananciais superfi ciais 
(alguns têm mais de um ponto) na mesorregião Oeste. Apenas uma bacia de captação se destaca pelo 
seu porte: a do Rio Paraná (Foz do Iguaçu); as demais são de porte pequeno ou médio.

 Mesorregião Centro-Ocidental - A SANEPAR tem três pontos de captação operantes em mananciais 
superfi ciais (ver fi gura 5.4.20). Dos 24 municípios atendidos pela SANEPAR, apenas 3 utilizam 
mananciais superfi ciais na mesorregião Centro-Ocidental. A captação mais importante é a de Campo 
Mourão, no Rio do Campo.

 Mesorregião Norte-Central - A SANEPAR tem 24 pontos de captação operantes em mananciais superfi ciais 
(ver fi gura 5.4.20, com as respectivas bacias de drenagem). Dos 59 municípios atendidos pela SANEPAR, 
apenas 25 utilizam mananciais superfi ciais (alguns têm mais de um ponto) na mesorregião Norte-
Central. Duas bacias de captação se destacam pelo seu porte: a do Rio Tibagi (Londrina) e a do Rio 
Pirapó (Maringá).

 Mesorregião Sudoeste - A SANEPAR tem 22 pontos de captação operantes em mananciais superfi ciais 
(ver fi gura 5.4.20). Existem várias bacias de manancial de médio porte. A pequena localidade de Foz 
do Chopim (município de Cruzeiro do Iguaçu) tem uma captação no Rio Chopim, o que teoricamente 

caracterizaria toda a sua bacia (boa parte da mesorregião) como área de manancial, com fortes 
restrições de ocupação. Nesses casos, o conceito de bacia deverá ser relativizado.

 Mesorregião Centro-Sul - A SANEPAR tem 22 pontos de captação operantes em mananciais superfi ciais 
(ver fi gura 5.4.20). Apenas uma bacia de captação se destaca pelo seu porte: a do Rio Jordão (Foz do 
Jordão).

 Mesorregião Sudeste - A SANEPAR tem 13 pontos de captação operantes em mananciais superfi ciais 
(ver fi gura 5.4.20). Apenas uma bacia de captação se destaca pelo seu porte: a do Rio Iguaçu (União 
da Vitória).

 Mesorregião Centro-Oriental - A SANEPAR tem 16 pontos de captação operantes em mananciais 
superfi ciais (ver fi gura 5.4.20, com as respectivas bacias de drenagem). Teoricamente toda a bacia 
do Tibagi é área de manancial, devido à captação de Londrina nesse rio. Existem várias bacias de 
manancial de médio porte. 

 Mesorregião Norte-Pioneiro - A SANEPAR tem 21 pontos de captação operantes em mananciais 
superfi ciais (ver fi gura 5.4.20). As duas bacias mais extensas estão nas captações de Cornélio Procópio 
(Rio Congonhas) e Jacarezinho (Rio Jacarezinho). Existem várias bacias de manancial de médio porte.

 Mesorregião Metropolitana - A SANEPAR tem 31 pontos de captação operantes em mananciais superfi ciais 
(ver fi gura 5.4.20, com as respectivas bacias de drenagem). Existem várias bacias de manancial de 
médio porte.

A qualidade da água bruta dos mananciais superfi ciais é aceitável. Alguns parâmetros como cor, turbidez, 
coliformes termotolerantes etc., podem eventualmente ultrapassar os limites fi xados para rios de Classe 2 
(Resolução Conama nº 357), mas são facilmente corrigidos nos sistemas de tratamento. Por determinação 
legal, são feitas duas análises anuais da água bruta em cada ponto de captação, com todos os parâmetros 
listados na Resolução Conama nº 357.

Mananciais subterrâneosMananciais subterrâneos

A SANEPAR opera 956 poços (maio de 2013) no Paraná. Os aquíferos disponíveis no Estado têm preferência 
no abastecimento público, pois suas águas, normalmente, dispensam o caro tratamento convencional das 
águas superfi ciais. Seguem as características mesorregionais.

 Mesorregião Noroeste
Todos os municípios atendidos pela SANEPAR utilizam o manancial subterrâneo e em 46 deles este é o 

único manancial utilizado. Isso é explicado pela riqueza da mesorregião Noroeste em aquíferos, como o Caiuá 
e o Serra Geral. A fi gura 5.4.20 apresenta a localização dos 175 poços operados pela SANEPAR.

TABELA 5.4.5 - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO DA SANEPARTABELA 5.4.5 - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO DA SANEPAR

INFRAESTRUTURA
MESORREGIÕES

TOTAL
Centro-Ocidental Centro-Oriental Centro-Sul Metropolitana Noroeste Norte-Central Norte-Pioneiro Oeste Sudeste Sudoeste

Captações superfi ciais 6 22 29 40 10 33 29 24 19 38 250
> Operante 3 16 22 31 10 24 21 16 13 22 178
> Emergencial 0 1 3 3 0 4 1 1 3 7 23
> Mina 3 5 4 6 0 5 7 7 3 9 49
Captações futuras 0 1 2 18 2 5 5 5 4 2 44
Bacias de mananciais 3 15 19 33 10 23 27 17 16 29 192
Poços 76 48 38 130 175 190 72 149 37 41 956
ETAs 3 14 20 26 6 28 20 21 14 22 174
ETEs 11 25 20 34 25 38 20 39 19 13 244

 FONTE: SANEPAR, 2013
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A profundidade dos poços no Aquífero Caiuá pode chegar a 130 metros, com produção média na faixa 25-
30m³/h. O Aquífero Serra Geral apresenta espessura de até 1.300m, porém os poços na região são construídos 
com profundidades de até 350m e a produção é bem variável, chegando a 170m³/h.

O ZEE deve também prever medidas de proteção nas áreas próximas dos poços e avaliar os usos e ocupações 
do solo que possam afetar a qualidade da água subterrânea, como a aplicação de vinhoto como fertilizante nas 
culturas de cana, o uso indiscriminado de fertilizantes de origem animal e a proximidade de lixões e esgotos 
domésticos sem tratamento. Essas atividades podem poluir o lençol freático com nitratos, coliformes etc. A 
SANEPAR defi niu os municípios situados na área de afl oramento do Aquífero Caiuá (todos dessa mesorregião) 
como de alta vulnerabilidade, pela porosidade relativamente alta do solo, sendo prioritários na destinação de 
investimentos para implantação e ampliação de sistemas coletores de esgotos domésticos.

A qualidade das águas subterrâneas é normalmente boa. Em áreas localizadas, entretanto, a qualidade 
pode ser inadequada. Quando isso acontece com um poço perfurado pela SANEPAR, ele é desativado. Isso 
já ocorreu no Caiuá com teores excessivos de bário e no Serra Geral com o selênio. Também é verifi cada 
a presença de nitratos em concentrações ainda abaixo dos padrões de potabilidade, porém indicativos 
de contaminação dos lençóis freáticos. As análises dos poços são feitas, normalmente, nos pedidos de 
solicitação ou renovação das outorgas de direito (cerca de 10 anos).

 Mesorregião Oeste
Todos os municípios atendidos pela SANEPAR utilizam o manancial subterrâneo e em 29 deles este é o 

único manancial utilizado. Isso é explicado pela disponibilidade de um bom aquífero na mesorregião Oeste, 
o Serra Geral. A fi gura 5.4.20 apresenta a localização dos 149 poços operados pela SANEPAR.

 Mesorregião Centro-Ocidental
Todos os municípios atendidos pela SANEPAR utilizam o manancial subterrâneo e em 21 deles este é 

o único manancial utilizado. Isso é explicado pela disponibilidade de um bom aquífero na região, o Serra 
Geral. O Aquífero Guarani também é disponível, mas não é utilizado no momento. A fi gura 5.4.20 apresenta 
a localização dos 76 poços operados pela SANEPAR.

 Mesorregião Norte-Central
O aquífero mais utilizado nessa mesorregião é o Serra Geral. Em menor escala, são utilizados também os 

aquíferos Guarani, Caiuá e Paleozóico. A fi gura 5.4.20 apresenta a localização dos 190 poços operados pela 
SANEPAR. Londrina utiliza 2 poços do Aquífero Guarani para reforçar a produção, que necessitam de um pré-
tratamento para baixar a temperatura. Em Jandaia do Sul, um poço no Guarani apresentou excesso de fl úor 
e ainda não pôde ser utilizado.

Os seguintes municípios são considerados de vulnerabilidade ambiental (recarga do Guarani): Faxinal, 
Mauá da Serra, Tamarana, Grandes Rios, Primeiro de Maio e Ariranha do Ivaí.

 Mesorregião Sudoeste
O aquífero utilizado nessa mesorregião é o Serra Geral. A fi gura 5.4.20 apresenta a localização dos 41 

poços operados pela SANEPAR. A qualidade das águas subterrâneas é normalmente boa. Em Nova Prata, um 
poço apresentou excesso de fl úor e suas águas são diluídas com as do manancial superfi cial.

 Mesorregião Centro-Sul
O aquífero mais utilizado nessa mesorregião é o Serra Geral e, em menor escala, o aquífero Paleozóico. 

A fi gura 5.4.20 apresenta a localização dos 38 poços operados pela SANEPAR.
A qualidade das águas subterrâneas é normalmente boa. Em Quedas do Iguaçu, um poço apresentou 

excesso de selênio e suas águas são diluídas com as do manancial superfi cial. O município de Inácio Martins 
é considerado de vulnerabilidade ambiental (recarga do Guarani).

 Mesorregião sudeste
Os aquíferos disponíveis nessa mesorregião são o Serra Geral, o Paleozóico e o Guarani. A fi gura 5.4.20 

apresenta a localização dos 37 poços operados pela SANEPAR. Os municípios de Irati, Cruz Machado e Porto 
Vitória são considerados de vulnerabilidade ambiental (recarga do Guarani).

 Mesorregião Centro-Oriental
Os aquíferos disponíveis nessa mesorregião são o Paleozóico (Itararé, Rio Bonito etc.), o Pré-Cambriano 

(Cristalino) e o Karst. A fi gura 5.4.20 apresenta a localização dos 48 poços operados pela SANEPAR. Os 

seguintes municípios são considerados de vulnerabilidade ambiental, com relação aos seus aquíferos, por se 
situarem em áreas de trechos arenosos do Paleozóico: Arapoti, Sengés e Tibagi.

 Mesorregião Norte-Pioneiro
Os aquíferos utilizados nessa mesorregião são o Serra Geral, o Guarani e o Paleozóico (Itararé, Rio Bonito 

etc.). A fi gura 5.4.20 apresenta a localização dos 72 poços operados pela SANEPAR.
Os seguintes municípios são considerados de vulnerabilidade ambiental, com relação aos seus aquíferos, 

por se situarem em área de recarga do Guarani ou em trechos arenosos do Paleozóico: Salto do Itararé, Ibaiti, 
Jaboti, Santana do Itararé, Figueira, Curiúva, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal, 
Ribeirão Claro, São Jerônimo da Serra e Jundiaí do Sul.

 Mesorregião Metropolitana
Os aquíferos disponíveis nessa mesorregião são o Pré-Cambriano (Cristalino), o Guabirotuba (período 

Neogeno da Era Cenozóica), o Karst e o Costeiro. A fi gura 5.4.20 apresenta a localização dos 130 poços 
operados pela SANEPAR.

Os seguintes municípios são considerados de vulnerabilidade ambiental, com relação aos seus aquíferos, 
por se situarem em áreas de recarga do Karst: Adrianópolis, Tunas do Paraná, Rio Branco do Sul, Bocaiúva 
do Sul, Itaperuçu, Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré e Colombo. Os municípios da Lapa, 
Tijucas do Sul, Quitandinha, Agudos do Sul e Piên também são considerados vulneráveis quanto ao sistema 
de abastecimento público, pois dependem exclusivamente de poços do Aquífero Cristalino, situados em áreas 
urbanas.

Tratamento das águasTratamento das águas

A água dos poços, normalmente, passa apenas por uma desinfecção com cloro antes de ser distribuída, a 
fi m de garantir sua qualidade bacteriológica. Também é realizada a adição de fl úor na água captada.

Nas captações superfi ciais, a água passa por um tratamento convencional, que consiste de mistura 
rápida, fl oculação, decantação, fi ltração e desinfecção. Existem 174 ETAs operantes da SANEPAR no Estado, 
mostradas na fi gura 5.4.20.

A água de lavagem dos fi ltros e decantadores ainda não é tratada no momento, na maioria das ETAs, 
antes de seu lançamento. Estão sendo providenciados projetos para seu tratamento e as ETAs da SANEPAR 
têm prazo até 2019 para regularizar a situação (Resolução SEMA nº 21/2009).

A ETA de Ponta Grossa, bem como as ETAs da Região Metropolitana (com exceção da ETA Iguaçu, que está 
instalando os equipamentos), já efetuam desidratação do lodo, que é encaminhado para aterros sanitários. 
A ETA Cafezal (Londrina) lança o lodo na rede de esgotos.

A água distribuída (de poços ou mananciais superfi ciais) atende todos os parâmetros de qualidade 
constantes da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que estabelece também a frequência das 
análises, o que depende do parâmetro e do porte da cidade. A qualidade da água na rede de distribuição 
de qualquer município pode ser acessada pelos usuários no site da SANEPAR (www.sanepar.com.br), no link 
“Qualidade da água”. Os parâmetros são: cor, turbidez, fl uoretos, pH, cloro residual, alumínio, ferro solúvel, 
ferro total, manganês, microcistinas, coliformes totais e Escherichia coli.

5.4.2.6.2  SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS5.4.2.6.2  SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS

Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto (IARCE)Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto (IARCE)

Para os municípios atendidos pela SANEPAR, o índice de atendimento médio no Estado é de 62,47% da 
população urbana (6.331.354 habitantes - abril de 2013). 

A tabela 5.4.6 apresenta os índices de atendimento de cada município, bem como a população atendida 
(dados do período de julho de 2012 a abril de 2013). Tais índices também podem ser visualizados na fi gura 
5.4.23.
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FIGURA 5.4.23 - ÍNDICES DE ATENDIMENTO POR SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOSFIGURA 5.4.23 - ÍNDICES DE ATENDIMENTO POR SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS

FONTE: SANEPAR, 2013

A seguir, apresentam-se as informações sobre o IARCE dos municípios atendidos pela SANEPAR por 
mesorregião.

 Mesorregião Noroeste - Entre os 52 municípios da SANEPAR, os 36 menores não têm ainda um sistema 
público de coleta de esgotos. Dos 16 maiores, 6 têm um atendimento inferior a 50%, 8 fi cam entre 50-
70% e 2 (Paranavaí e Umuarama) estão próximos de 80%. Nos municípios da SANEPAR, o atendimento 
médio da população urbana na região é de 48,08% (286.007 habitantes).

 Mesorregião Oeste - Entre os 44 da SANEPAR, os 26 menores não têm ainda um sistema público de 
coleta de esgotos. Nos municípios da SANEPAR, o atendimento médio da população urbana na região 
é de 53,9% (618.524 habitantes).

 Mesorregião Centro-Ocidental - Entre os 24 da SANEPAR, os 15 menores não têm ainda um sistema 
público de coleta de esgotos. Nos municípios da SANEPAR, o atendimento médio da população urbana 
na região é de 39,5% (103.193 habitantes).

 Mesorregião Norte-Central - Entre os 59 da SANEPAR, os 34 menores não têm ainda um sistema público 
de coleta de esgotos. Nos municípios da SANEPAR, o atendimento médio da população urbana na 
região é de 64,0% (1.264.760 habitantes).

 Mesorregião Sudoeste - Entre os 36 da SANEPAR, os 23 menores não têm ainda um sistema público de 
coleta de esgotos. Nos municípios da SANEPAR, o atendimento médio da população urbana na região 
é de 46,2% (184.926 habitantes).

 Mesorregião Centro-Sul - Entre os 27 da SANEPAR, os 14 menores não têm ainda um sistema público de 
coleta de esgotos. Nos municípios da SANEPAR, o atendimento médio da população urbana na região 
é de 47,0% (211.705 habitantes).

 Mesorregião Sudeste - Entre os 21 da SANEPAR, os 7 menores não têm ainda um sistema público de 
coleta de esgotos. Nos municípios da SANEPAR, o atendimento médio da população urbana na região 
é de 44,7% (128.072 habitantes).

 Mesorregião Centro-Oriental - Entre os 13 da SANEPAR, os 2 menores não têm ainda um sistema público 
de coleta de esgotos. Nos municípios da SANEPAR, o atendimento médio da população urbana na 
região é de 79,3% (432.147 habitantes).

 Mesorregião Norte-Pioneiro - Entre os 34 da SANEPAR, os 15 menores não têm ainda um sistema 
público de coleta de esgotos. Nos municípios da SANEPAR, o atendimento médio da população urbana 
na região é de 54,2% (221.744 habitantes).

 Mesorregião Metropolitana - Entre os 34 da SANEPAR, os 9 menores não têm ainda um sistema público 
de coleta de esgotos. Nos municípios da SANEPAR, o atendimento médio da população urbana na 
região é de 72,6% (2.780.412 habitantes).

Tratamento dos esgotosTratamento dos esgotos

Todo esgoto que é coletado é também tratado. A SANEPAR opera 244 Estações de Tratamento de 
Esgotos (ETEs) no Estado (maio de 2013), mostradas na fi gura 5.4.20. As ETEs da SANEPAR têm normalmente 
tratamento de nível secundário. A primeira fase do tratamento é quase sempre por meio de RALFs (reatores 
anaeróbios de leito fl uidizado). O tratamento complementar é feito por lagoas de oxidação, fi ltros biológicos 
ou então fl otadores com ar dissolvido. Tais sistemas têm uma efi ciência de tratamento, em termos de remoção 
de matéria orgânica (DBO5), relativamente boa, entre 70-90%. Em alguns poucos municípios, de pequeno 
porte, o tratamento é feito apenas por RALFs (efi ciência entre 50-75%). A tabela 5.4.6 apresenta as unidades 
que compõem cada ETE. Quando uma ETE obtém a outorga para lançamento do efl uente tratado (concedida 
normalmente pelo Instituto das Águas), ela especifi ca os parâmetros de qualidade que esse efl uente deve 
obedecer, para não poluir o rio. Eventualmente, em rios federais, a outorga é concedida pela Agência 
Nacional de Águas (ANA). O lodo produzido nas ETEs é desidratado, esterilizado com calagem, devidamente 
analisado e distribuído aos agricultores da região para aplicação no solo, num programa em parceria com a 
EMATER. Em alguns municípios, onde essa distribuição ainda está sendo negociada, o lodo desidratado está 
sendo estocado na ETE. Na região metropolitana, parte do lodo é disposto em aterros sanitários.

5.4.2.6.3  PROBLEMAS E DEFICIÊNCIAS DO SANEAMENTO NO ESTADO5.4.2.6.3  PROBLEMAS E DEFICIÊNCIAS DO SANEAMENTO NO ESTADO

Abastecimento públicoAbastecimento público

Com relação aos sistemas de abastecimento de água, não existem problemas signifi cativos e o índice de 
atendimento nos municípios atendidos pela SANEPAR é excelente (100% da população urbana).

Em áreas localizadas, entretanto, começam a surgir problemas com a qualidade da água bruta dos 
mananciais. Na região metropolitana, densamente povoada e situada nas nascentes do Rio Iguaçu, os 
mananciais superfi ciais são de pequeno porte, o que obrigou a construção de reservatórios de acumulação 
(Iraí, Piraquara I e II, Passaúna etc.), para melhor aproveitamento da vazão disponível. Esses reservatórios 
criam ambientes lênticos, onde a poluição por nutrientes minerais presentes nos esgotos domésticos 
e industriais, bem como no escoamento superfi cial de áreas urbanas, agrícolas e pastagens, favorece a 
proliferação de algas (processo de eutrofi zação), que deterioram a qualidade da água bruta (gosto e odor, 
substâncias tóxicas, entupimento de fi ltros etc.). O controle da poluição nas bacias dos reservatórios é 
difi cultado, inclusive, por invasões pela população de baixa renda; em Ponta Grossa, o reservatório Alagados 
(Rio Pitangui) já teve sérios problemas com a eutrofi zação. No momento a preocupação é com a captação de 
Londrina, no Rio Tibagi, com a construção recente do reservatório da hidroelétrica Mauá.

Os limites das bacias de mananciais mostradas na fi gura 5.4.20 levou em conta a Lei Estadual nº 8.935, 
de 7/3/1989, que defi ne como bacia de manancial toda a área situada a montante da captação, na qual é 
proibida a instalação de indústrias poluentes, aterros sanitários, hospitais etc. Para algumas captações 
(como a de Londrina, no Rio Tibagi), entretanto, isso cria uma situação absurda, pois dezenas de municípios 
se situam a montante, e neles as atividades citadas seriam proibidas. A SEMA está preocupada com esse 
problema e estudando soluções, como a alteração da referida lei.

A qualidade da água subterrânea (poços) pode ser afetada pela aplicação de vinhoto como fertilizante nas 
culturas de cana, pelo uso indiscriminado de fertilizantes químicos e de origem animal e pela proximidade de 
lixões e esgotos domésticos sem tratamento. Essas atividades podem poluir o lençol com nitratos, coliformes etc.

Coleta e tratamento dos esgotosColeta e tratamento dos esgotos

Com relação aos sistemas de esgotos, a cobertura com rede de coleta e tratamento é apenas razoável 
(62,47% em média nos municípios da SANEPAR) e deve ser melhorada no futuro. O principal problema nos 
pequenos municípios é que o sistema de esgotos é geralmente inviável do ponto de vista econômico-
fi nanceiro e a tarifa (que tem limites legais) não consegue repor os custos de investimento e operacionais.
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5.4.2.6.4  SOLUÇÕES E RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS5.4.2.6.4  SOLUÇÕES E RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS

Para a preservação da qualidade dos mananciais superfi ciais e subterrâneos, recomenda-se que o Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP) exerça um controle severo sobre todas as fontes poluidoras, como os esgotos 
domésticos e industriais, as atividades agropecuárias (principalmente a suinocultura), os refl orestamentos 
etc. Na bacia do Tibagi, por exemplo, foi constatado que as atividades agropecuárias são a principal fonte 
de nutrientes minerais que provocam o fenômeno da eutrofi zação.

Na região metropolitana, a SANEPAR está estudando a possibilidade de monitorar a qualidade da água dos 
reservatórios com sondas telemétricas, de operação contínua, que fornecem os dados de qualidade em tempo real, 
o que possibilita a adoção imediata de medidas corretivas. O ZEE deve recomendar que o Poder Público fi nancie a 
fundo perdido uma parte dos custos dos sistemas de esgotos nos pequenos municípios, a fi m de torná-los viáveis 
para os concessionários desse serviço. Do contrário, será muito difícil evitar a poluição por esgotos domésticos.

TABELA 5.4.6 - ATENDIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOTABELA 5.4.6 - ATENDIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
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Municípios Mesorregião 
Centro-Ocidental

Água Esgoto

População atendida 
por água IARDA (%)

População 
atendida por 

esgoto
IARCE (%) Unidades das ETES

Terra Boa 16.362 100.00 3.416 20.91 RA +FAN

Engenheiro Beltrão 14.377 100.00 2.003 14.15 LA + LF

Quinta do Sol 4.400 100.00 0 0.00  

Araruna 12.745 100.00 3.234 25.66 RA + FAN

Fênix 4.525 100.00 0 0.00  

Peabiru  não operado  não operado 

Barbosa Ferraz 12.439 100.00 2.660 21.38 RA + LF

Moreira Sales 11.438 100.00 0 0.00  

Campo Mourão 99.025 100.00 71.973 71.87 RA +LF

Janiópolis 5.964 100.00 0 0.00  

Farol 2.335 100.00 0 0.00  

Corumbataí do Sul 2.727 100.00 1.576 58.64 RA + LF

Goioerê 29.965 100.00 13.889 46.66 RA +LF

Rancho Alegre d’Oeste 2.678 100.00 0 0.00  

Boa Esperança 4.116 100.00 0 0.00  

Luiziana 6.036 100.00 0 0.00  

Mamborê 12.463 100.00 7.475 61.44 LA + LF

Iretama 7.812 100.00 0 0.00  

Quarto Centenário 3.884 100.00 0 0.00  

Juranda 7.897 100.00 0 0.00  

Ubiratã 21.997 100.00 5.620 25.53 RA + FAN

Roncador 8.476 100.00 0 0.00  

Campina da Lagoa 14.544 100.00 0 0.00  

Nova Cantu 4.993 100.00 0 0.00  

Altamira do Paraná 2.572 100.00 0 0.00  

Total 261.361  103.193   

Ortigueira 13.239 100.00 5.152 38.92 2 RA

Arapoti 25.405 100.00 13.081 51.49 1 RA + 1 LP

Sengés 18.351 100.00 8.989 48.98 1 RA + 1 FAN

Ventania 8.757 100.00 0 0.00  

Telêmaco Borba 77.533 100.00 52.954 68.30 RA + FAN
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Municípios Mesorregião 
Centro-Ocidental

Água Esgoto

População atendida 
por água IARDA (%)

População 
atendida por 

esgoto
IARCE (%) Unidades das ETES

Jaguariaíva  não operado  
Piraí do Sul 18.950 100.00 13.875 73.22 RA + FAN
Imbaú 10.155 100.00 0 0.00  
Reserva 18.213 100.00 7.967 43.74 RA 
Tibagi 15.223 100.00 10.147 66.66 RA
Castro 61.221 100.00 43.795 71.54 RA + FAN
Carambeí 17.204 100.00 13.151 76.44 RA + FAN
Ponta Grossa 380.346 100.00 323.011 84.93 RA + (FAN/LP/FB)
Palmeira 23.911 100.00 20.201 84.48 RA + FAN
Total 545.223  432.147   
Pitanga 22.829 100.00 11.480 50.43 RA + LP
Mato Rico 1.615 100.00 0 0.00  
Boa Ventura de São Roque  não operado não operado
Palmital 10.291 100.00 0 0.00  
Laranjal 2.751 100.00 0 0.00  
Santa Maria do Oeste 3.906 100.00 0 0.00  
Turvo 6.550 100.00 0 0.00  
Goioxim 2.448 100.00 0 0.00  
Nova Laranjeiras 2.304 100.00 1.470 61.52 RA + LP
Marquinho 1.853 100.00 0 0.00  
Campina do Simão 1.844 100.00 0 0.00  
Guarapuava 186.145 100.00 115.392 62.86 RA + FBA
Laranjeiras do Sul 28.596 100.00 7.681 26.19 RA
Cantagalo 10.708 100.00 3.138 29.78 RA + FAN
Virmond 2.556 100.00 0 0.00  
Espigão Alto do Iguaçu 2.360 100.00 0 0.00  
Quedas do Iguaçu 25.746 100.00 14.073 54.65 RA + FAN
Candói 10.219 100.00 2.876 28.03 RA + FAN
Rio Bonito do Iguaçu 5.208 100.00 0 0.00  
Inácio Martins 7.731 100.00 1.041 13.63 RA
Porto Barreiro  não operado  não operado 
Pinhão 23.554 100.00 7.561 32.62 RA
Foz do Jordão 6.800 100.00 0 0.00  
Reserva do Iguaçu 5.372 100.00 2.063 40.06 RA + FAN
Mangueirinha 11.218 100.00 5.233 47.05 RA + LP
Coronel Domingos Soares 2.785 100.00 0 0.00  
Honório Serpa 2.561 100.00 0 0.00  
Clevelândia 17.567 100.00 11.529 65.68 RA + FAN
Palmas 45.444 100.00 28.168 61.38 RA
Total 450.961  211.705   
Jardim Olinda  não operado  não operado 
Diamante do Norte 5.253 100.00 0 0.00  
Paranapoema  não operado  não operado
Terra Rica  não operado  não operado
Nova Londrina 13.594 100.00 4.823 27.52 1 RA + 1 FAN
Paranavaí 93.364 100.00 76.353 79.72 6 RA + 2 LF
Santo Antônio do Caiuá 2.637 100.00 0 0.00  
Inajá 3.193 100.00 0 0.00  
São Pedro do Paraná 1.270 100.00 0 0.00  
Marilena 5.966 100.00 0 0.00  
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Municípios Mesorregião 
Centro-Ocidental

Água Esgoto

População atendida 
por água IARDA (%)

População 
atendida por 

esgoto
IARCE (%) Unidades das ETES

Itaúna do Sul 3.753 100.00 0 0.00  
São João do Caiuá 6.129 100.00 3.702 60.43 1 RA + 1 LF
Porto Rico 3.005 100.00 234 7.79 1 RA + 1 FAN
Guairaçá 5.920 100.00 0 0.00  
Querência do Norte 8.612 100.00 0 0.00  
Loanda 23.397 100.00 12.029 51.91 1 RA + 1 LF
Cruzeiro do Sul 3.546 100.00 0 0.00  
Alto Paraná 13.062 100.00 7.884 59.68 2 RA + 1 LF
Santa Cruz de Monte Castelo 6.735 100.00 0 0.00  
Planaltina do Paraná 3.365 100.00 0 0.00  
Santa Isabel do Ivaí não operado não operado
Amaporã 5.103 100.00 0 0.00  
Santa Mônica não operado não operado
Nova Aliança do Ivaí 1.327 100.00 0 0.00  
Mirador 2.322 100.00  0.00  
Tamboara 5.233 100.00 0 0.00  
Paraíso do Norte 11.857 100.00 1.636 13.84 2 RA + 2 FAN
Ivaté 6.081 100.00 1.137 18.70 1 LA + 1 LF
Tapira 4.216 100.00 0 0.00  
Douradina 7.325 100.00 0 0.00  
Cidade Gaúcha 11.027 100.00 7.549 68.66 1 RA + 1 LF + 1 LP
Icaraíma 6.918 100.00 0 0.00  
Guaporema 1.853 100.00 0 0.00  
São Carlos do Ivaí 6.973 100.00 0 0.00  
Rondon 8.429 100.00 4.957 58.76 1 RA + 1 LF
São Manoel do Paraná 1.655 100.00 0 0.00  
Alto Paraíso 2.258 100.00 0 0.00  
Nova Olímpia 6.121 100.00 0 0.00  
Japurá não operado  não operado
Indianópolis 4.174 100.00 0 0.00  
Umuarama 105.021 100.00 87.940 79.85 2 RA + 2 LF
São Tomé 5.539 100.00 0 0.00  
Maria Helena 4.846 100.00 0 0.00  
Tapejara não operado não operado
Cruzeiro do Oeste 20.541 100.00 10.384 50.25 1 RA + 1 LP
Cianorte 74.633 100.00 50.080 64.55 4 RA + 2 LF
Jussara não operado  não operado
São Jorge do Patrocínio 4.586 100.00 0 0.00  
Xambrê 2.950 100.00 0 0.00  
Esperança Nova 1.443 100.00 0 0.00  
Tuneiras do Oeste 5.236 100.00 0 0.00  
Pérola 10.360 100.00 0 0.00  
Altônia 17.161 100.00 4.824 24.71 1 RA + 1 LF
Cafezal do Sul 2.637 100.00 0 0.00  
Perobal 4.651 100.00 0 0.00  
Iporã 12.424 100.00 3.697 27.52 1 LA + 1 LF
Mariluz não operado não operado
Alto Piquiri 7.199 100.00 2.947 31.82 1 RA + 1 FAN
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Municípios Mesorregião 
Centro-Ocidental

Água Esgoto

População atendida 
por água IARDA (%)

População 
atendida por 

esgoto
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Francisco Alves 4.678 100.00 0 0.00

Brasilândia do Sul 2.717 100.00 0 0.00  

Total 594.836  286.007   
Itaguajé 4.406 100.00 0 0.00  
Santa Inês 1.903 100.00 0 0.00  
Santo Inácio 5.466 100.00 2.487 45.82 LA + LP
Porecatu 14.364 100.00 12.999 90.59 RA + FAN
Lupionópolis 5.232 100.00 0 0.00  
Centenário do Sul 11.116 100.00 0 0.00  
Alvorada do Sul não operado  não operado
Colorado não operado  não operado
Cafeara 2.569 100.00 0 0.00  
Primeiro de Maio 10.927 100.00 2.200 20.13 RA + FAN
Florestópolis 11.899 100.00 0 0.00  
Nossa Senhora das Graças não operado  não operado
Lobato não operado  não operado
Jaguapitã não operado  não operado
Guaraci 5.085 100.00 0 0.00  
Bela Vista do Paraíso 16.706 100.00 7.532 45.50 RA + LP
Miraselva não operado  não operado
Sertanópolis não operado  não operado
Santa Fé 10.963 100.00 2.696 24.83 LA + LF
Prado Ferreira não operado  não operado
Cambé 114.751 100.00 84.607 72.22 RA +FB
Unifl or 2.212 100.00 0 0.00  
Nova Esperança 26.689 100.00 12.922 48.48 RA +LP
Munhoz de Mello não operado  não operado
Flórida não operado  não operado
Atalaia 3.913 100.00 0 0.00  
Astorga 27.086 100.00 18.386 68.11 RA + LF
Ibiporã não operado  não operado
Pitangueiras não operado  não operado
Ângulo não operado  não operado
Iguaraçu não operado  não operado
Mandaguaçu 22.326 100.00 5.184 23.65 RA + LA + LF
Rolândia 64.939 100.00 22.392 34.77 RA + (FAN/LP)
Londrina 620.888 100.00 520.101 83.92 RA + FB
Presidente Castelo Branco não operado  não operado
Floraí 5.425 100.00 1.123 21.40 RA + FB
Maringá 415.783 100.00 381.423 91.38 RA + FB
Sabáudia 6.587 100.00 0 0.00  
São Jorge do Ivaí não operado  não operado
Marialva não operado  não operado
Mandaguari 37.402 100.00 20.974 56.19 RA + FB
Arapongas 120.227 100.00 53.654 44.86 RA + LF + LP
Ourizona 3.785 100.00 0 0.00  
Sarandi não operado  não operado
Paiçandu 44.857 100.00 25.109 56.13 RA + LA + LF
Apucarana 132.210 100.00 58.927 40.48 RA + FBA
Cambira 6.591 100.00 0 0.00  
Doutor Camargo 6.140 100.00 1.224 19.92 RA
Ivatuba 2.258 100.00 0 0.00  
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Municípios Mesorregião 
Centro-Ocidental

Água Esgoto

População atendida 
por água IARDA (%)

População 
atendida por 

esgoto
IARCE (%) Unidades das ETES

Floresta 6.420 100.00 0 0.00  
Jandaia do Sul 21.459 100.00 10.689 48.77 RA + FAN
Marilândia do Sul 7.898 100.00 0 0.00  
Itambé 6.823 100.00 4.405 62.01 LA +LF
Califórnia 7.420 100.00 0 0.00  
Bom Sucesso 6.607 100.00 0 0.00  
Marumbi não operado  não operado
Novo Itacolomi 2.021 100.00 0 0.00  
Tamarana 7.669 100.00 0 0.00  
Rio Bom 2.666 100.00 0 0.00  
São Pedro do Ivaí 10.137 100.00 5.455 53.47 RA + LP
Kaloré não operado  não operado
Mauá da Serra 8.995 100.00 0 0.00  
Faxinal 16.581 100.00 0 0.00  
Borrazópolis 7.583 100.00 0 0.00  
Cruzmaltina 1.928 100.00 0 0.00  
São João do Ivaí 11.124 100.00 1.356 12.24 RA
Lunardelli 4.079 100.00 0 0.00  
Lidianópolis 3.234 100.00 0 0.00  
Godoy Moreira 2.370 100.00 0 0.00  
Grandes Rios 5.301 100.00 0 0.00  
Jardim Alegre 8.958 100.00 0 0.00  
Ivaiporã 34.876 100.00 4.045 11.58 RA
Rosário do Ivaí 3.567 100.00 1.945 54.61 RA + LP
Arapuã 1.790 100.00 0 0.00  
Nova Tebas 4.219 100.00 0 0.00  
Rio Branco do Ivaí 2.359 100.00 0 0.00  
Ariranha do Ivaí 1.321 100.00 0 0.00  
Manoel Ribas 8.165 100.00 0 0.00  
Cândido de Abreu 6.222 100.00 2.925 46.90 RA + LP
Total 1.976.497  1.264.760   
Sertaneja não operado  não operado
Leópolis 3.617 100.00 0 0.00  
Cambará 24.552 100.00 23.557 95.95 4 RA + 2 FAN
Santa Mariana 13.733 100.00 4.739 34.51 2 RA + 1 LP
Itambaracá não operado
Andirá*  100.00    
Jacarezinho 43.315 100.00 38.752 89.47 3 RA + 2 FAN
Rancho Alegre 4.081 100.00 0 0.00  
Cornélio Procópio 51.125 100.00 47.367 92.65 10 RA + 4 FAN
Bandeirantes não operado
Barra do Jacaré 2.216 100.00 0 0.00  
Ribeirão Claro não operado
Uraí 10.456 100.00 7.983 76.35 1 RA
Santo Antonio da Platina 44.472 100.00 37.720 84.82 3 RA + 2 LP
Jataizinho não operado
Santa Amélia 3.441 100.00 0 0.00  
Abatiá não operado  não operado
Ribeirão do Pinhal 13.864 100.00 7.074 51.02 1 RA + 1 LP
Nova América da Colina 2.878 100.00 0 0.00  
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Assaí 15.745 100.00 7.476 47.48 3 RA + LF+ LP
Joaquim Távora 11.432 100.00 9.248 80.90 2 RA + 1 LP
Nova Fátima não operado
São Sebastião da Amoreira 9.143 100.00 0 0.00  
Carlópolis 11.509 100.00 9.290 80.72  3 RA
Jundiaí do Sul 2.703 100.00 0 0.00  
Guapirama 3.739 100.00 0 0.00  
Santo Antônio do Paraíso não operado
Congonhinhas 5.358 100.00 0 0.00  
Santa Cecília do Pavão não operado
Conselheiro Mairinck 3.228 100.00 2.432 75.34 1 RA
Quatiguá 7.802 100.00 2.056 26.35 1 RA + 1 FAN
São Jerônimo da Serra não operado
Salto do Itararé 4.456 100.00 1.206 27.06 1 RA + 1 LP
Tomazina 4.380 100.00 3.152 71.96 1 RA + 1 FAN
Siqueira Campos 17.286 100.00 10.662 61.68 1 FAN
Nova Santa Bárbara não operado
Japira 3.582 100.00 0 0.00  
Ibaiti 29.459 100.00 4.004 13.59 1 RA
Jaboti 4.712 100.00 0 0.00  
Santana do Itararé 3.978 100.00 94 2.36  
Wenceslau Braz 18.210 100.00 4.697 25.79 3 RA
Sapopema 4.618 100.00 0 0.00  
Pinhalão 5.542 100.00 235 4.24  
Figueira 8.821 100.00 0 0.00  
São José da Boa Vista 4.740 100.00 0 0.00  
Curiúva 11.159 100.00 0 0.00  
Total 409.352  221.744   
Terra Roxa 15.520 100.00 0 0.00  
Guaíra 29.888 100.00 17.312 58.06 RA
Palotina 33.384 100.00 15.357 40.02  
Formosa do Oeste 5.594 100.00 0 0.00  
Assis Chateaubriand 33.614 100.00 12.548 37.32 RA + LP
Jesuítas 7.051 100.00 0 0.00  
Nova Aurora 10.227 100.00 0 0.00  
Iracema do Oeste 2.288 100.00 0 0.00  
Nova Santa Rosa 5.272 100.00 0 0.00  
Maripá 4.316 100.00 0 0.00  
Mercedes não operado  não operado
Marechal Cândido Rondon não operado  não operado
Toledo 122.739 100.00 90.159 75.51 RA + (FAN/LP)
Quatro Pontes não operado  não operado
Tupãssi não operado  não operado
Corbélia 16.316 100.00 7.070 43.76 RA
Anahy 2.613 100.00 0 0.00  
Cafelândia 15.658 100.00 10.384 68.85 RA
Pato Bragado não operado  não operado
Iguatu 1.857 100.00 0 0.00  
Braganey 4.916 100.00 0 0.00  
Entre Rios do Oeste não operado  não operado
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Santa Helena 13.323 100.00 10.383 78.14 LA + LF
Campo Bonito 2.971 100.00 0 0.00  
Ouro Verde do Oeste 4.953 100.00 0 0.00  
Cascavel 301.214 100.00 206.709 67.43 RA + LP;LA + LF
Guaraniaçu 9.738 100.00 4.307 40.21  
São José das Palmeiras 2.886 100.00 0 0.00  
São Pedro do Iguaçu 4.475 100.00 0 0.00  
Diamante do Sul 1.452 100.00 0 0.00  
Diamante d’Oeste 3.332 100.00 0 0.00  
Santa Tereza do Oeste 10.259 100.00 0 0.00  
Vera Cruz do Oeste 7.411 100.00 4.030 54.27 RA + LP
Céu Azul 9.851 100.00 6.966 71.10 RA + FAN
Missal 6.129 100.00 0 0.00  
Ramilândia 2.601 100.00 0 0.00  
Itaipulândia 8.816 100.00 3.205 37.73 RA + FAN
Matelândia 14.389 100.00 6.996 48.80 RA + FB
Catanduvas 6.467 100.00 0 0.00  
Ibema 6.133 100.00 0 0.00  
Lindoeste 3.030 100.00 0 0.00  
Medianeira 42.375 100.00 4.032 9.61 RA
São Miguel do Iguaçu 21.361 100.00 9.428 44.31 RA
Foz do Iguaçu 297.379 100.00 199.130 67.17 RA + FAN
Três Barras do Paraná 8.150 100.00 1.602 19.66 RA + FAN
Santa Terezinha de Itaipu 22.862 100.00 8.906 39.12 RA + FBA
Serranópolis do Iguaçu 3.014 100.00 0 0.00  
Santa Lúcia 2.891 100.00 0 0.00  
Boa Vista da Aparecida 6.358 100.00 0 0.00  
Capitão Leônidas Marques 13.080 100.00 0 0.00  
Total 1.148.153  618.524   
Doutor Ulysses não operado  não operado
Adrianópolis 3.936 100.00 0 0.00
Cerro Azul 8.718 100.00 193 2.21 RA
Tunas do Paraná 5.646 100.00 0 0.00  
Guaraqueçaba 3.104 100.00 2.824 90.98 RA + FBA
Rio Branco do Sul* 25.548 100.00 0 0.00  
Bocaiúva do Sul 9.021 100.00 0 0.00  
Itaperuçu 24.147 100.00 0 0.00  
Campo Largo 112.484 100.00 46.840 41.64 RA + FAD
Campina Grande do Sul 43.120 100.00 34.366 79.70 RA + FAN
Antonina não operado
Campo Magro 24.869 100.00 6.417 25.80  
Almirante Tamandaré 114.395 100.00 29.033 25.38 RA + FAD
Colombo 241.944 100.00 106.703 44.10  
Morretes 14.192 100.00 6.314 44.49 RA + FBA
Quatro Barras 23.099 100.00 15.853 68.63 RA + LP
Curitiba 2.033.704 100.00 1.840.965 90.52 RA + (LP/FAD) ; VC
Balsa Nova 12.449 100.00 2.686 21.58 RA
Paranaguá não operado
Pinhais 131.552 100.00 102.541 77.95  
Piraquara 106.780 100.00 70.966 66.46  
Porto Amazonas 4.784 100.00 3.795 79.33 RA

continua
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São José dos Pinhais 277.654 100.00 161.660 58.22 RA + LP
Araucária 128.785 100.00 47.544 36.92 RA
Pontal do Paraná 73.476 100.00 19.004 25.86 RA + FAD
Lapa 36.295 100.00 26.165 72.09 RA
Contenda 13.374 100.00 24 0.18  
Guaratuba 74.896 100.00 37.401 49.94 RA + LP
Fazenda Rio Grande 107.163 100.00 41.758 38.97 RA + LP
Mandirituba 13.698 100.00 638 4.66 RA
Matinhos 96.195 100.00 49.104 51.05 RA + FAD
Tijucas do Sul 8.849 100.00 0 0.00  
Quitandinha 6.851 100.00 0 0.00  
Campo do Tenente 6.890 100.00 0 0.00  
Agudos do Sul 5.107 100.00 1.603 31.39 RA
Rio Negro 29.407 100.00 12.615 42.90 RA
Piên 7.727 100.00 0 0.00  
Total 3.829.859  2.667.012   
Prudentópolis 30.049 100.00 20.875 69.22 RA + FAN
Ipiranga 6.708 100.00 4.340 63.30 RA
Ivaí 8.018 100.00 4.476 55.72 RA + LP
Imbituva 24.031 100.00 15.186 63.30 RA + FAN
Guamiranga 3.742 100.00 0 0.00  
Teixeira Soares 5.858 100.00 993 17.10 RA + FAN
Fernandes Pinheiro 3.207 100.00 0 0.00  
Irati 52.907 100.00 44.158 83.70 RA + LP
São João do Triunfo 4.497 100.00 128 2.87  
Rebouças 9.637 100.00 6.352 64.44 RA + LF
Rio Azul 5.781 100.00 5.293 85.16 RA +FAN
Cruz Machado 6.300 100.00 489 7.89 RA
São Mateus do Sul 27.615 100.00 9.689 34.32 RA + FAN
Mallet 9.619 100.00 1.633 16.68 RA + FAN
Antonio Olinto 2.068 100.00 0 0.00  
Bituruna 11.251 100.00 0 0.00  
União da Vitória 54.627 100.00 13.380 24.18 RA
Paulo Frontin 3.203 100.00 0 0.00  
Paula Freitas 3.458 100.00 0 0.00  
Porto Vitória 2.581 100.00 0 0.00  
General Carneiro 11.210 100.00 1.080 9.32 RA
Total 286.367  128.072   
Nova Prata do Iguaçu 7.566 100.00 0 0.00  
Capanema 13.654 100.00 3.920 29.01 1 RA + 1 FAN
Realeza 14.735 100.00 7.302 48.83  
Cruzeiro do Iguaçu 3.779 100.00 0 0.00  
São Jorge d’Oeste 5.978 100.00 0 0.00  
Boa Esperança do Iguaçu 1.297 100.00 0 0.00  
São João 6.369 100.00 3.941 59.66 1 RA + 1 LP
Sulina 1.808 100.00 0 0.00  
Dois Vizinhos 33.140 100.00 19.583 53.89 1 RA + 1 FAN
Saudade do Iguaçu 3.331 100.00 0 0.00  
Santa Izabel do Oeste 8.650 100.00 0 0.00  
Planalto 6.864 100.00 0 0.00  
Chopinzinho 13.938 100.00 7.717 54.38 1 RA
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conclusão
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IARCE (%) Unidades das ETES

Salto do Lontra 9.655 100.00 0 0.00  
Verê 4.174 100.00 0 0.00  
Pérola d’Oeste 4.258 100.00 0 0.00  
Enéas Marques 2.157 100.00 0 0.00  
Nova Esperança do Sudoeste 2.258 100.00 0 0.00  
Ampére 15.744 100.00 6.362 39.49 1 RA
Bela Vista da Caroba 1.782 100.00 0 0.00  
Itapejara d’Oeste 8.169 100.00 0 0.00  
Coronel Vivida 17.140 100.00 6.967 41.14 1 RA
Pranchita 4.389 100.00 555 12.63 1 RA
Francisco Beltrão 78.572 100.00 50.482 60.28 2 RA + 1 FAN
Santo Antônio do Sudoeste 15.472 100.00 8.686 56.69 1 RA + 1 FAN
Pinhal do São Bento 1.119 100.00 0 0.00  
Pato Branco 82.304 100.00 62.524 76.30 2 RA + 1 FAN
Bom Sucesso do Sul 2.029 100.00 0 0.00  
Manfrinópolis 873 100.00 0 0.00  
Salgado Filho 2.649 100.00 0 0.00  
Renascença 4.023 100.00 3.074 77.22 1 RA
Bom Jesus do Sul 1.241 100.00 0 0.00  
Marmeleiro 9.597 100.00 3.813 40.14 1 RA
Vitorino 4.191 100.00 0 0.00  
Flor da Serra do Sul 2.154 100.00 0 0.00  
Barracão não operado  não operado
Mariópolis 5.384 100.00 - 0.00  

Total 400.443  184.926   

FONTE: SANEPAR, 2013
NOTA: Algumas ETEs atendem mais de um município.
RA - Ralf; FBA - Filtro biológico aerado; FAN - Filtro anaeróbio; FAD - Flotação por ar dissolvido; LP - Lagoa de polimento; VC - Valor carrossel.

5.4.2.7  GRAU DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO5.4.2.7  GRAU DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Com o intuito de subsidiar a defi nição das Unidades Socioeconômicas (USEs), foi criado um índice para 
a mensuração do grau de desenvolvimento socioeconômico dos municípios paranaenses. Esse indicador 
corresponde à média geométrica dos resultados de dez variáveis, devidamente convertidos em índices, 
que dizem respeito às áreas de educação (taxa de alfabetização e proporção de pessoas de 25 anos ou 
mais de idade sem instrução ou com ensino fundamental incompleto), demografi a (razão de dependência 
e esperança de vida ao nascer), contabilidade social (PIB per capita), saúde (mortalidade infantil), renda 
(valor do rendimento nominal médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade 
e proporção de domicílios com rendimento médio nominal domiciliar per capita de até ¼ de salário mínimo) 
e serviços de utilidade pública (proporção de domicílios atendidos por rede geral de distribuição de água e 
proporção de domicílios com lixo coletado).

De um modo geral, pode-se afi rmar que as mesorregiões Metropolitana de Curitiba, Norte-Central, 
Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Oriental concentraram os melhores resultados municipais (fi gura 5.4.24), 
havendo relação direta com a localização, nesses territórios, dos maiores aglomerados urbanos. Por outro lado, 
o Centro-Sul, o Vale do Ribeira e o Norte-Pioneiro reuniram os piores índices municipais de desenvolvimento 
socioeconômico, em linha com quase todas as estatísticas apresentadas nos tópicos anteriores.

FIGURA 5.4.24 - GRAU DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ – 2010FIGURA 5.4.24 - GRAU DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ – 2010
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5.5  RESÍDUOS SÓLIDOS5.5  RESÍDUOS SÓLIDOS

Yuren Caldeira Canterle, Instituto de Terras, Cartografi a e Geociências - ITCG

A problemática que envolve os resíduos sólidos atualmente é um tema bastante comentado por toda a 
sociedade. O constante crescimento populacional, aliado às atividades industriais, contribui cada vez mais 
para a geração de resíduos das mais diversas naturezas, formas e composições. Assim, a questão que envolve 
a maior parte das discussões sobre resíduos está relacionada ao que fazer com essa enorme quantidade de 
resíduos após sua geração.

No Brasil, a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no ano de 2010, e do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES) em 2012, se tornaram marcos importantíssimos para as discussões 
sobre esse tema. Esses dois documentos estabeleceram as diretrizes e metas que devem ser seguidas para 
os próximos anos por todos os agentes envolvidos, de modo que haja articulação entre eles para um melhor 
gerenciamento dos resíduos, com vistas a um desenvolvimento cada vez mais sustentável.

A seguir, é apresentado o relatório de diagnóstico sobre resíduos sólidos do Estado do Paraná, que tem 
a fi nalidade de informar sobre a situação atual do gerenciamento dos resíduos sólidos e complementar o 
relatório de diagnóstico do Zoneamento Ecológico-Econômico deste Estado.

5.5.1  METODOLOGIA5.5.1  METODOLOGIA

Para a elaboração deste relatório de diagnóstico, foram selecionados cinco tipos de resíduos sólidos: 
resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos de construção civil, resíduos sólidos de serviços de saúde, resíduos 
sólidos industriais e resíduos sólidos do setor agrossilvopastoril.

Os diferentes tipos de resíduos foram tratados em capítulos distintos e as metodologias utilizadas para 
a elaboração de cada diagnóstico são descritas a seguir.

O primeiro capítulo, referente aos resíduos sólidos urbanos (RSU), é baseado no Plano Estadual de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná (PEGIRSU), publicado em 2013, que 
apresenta, entre seus resultados fi nais, o diagnóstico sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Além 
desse documento de publicação recente, ainda foram utilizados outros documentos de relevância para o tema 
(a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES e a Lei nº 
11.445/2007, a chamada Lei do Saneamento Básico, bem como bancos de dados de instituições que tratam 
sobre o assunto (a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA e o Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP, por exemplo). Essas fontes secundárias são citadas no decorrer do presente texto.

O segundo capítulo aborda os resíduos sólidos de construção civil (RCC). Esse relatório foi elaborado 
por meio de pesquisas bibliográfi cas sobre o assunto em documentos acadêmicos, normas e regulamentações 
e ainda em documentos publicados por entidades que tratam especifi camente sobre os RCCs (por exemplo, 
a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos de Construção Civil e Demolição – ABRECON). Devido 
à escassez de dados em âmbito estadual disponíveis, os dados apresentados referem-se, em sua maioria, ao 
Brasil como um todo.

O terceiro tipo de resíduo a ser abordado é o resíduo sólido de serviços de saúde (RSS). As informações 
utilizadas foram retiradas do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde publicado em 2012 pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que teve como base o Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades e a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), 
do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), ambos publicados em 2010 com dados de base de 
2008. Fontes secundárias também foram utilizadas e apresentadas no decorrer do texto.

O quarto capítulo refere-se aos resíduos sólidos industriais (RSI). O relatório baseou-se nos dados 
apresentados pelo “Inventário de resíduos sólidos industriais”, publicado pelo Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP) em 2009, que teve por base dados referentes ao período de 2004 a 2009.

O quinto capítulo aborda os resíduos gerados nas atividades agrossilvopastoris e agroindústrias 
associadas. Os documentos que serviram de base, ou seja, de onde foram retiradas a maior parte das 
informações, são os dois relatórios publicados pelo IPEA em 2012 e 2013, relativos aos diagnósticos dos 
resíduos orgânicos e inorgânicos gerados pelas atividades agrossilvopastoris. Dessa forma, o relatório foi 
dividido em duas partes: a primeira abordou os resíduos orgânicos gerados e a segunda parte trouxe à tona 
a questão da geração dos resíduos inorgânicos gerados nesse setor, que são passíveis de reciclagem. 

5.5.2  RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS5.5.2  RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Resíduos sólidos urbanos (RSU), de acordo com a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, englobam os resíduos domiciliares, gerados nas residências urbanas, e os resíduos 
originados dos serviços de limpeza urbana, como varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, entre 
outros.

Para o planejamento e gerenciamento desses resíduos, devem ser consideradas basicamente as seguintes 
etapas:

 geração
 coleta
 transbordo e transporte
 tratamento
 disposição fi nal

5.5.2.1  GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)5.5.2.1  GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

A geração, uma das primeiras etapas no que se refere ao ciclo de vida dos resíduos sólidos urbanos, 
é considerada de grande importância no gerenciamento dos RSU. Na análise da geração tanto qualitativa 
quanto quantitativa de RSU de um município, devem ser levados em conta diversos fatores, dentre os quais 
destacam-se o nível de industrialização, o grau de urbanização, o número de habitantes do município e ainda 
fatores que infl uenciam temporalmente em sua população como épocas festivas e eventos (PARANÁ, 2013).

No ano de 2011, 289 municípios responderam a um questionário sobre resíduos sólidos urbanos, 
disponibilizados pela SEMA. Dentre os resultados obtidos por meio desse questionário, pôde-se observar 
uma média de geração de RSU de 0,9 kg/hab. dia (SEMA, 2011, apud PARANÁ, 2013).

Para a geração de RSU, foram defi nidos coefi cientes de geração per capita de RSU a serem utilizados 
de acordo com as faixas de população dos municípios (PARANÁ, 2013). Tais valores foram estipulados para 
complementar o Plano Estadual de Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do 
Paraná, e são apresentados no quadro 5.5.1.

QUADRO 5.5.1 - TAXA DE GERAÇÃO DE RSU ADOTADA PARA O PRGIRSU-PRQUADRO 5.5.1 - TAXA DE GERAÇÃO DE RSU ADOTADA PARA O PRGIRSU-PR

FAIXA DE POPULAÇÃO (habitantes) TAXA DE GERAÇÃO (kg/hab. dia)

Menos de 50 mil 0,65
De 50 mil a 500 mil 0,80

De 500 mil a 1 milhão 1,15
Mais de 1 milhão 1,40

FONTE: ENGEBIO, 2012 apud PARANÁ, 2013

Por meio do mesmo questionário elaborado e disponibilizado para os municípios pela SEMA em 2011, 
foi possível estimar a composição dos RSU coletados no Estado do Paraná. A apresentação dos resultados 
encontra-se na fi gura 5.5.1.



 ••• 109 •••

FIGURA 5.5.1 - COMPOSIÇÃO DOS RSU COLETADOS NO PARANÁFIGURA 5.5.1 - COMPOSIÇÃO DOS RSU COLETADOS NO PARANÁ

FONTE: SEMA, 2011 apud PARANÁ, 2013

Também foram adotados valores percentuais de composição de RSU em função da faixa populacional 
(PARANÁ, 2013). 

Os resultados apresentados nos quadros 5.5.1 e 5.5.2 confi rmam que a densidade populacional, juntamente 
com as demais características a ela agregadas (grau de industrialização, desenvolvimento etc.), infl uenciam 
nas características dos RSUs. O aumento populacional resulta em uma geração per capita diária também maior 
e em uma composição cada vez mais predominantemente composta por recicláveis e rejeitos (PARANÁ, 2013).

QUADRO 5.5.2 - COMPOSIÇÃO ADOTADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO PARANÁQUADRO 5.5.2 - COMPOSIÇÃO ADOTADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO PARANÁ

FAIXA POPULACIONAL (hab.)
COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS (%)

Matéria orgânica Recicláveis Rejeitos/outros

Menos de 50 mil 60 25 15
De 50 mil a 500 mil 55 30 15
Mais de 500 mil 45 35 20

FONTE: ENGEBIO, 2012 apud PARANÁ, 2013

5.5.2.2  COLETA5.5.2.2  COLETA

A coleta dos resíduos é a etapa na qual ocorre o recolhimento dos resíduos gerados e acondicionados, 
para posterior encaminhamento para tratamento e disposição fi nal adequada (aterro sanitário ou outra 
tecnologia adequada e licenciada) (PARANÁ, 2013).

No Estado do Paraná são encontradas diferentes formas de se executar a coleta de resíduos sólidos. Existem 
diversas formas de se realizar a coleta de RSU. No Paraná, a forma mais comum é a coleta domiciliar porta a 
porta, quando são utilizados veículos adequados ao tipo de resíduo a ser coletado, considerando seu volume/
peso e condições específi cas de tráfego do município. Para os municípios de maior extensão, são usados 
geralmente caminhões compactadores, que possuem maior capacidade de carga. Em municípios menores, os 
meios mais usados para a coleta de RSU são os caminhões-baú, caçambas e tratores agrícolas, entre outros. 

Alguns municípios realizam a coleta tipo bandeira ou ainda dispõem de contêineres distribuídos pelo 
município. Ambos os métodos visam a aglomeração dos resíduos em um ponto-chave, a fi m de otimizar o 
tempo e os custos da coleta (PARANÁ, 2013).

De acordo com o documento “Panorama dos resíduos sólidos no Brasil”, apresentado pela ABRELPE em 2012, 
aproximadamente 91% (7.771 t/dia) dos RSUs gerados no Estado do Paraná foram coletados (ABELPRE, 2012).

Quanto à responsabilidade pela realização da coleta, na maioria dos casos, é o próprio município que a 
realiza por meio de suas secretarias municipais. No entanto, alguns municípios optam por contratar empresas 
privadas para esse tipo de serviço. A fi gura 5.5.2 mostra a distribuição dos responsáveis pela execução da 
coleta dos RSUs no Estado do Paraná.

FIGURA 5.5.2 - DISTRIBUIÇÃO DE RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RSU NOS MUNICÍPIOS DO FIGURA 5.5.2 - DISTRIBUIÇÃO DE RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RSU NOS MUNICÍPIOS DO 
PARANÁPARANÁ

FONTE: SEMA, 2011 apud PARANÁ, 2013

Pela fi gura 5.5.2, observa-se a predominância no serviço público municipal (67,28%) para a execução da 
coleta de RSU. No entanto, há uma tendência do aumento de empresas privadas na realização desse serviço, 
principalmente em municípios de maior porte. Apesar de o serviço público atuar na coleta dos RSU em um 
número maior de municípios, a quantidade de resíduos coletada pelo serviço privado é signifi cativamente 
maior. Esses números são justifi cados pelo fato de o serviço privado atuar em municípios de maior porte e 
que, consequentemente, geram maiores volumes de resíduos. Essa afi rmação é apresentada na fi gura 5.5.3.

Os municípios ainda podem optar por segregar os resíduos já na etapa de coleta. Essa opção se dá pela 
chamada coleta seletiva, que se constitui na separação dos resíduos pela população já na etapa de geração, para 
posterior transporte, tratamento e disposição fi nal adequados. É chamada coleta seletiva porta a porta aquela em 
que os resíduos são coletados diretamente nas residências da população. A coleta seletiva se tornou obrigatória 
em todos os municípios brasileiros a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). No entanto, a coleta 
seletiva aplicada no Brasil ainda prioriza a segregação apenas entre recicláveis e orgânicos e a fração orgânica 
ainda inclui os rejeitos.1 A não segregação entre orgânicos e rejeitos vem difi cultando o processo de tratamento 
da fração orgânica, uma vez que o composto produzido é de baixa qualidade e de baixo valor comercial.

FIGURA 5.5.3 - QUANTIDADE DE RSU COLETADOS POR AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS NO ESTADO DO PARANÁFIGURA 5.5.3 - QUANTIDADE DE RSU COLETADOS POR AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS NO ESTADO DO PARANÁ

FONTE: SNIS, 2010 apud PARANÁ 2013

Para que a reciclagem dos resíduos orgânicos seja viabilizada, a coleta seletiva deve ser diferenciada em 
no mínimo três frações: a reciclável, a orgânica e os rejeitos. Esse tipo de segregação depende diretamente da 
população que gera o resíduo, o que exige o desenvolvimento, por parte das instituições públicas envolvidas, 
de um efetivo programa de educação ambiental, pois, caso os resíduos não sejam separados corretamente, a 
efi ciência das etapas posteriores fi ca comprometida.

O Paraná tem 53,4% dos municípios com coleta seletiva dos RSUs (SEMA, 2011, apud PARANÁ, 2013). 
A fi gura 5.5.4 representa a quantidade e distribuição dos municípios que realizam a coleta seletiva porta 
a porta (os resíduos são coletados diretamente nas residências da população), bem como a coleta seletiva 
diferenciada (que envolve a separação dos resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos) no Estado do Paraná.

1 Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos acessíveis e disponíveis, 
não apresentem outra possibilidade que não a disposição fi nal ambientalmente adequada (PNRS).



 ••• 110 •••

FIGURA FIGURA 5.5.4 - COLETA SELETIVA PORTA A PORTA NOS MUNICÍPIOS PARANAENSE5.5.4 - COLETA SELETIVA PORTA A PORTA NOS MUNICÍPIOS PARANAENSES

Maringá

Curitiba

Cascavel

Palotina

Umuarama

Londrina

Paranavaí

Paranaguá

Guarapuava

Ortigueira

Jaguariaíva

Ponta Grossa

Campo Mourão

Foz do Iguaçu

União da Vitória

Francisco Beltrão

239

323

577

317

158

163

182

483

151

116

116

277

277

376

487

369

369

376

280

158

153

373

277

476

376

277

140.000 230.000 320.000 410.000 500.000 590.000 680.000 770.000

7.
04
0.
00
0

7.
12
0.
00
0

7.
20
0.
00
0

7.
28
0.
00
0

7.
36
0.
00
0

7.
44
0.
00
0

7.
52
0.
00
0

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

SÃO PAULO

ARGENTINA

PARAGUAY

SANTA CATARINA

22°07'S
54°26'W

26°39'S
48°05'W

48°05'W

MATO GROSSO

DO SUL

22°07'S

26°39'S

O
ce

an
o A

tlâ

ntic
o

0 20 40

km

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

Possui
Não Possui

Sem Informação

Coleta Diferenciada

FONTES: IBGE, 2012; SEMA, 2011; SNIS, 2009-2010; AGUASPARANÁ, 2012 apud PARANÁ, 2013

A fi gura 5.5.5 mostra o percentual dos municípios que realizam a coleta seletiva porta a porta e a coleta 
seletiva diferenciada.

FIGURA 5.5.5 - PERCENTUAL DE OCORRÊNCIA DE COLETA SELETIVA PORTA A PORTA NOS MUNICÍPIOS PARANAENSESFIGURA 5.5.5 - PERCENTUAL DE OCORRÊNCIA DE COLETA SELETIVA PORTA A PORTA NOS MUNICÍPIOS PARANAENSES

FONTES: PARANÁ, 2013; ENGEBIO, 2012

Observa-se, assim como na coleta regular, que há uma ligeira predominância da prefeitura municipal na 
execução dos serviços de coleta seletiva porta a porta (fi gura 5.5.6).

FIGURA 5.5.6 - RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA COLETA SELETIVA PORTA A PORTAFIGURA 5.5.6 - RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA COLETA SELETIVA PORTA A PORTA

FONTE: SEMA, 2011 apud PARANÁ 2013

Conforme apresentado na fi gura 5.5.6, os serviços de coleta seletiva, em sua maioria, são executados 
pelas prefeituras municipais (46,01%), seguidos de empresas privadas (37,56%), cooperativas/associações 
(12,21%) e coletas informais (4,22%).

Alguns municípios do Paraná dispõem de programas de incentivo para a separação de materiais recicláveis em 
troca de alimentos. Esse é o caso de Guarapuava e Ponta Grossa, onde as chamadas Ecofeiras, feiras agendadas 
previamente em lugares específi cos dos municípios, proporcionam a oportunidade de a população trocar seus 
resíduos recicláveis por alimentos. O município de Curitiba tem o Programa Câmbio Verde, que proporciona que 
os materiais recicláveis sejam trocados por hortifrutigranjeiros. Ambas as iniciativas, além de incentivarem a 
consciência para a separação dos resíduos, ajudam a impulsionar a economia e a produção local (PARANÁ, 2013).

5.5.2.3  TRANSBORDO E TRANSPORTE5.5.2.3  TRANSBORDO E TRANSPORTE

As estações de transbordo são locais de disposição temporária dos RSU, normalmente empregados quando 
a distância entre o local de geração e a disposição fi nal é superior a 25 quilômetros, uma vez que os veículos 
utilizados na coleta não são adequados para o transporte a longas distâncias (PARANÁ, 2013). A operação dessas 
estações inclui a pesagem dos caminhões compactadores, a descarga dos resíduos e a acumulação dos RSU até que 
esse caminhão ou caçamba esteja cheio para o transporte até a destinação fi nal. Apesar de exigir investimentos, 
dadas as características da logística entre a coleta e tratamento ou disposição fi nal, essa alternativa se mostra 
bastante viável, visto que reduz custos com combustível e manutenção dos veículos coletores.

No Paraná, atualmente, existem poucas unidades implantadas para esse fi m. Na implementação da 
regionalização da gestão integrada do PEGIRS-PR, são previstas cerca de 135 estações de transbordo, em 
substituição aos atuais lixões e aterros controlados dos pequenos municípios. Os resíduos gerados nesses 
municípios serão armazenados temporariamente em estações de transbordo e encaminhados, na sequência, 
ao aterro sanitário regional.

5.5.2.4  TRATAMENTO5.5.2.4  TRATAMENTO

O tratamento de resíduos é defi nido por uma série de procedimentos que visam reduzir a quantidade ou 
o potencial poluidor dos resíduos sólidos, impedindo sua disposição em local ou ambiente inadequado ou 
transformando-o em material inerte ou biologicamente estável (IBAM, 2001).

No Brasil, a forma mais difundida é a triagem dos resíduos. Os recicláveis são destinados para a 
reciclagem e os orgânicos são destinados para a compostagem. Ambas as alternativas têm como objetivo 
reduzir o volume de resíduos destinados a aterros sanitários, aumentando sua vida útil; gerar emprego e 
renda; e reduzir o uso de recursos naturais (PARANÁ, 2013).

No Paraná, as formas de tratamento mais encontradas são as Centrais de Triagem para Reciclagem e 
Usinas de Reciclagem e Compostagem.
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5.5.2.4.1  CENTRAIS DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM5.5.2.4.1  CENTRAIS DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM

As Centrais ou Unidades de Triagem são unidades onde os resíduos recicláveis são levados para separação, 
de acordo com seu material, e posterior encaminhamento para reciclagem. Estas centrais devem dispor de 
equipamentos básicos para sua operação, tais como: esteiras e mesa de separação; prensas para enfardamento 
e balança para pesagem dos resíduos já separados.

A triagem é ainda menos praticada no Estado do Paraná do que a coleta seletiva. Na fi gura 5.5.7 é 
possível notar que apenas 113 municípios paranaenses realizam triagem, ou seja, 28,6% do total, o que 
indica uma possibilidade de amplo crescimento na recuperação de recicláveis, já que 67,2% dos municípios 
ainda não têm unidades de triagem. A distribuição das Unidades de Triagem pelo Paraná é apresentada na 
fi gura 5.5.8. Pode-se observar que a distribuição das Unidades de Triagem no Paraná não é tão homogênea 
quanto a distribuição da coleta seletiva e sua concentração limita-se a algumas associações de municípios, 
enquanto em outras associações nota-se a necessidade de ações de incentivo no sentido da instalação de 
Unidades de Triagem.

FIGURA 5.5.7 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM UNIDADES DE TRIAGEMFIGURA 5.5.7 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM UNIDADES DE TRIAGEM

FONTES: RECICLA PARANÁ, 2012; ENGEBIO, 2012; IAP, 2012; SEMA, 2011; SNIS, 2009; SNIS, 2010 apud PARANÁ, 2013

A respeito da operação dessas Unidades de Triagem, os municípios podem ter funcionários próprios, 
contratar empresas privadas ou ainda dispor das associações ou cooperativas de catadores, que nem sempre 
são conveniadas com o município (situação mais usual). Nesses casos, as prefeituras oferecem auxílios para 
as associações ou cooperativas para a operação das Unidades de Triagem.

Associações e cooperativas de catadores e de recicláveisAssociações e cooperativas de catadores e de recicláveis

No Paraná, não existe um cadastro ofi cial para o monitoramento das associações e cooperativas de 
catadores e de recicláveis. Há apenas indicativos dessas organizações, segundo dados do SNIS (2010) e do 
questionário aplicado aos municípios pela SEMA em 2011. Por meio desse questionário, observou-se que 
29,1% dos municípios, dentre os 289 que o responderam, afi rmaram possuir algum tipo de organização formal 
de catadores (fi gura 5.5.9). 

FI GURA 5.5.9 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM ALGUM TIPO DE ORGANIZAÇÃO FORMAL DE CATADORESFI GURA 5.5.9 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM ALGUM TIPO DE ORGANIZAÇÃO FORMAL DE CATADORES

FONTE: SEMA, 2011 apud PARANÁ, 2013

F IGURA 5.5.8 - PRESENÇA DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RSUF IGURA 5.5.8 - PRESENÇA DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RSU
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O mercado dos recicláveisO mercado dos recicláveis

O mercado dos recicláveis no Estado do Paraná aponta o envolvimento de três segmentos: a triagem, 
os atravessadores e a indústria de reciclagem. Os atravessadores são atores bastante comuns no mercado da 
reciclagem. Como na maior parte dos municípios não há indústrias de reciclagem, os atravessadores fazem o 
intermédio entre as Unidades de Triagem e as indústrias de reciclagem. A fi gura 5.5.10 apresenta o percentual de 
municípios onde há indústrias de recicláveis, com base nos questionários aplicados pela SEMA em 2011.

FI GURA 5.5.10 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PARANAENSES QUE APRESENTAM INDUSTRIALIZAÇÃO DE RECICLÁVEISFI GURA 5.5.10 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PARANAENSES QUE APRESENTAM INDUSTRIALIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS

FONTE: SEMA, 2011 apud PARANÁ, 2013
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No mercado de recicláveis do Paraná, a indústria de reciclagem de plásticos é a que mais se destaca, 
seguida pelas indústrias de reciclagem de papel e metal, enquanto a reciclagem de material orgânico ainda 
é pouco desenvolvida, conforme demonstrado pela fi gura 5.5.11.

FIGURA 5.5.11 - INDÚSTRIAS DE RECICLAGEMFIGURA 5.5.11 - INDÚSTRIAS DE RECICLAGEM
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Conforme apresentado na fi gura 5.5.11, a industrialização e o comércio de materiais recicláveis encontra-
se intensifi cada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e em regiões de grandes centros, como Cascavel, 
Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá. 

Nas regiões formadas por municípios de menor porte, há difi culdade na comercialização dos materiais 
recicláveis. Isso se deve à pequena capacidade de armazenagem das Unidades de Triagem e também por 
conta da necessidade de venda imediata desses materiais para custear as despesas de operação das Unidades 
de Triagem. Nesse contexto é que ocorre a introdução dos atravessadores no mercado de recicláveis. Estes, 
em certos casos, são elementos benéfi cos no sistema, pois colaboram para a sobrevivência das cooperativas 
e associações, principalmente nas épocas em que o mercado não está aquecido.

5.5.2.4.2  COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS5.5.2.4.2  COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A compostagem é defi nida como um processo de decomposição biológica de materiais orgânicos pela ação 
de micro-organismos (IBAM, 2001). Essa tecnologia tem como principal subproduto o composto que pode ser 
utilizado como fertilizante para fi ns agrícolas e paisagísticos. Existem várias formas e tecnologias para a aplicação 
da compostagem. Essas tecnologias podem variar desde simples operações (compostagem natural) até sistemas 
complexos controlados de forma automatizada e precisa (compostagem acelerada e biodigestão anaeróbia). 

A escolha da tecnologia a ser usada por um município ou região deve levar em conta fatores como o 
volume de resíduos orgânicos gerados e densidade populacional, entre outros.

O processo de compostagem ainda é pouco utilizado no Paraná, pois apenas 23 municípios (5,75% dos 
municípios do Estado) empregam essa tecnologia para o tratamento e aproveitamento dos RSU orgânicos. A 
fi gura 5.5.12 mostra a distribuição das usinas de compostagem no Estado do Paraná.

FIGURA 5.5.12 - MUNICÍPIOS COM UNIDADES DE COMPOSTAGEMFIGURA 5.5.12 - MUNICÍPIOS COM UNIDADES DE COMPOSTAGEM
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Conforme a fi gura 5.5.12, a maior parte dos municípios que apresentam unidades de compostagem 
são de pequeno porte. A operação das Unidades de Compostagem geralmente é feita por associações ou 
cooperativas que têm convênios com as prefeituras.

A comercialização do composto produzido nas unidades de compostagem depende da demanda de 
utilização do composto e também de certifi cação fornecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Atualmente, nenhuma das unidades de compostagem mostradas na fi gura 5.5.12 apresentam 
essa certifi cação. Dessa forma, a utilização do composto limita-se às demandas das próprias prefeituras em 
parques, praças e viveiros.
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5.5.2.5  DISPOSIÇÃO FINAL5.5.2.5  DISPOSIÇÃO FINAL

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, 
disposição fi nal ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando 
normas operacionais específi cas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar 
os impactos ambientais adversos. Ainda a PNRS, em seu art. 54, determina que a disposição ambientalmente 
adequada de rejeitos (aterros sanitários) deveria ter sido implantada até 2014 (BRASIL, 2010).

O Paraná se destaca entre vários estados no que diz respeito à disposição fi nal de RSU. No entanto, ainda 
está longe de cumprir a meta estabelecida pelo art. 54 da Lei nº 12.305/2010. 

Em estudo realizado no ano de 2012, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) elaborou o diagnóstico sobre 
a disposição fi nal dos RSU no Estado do Paraná. Nesse estudo, o IAP buscou, em suas 21 regionais, informações 
sobre quais municípios tinham aterros sanitários e qual a situação quanto ao licenciamento ambiental desses 
aterros. Aqueles municípios que tinham aterros sanitários com licença de operação vigente ou em processo 
de renovação foram classifi cados como possuidores de aterros sanitários (disposição adequada). No entanto, 
aqueles municípios que não tinham processo de licenciamento para a implantação de aterro ou ainda que 
estavam com suas licenças vencidas foram classifi cados como possuidores de aterros controlados e lixões 
(disposição fi nal inadequada).

A partir desse diagnóstico foi possível a elaboração de um mapa com a situação dos municípios com 
relação à disposição dos seus resíduos sólidos urbanos. Esse mapa é apresentado na fi gura 5.5.13.

FIGURA 5.5.13 - DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSFIGURA 5.5.13 - DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
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No Estado do Paraná, conforme apresentado na fi gura 5.5.13, 185 (46,4%) dos municípios destinam seus 
RSU a aterros sanitários devidamente licenciados pelo IAP, 121 (30,3%) dispõem em aterros controlados e 
93 (23,3%) dispõem em áreas de lixão.

Nota-se ainda que as regiões Central e Norte do Paraná são as que apresentam as situações mais 
precárias no que se refere à disposição adequada dos RSU. A situação é mais favorável geralmente para os 
municípios de maior porte, enquanto os municípios de menor porte têm maiores difi culdades na disposição 
adequada de seus RSU. Essas difi culdades apresentadas pelos municípios menores comumente derivam de 
questões econômicas e técnicas que inviabilizam o processo necessário para a implantação e operação de 
aterros sanitários adequados.

De acordo com o mesmo diagnóstico (IAP, 2013), apesar de a maior parte dos municípios não dispor seus 
RSU de maneira adequada, quando avaliada a quantidade de RSU disposta de maneira adequada em relação 
à população, nota-se que os RSU de aproximadamente 70% da população são dispostos em áreas de aterros 
sanitários devidamente licenciados.

5.5.2.5.1  CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS5.5.2.5.1  CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os consórcios intermunicipais de resíduos sólidos são iniciativas que visam à gestão integrada dos RSU, 
envolvendo dois ou mais municípios de uma mesma região. Essa alternativa se torna interessante na medida 
em que viabiliza as ações e investimentos públicos e reduz os impactos ambientais gerados, principalmente 
em municípios de menor porte.

FIGURA 5.5.14 - FAIXAS POPULACIONAIS DOS MUNICÍPIOSFIGURA 5.5.14 - FAIXAS POPULACIONAIS DOS MUNICÍPIOS
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A Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conta como um de seus 
instrumentos com o incentivo à adoção de consórcios ou cooperação entre os entes federados, com vistas à 
elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos (BRASIL, 2010).

Para as ações nacionais, bem como para as ações do governo do Estado do Paraná, a gestão regionalizada, 
não só para os resíduos mas também para outras temáticas (saúde, saneamento, entre outros), se torna uma 
alternativa bastante efi ciente, de modo que garante a viabilidade de sua gestão (PARANÁ, 2013).

De acordo com o Censo Demográfi co realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) 
em 2010, a população do Estado do Paraná é distribuída por faixas populacionais, conforme (IBGE, 2010a) na 
fi gura 5.5.14, a qual mostra que aproximadamente 78% dos municípios paranaenses têm uma faixa populacional 
de até 20 mil habitantes. Esse dado reforça a ideia sobre a viabilidade da gestão integrada e regionalizada 
dos resíduos, já que a questão populacional é fator determinante para a viabilidade do sistema. Atualmente, o 
Paraná conta com 18 consórcios/destinações conjuntas de RSU, conforme representado na fi gura 5.5.15.

FIGURA 5.5.15 - CONSÓRCIOS/DESTINAÇÕES DE RSUFIGURA 5.5.15 - CONSÓRCIOS/DESTINAÇÕES DE RSU

Maringá

O
ce

an
o  A

tlâ
nt

ico

Curitiba

Cascavel

Palotina

Umuarama

Londrina

Paranavaí

Paranaguá

Guarapuava

Ortigueira
Jaguariaíva

Ponta Grossa

Campo Mourão

Foz do Iguaçu

União da Vitória

Francisco Beltrão

239

323

577

317

158

163

182

483

151

116

116

277

277

376

487

369

369

376

280

158

153

373

277

476

376

277

150.000 250.000 350.000 450.000 550.000 650.000 750.000

7.
10

0.
00

0
7.

20
0.

00
0

7.
30

0.
00

0
7.

40
0.

00
0

7.
50

0.
00

0

ARGENTINA

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

MATO GROSSO

DO SUL

SÃO PAULO

SANTA CATARINA

PARAGUAY

0 25 50

km

22°15'S

54°45'W 47°50'W

22°15'S

26°55'S26°55'S

22°15'S

CIAS - Ibaiti / Japira / Jaboti / Pinhalão/
Tomazina

Castro / Piraí do Sul

CIAS - Pontal do Paraná / Matinhos

CGR - ESTRE

Palmeira / Porto Amazonas

Ponta Grossa / Carambeí

CIAS - Conselheiro Mairinck / 
Guapirama / Joaquim Távora /
Jundiaí do Sul / Quatiguá

CIAS - Curiúva / Figueira / Sapopema

Telêmaco Borba / Imbaú

Sanetran Saneamento Ambiental

Paranacity / Cruzeiro do Sul

Paranavaí / Alto Paraná / Tamboara

CTR Ambiental Sul Brasil

SANEPAR Cianorte

Sabiá Ecológico

KB Reciclados

CCK Mercedes

Limpeza e Conservação - PEMA

FONTE: IAP, 2012

Segundo o diagnóstico da disposição fi nal dos RSUs do Paraná, elaborado e divulgado pelo IAP em 2012, 
as regiões do Estado que tiveram o maior percentual de disposição adequada dos resíduos sólidos foram 
aquelas nas quais existiam consórcios de disposição conjunta.

De acordo com o PEGIRSU-PR, está prevista a implementação de 20 regiões consorciadas no Estado do 
Paraná. Objetivando a concretização dessa proposta, o governo vem atuando junto aos municípios paranaenses 
no intuito de agilizar a criação desses consórcios, visando à gestão integrada dos RSUs com ações que priorizem 
a educação ambiental, a coleta adequada, a reciclagem, a compostagem e a disposição fi nal dos rejeitos.

5.5.2.6  PLANOS, LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS5.5.2.6  PLANOS, LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tem como um de seus instrumentos os planos de resíduos 
sólidos. De acordo com o PLANARES, o prazo para a elaboração dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos 
era previsto para o fi nal de 2013. No Paraná, encontra-se em tramitação, junto à CEF, a contratação da 
elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Nesse plano estão previstos o desenvolvimento dos 
estudos a respeito dos resíduos industriais, de serviços de saúde, de construção e demolição, dos serviços 
públicos de saneamento básico, agrossilvopastoris, de mineração e de transporte.

Como parte do cumprimento das metas da PNRS, os municípios também deveriam elaborar seus planos 
até o fi nal de 2012. No entanto, não é o que se observa para o Estado do Paraná.

Conforme o questionário elaborado pela SEMA e respondido pelos municípios em 2011, 161 municípios 
declararam já ter elaborado seus planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e 85 
afi rmaram estar com os seus já em processo de elaboração (SEMA, 2011, apud PARANÁ, 2013).

Apesar do questionário evidenciar uma quantidade grande de planos elaborados, vale ressaltar que 
grande parte deles foi elaborado anteriormente ao PNRS de 2010, que estabelece conteúdos mínimos para os 
referidos planos. Portanto, esses municípios devem atualizar seus planos para que estejam de acordo com o 
que determina a PNRS.

A fi gura 5.5.16 - mostra a situação dos PGIRS nos municípios paranaenses.

FIGURA  5.5.16 - SITUAÇÃO DOS PGIRSFIGURA  5.5.16 - SITUAÇÃO DOS PGIRS
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 5.5.2.6.1  PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  5.5.2.6.1  PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS - PARANÁ (PRGIRSU-PR)URBANOS - PARANÁ (PRGIRSU-PR)

Em 2009, o Estado do Paraná fi rmou com o Ministério do Meio Ambiente o Convênio nº 012/2009: Plano 
de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná (PRGIRSU-PR) 
e elaboração do Plano para a Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos Urbanos, com o objetivo 
de orientar as intervenções no setor de RSU, propor arranjos territoriais no Estado do Paraná e preparar 
as partes interessadas para a implementação de soluções integradas e consorciadas, atendendo à PNRS e 
articulando-se com as demais legislações pertinentes.

Para a proposição da regionalização da gestão integrada dos RSUs do Estado do Paraná, foram estudados 
diversos fatores a serem considerados de relevância para essa regionalização. Os fatores inicialmente 
propostos pela equipe técnica coordenadora do plano passaram por um processo de validação, que inclui 
ofi cinas regionais para a discussão desses fatores.

Os fatores validados para a regionalização foram de ordem biótica, física e antrópica, sendo este último 
subdividido em social, econômico e político-institucional.

Além desses fatores, foram considerados diversos critérios, como a existência de consórcios de resíduos 
e de saúde, os limites de associações de municípios, o relevo da região, a distância entre o município sede 
e os demais a serem atendidos pela região e o número de habitantes, entre outros.

FIGURA 5.5.17 - REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RSUFIGURA 5.5.17 - REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RSU
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Após a validação dos critérios a serem utilizados para a regionalização da gestão integrada de RSU, foi 
utilizado o Sistema de Informações Geográfi cas (SIG) para sobrepor os dados estaduais sobre cada critério. 
Pela sobreposição das informações no SIG, foi possível a elaboração das propostas de regionalização. Estas 
então foram discutidas em ofi cinas regionais e de validação das propostas, chegando-se ao resultado fi nal 
representado a seguir pela fi gura 5.5.17 e pelo quadro 5.5.3.

Com essa proposta de regionalização da gestão integrada dos RSUs no Estado do Paraná, os municípios 
que compõem cada região devem organizar políticas e ações para a melhor gestão integrada desses resíduos.

QUADRO 5.5.3 - REGIÕES PROPOSTAS, SEDES ADMINISTRATIVAS E POPULAÇÕES TOTAISQUADRO 5.5.3 - REGIÕES PROPOSTAS, SEDES ADMINISTRATIVAS E POPULAÇÕES TOTAIS

REGIÃO SEDE POPULAÇÃO (hab.)

1 Umuarama 423.301
2 Paranavaí 255.981
3 Maringá 737.967
4 Apucarana 340.347
5 Londrina 854.913
6 Cornélio Procópio 222.633
7 Jacarezinho 311.716
8 Toledo 398.619
9 Cascavel 467.426

10 Campo Mourão 302.506
11 Ivaiporã 222.222
12 Telêmaco Borba 185.964
13 Ponta Grossa 548.498
14 Foz do Iguaçu 388.795
15 Francisco Beltrão 337.703
16 Pato Branco 249.793
17 Guarapuava 331.861
18 Irati 375.053
19 Curitiba 3.223.836
20 Paranaguá 265.392

FONTE: IBGE, 2010ª apud PARANÁ, 2013
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5.5.2.7  RESUMO DO DIAGNÓSTICO PARA AS REGIÕES PROPOSTAS5.5.2.7  RESUMO DO DIAGNÓSTICO PARA AS REGIÕES PROPOSTAS

Com base nos dados sobre o gerenciamento de RSU no Paraná coletados das diversas fontes citadas 
anteriormente e na proposta de regionalização, foi possível elaborar uma tabela de resumo do diagnóstico 
do gerenciamento desses resíduos no Estado envolvendo cada região. Esse resumo é representado no quadro 
5.5.4.

QUADRO 5.5.4 - RESUMO DO DIAGNÓSTICO DAS REGIÕES PROPOSTASQUADRO 5.5.4 - RESUMO DO DIAGNÓSTICO DAS REGIÕES PROPOSTAS

REGIÃO

DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS (%)

Situação 
PGIRS 

elaborados

Coleta 
seletiva porta 

a porta
PEVS Unidades de 

triagem
Catadores 

organizados Compostagem 
Situação de 

destinação final 
ambientalmente 

adequada

1 24 52 15 15 24 12 58
2 11 11 7 11 7 4 67
3 45 35 19 32 29 0 55
4 31 41 13 63 25 0 44
5 40 60 5 65 30 10 35
6 43 33 5 14 14 0 29
7 38 50 4 21 8 0 8
8 61 35 9 70 22 17 78
9 85 50 20 40 25 0 75
10 55 55 5 0 36 0 50
11 30 26 9 26 9 0 35
12 0 25 0 25 13 13 88
13 60 50 0 30 50 10 80
14 22 78 0 89 78 22 56
15 15 52 4 0 22 0 100
16 73 87 13 20 0 0 93
17 47 53 20 13 40 7 40
18 32 68 16 42 47 32 53
19 45 72 21 10 41 3 90
20 71 86 0 86 100 0 43

FONTE: O autor

A partir desses dados, foi possível a análise de cada situação avaliada (PGIRS, coleta seletiva porta a 
porta, PEVs etc.), fazendo-se uma comparação entre todas as regiões. Essas análises buscaram identifi car 
as regiões nas quais o gerenciamento dos RSU está em melhores e piores condições, de acordo com cada 
elemento de diagnóstico.

5.5.2.8  SITUAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5.5.2.8  SITUAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
(PGIRS)(PGIRS)

A situação dos PGIRS das 20 regiões propostas é apresentada na fi gura 5.5.18.

FIGURA 5.5.18 - SITUAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PGIRS DAS 20 REGIÕESFIGURA 5.5.18 - SITUAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PGIRS DAS 20 REGIÕES

FONTE: O autor

Conforme apresentado na fi gura 5.5.18, apenas 6 das 20 regiões propostas apresentam mais de 50% 
de seus municípios com seus PGIRS já elaborados. Dentre elas, destacam-se as regiões 9, 16 e 20, que 
apresentam índices superiores a 70% para a elaboração de seus planos.

Observa-se que a maior parte das regiões não atinge 50% de atendimento à meta proposta pelo PLANARES, 
que prevê a elaboração dos PGIRS de todos os municípios até 2014 (BRASIL, 2012a). Nesse grupo, destaca-se 
a região 12, onde nenhum dos municípios apresenta PGIRS elaborado.

É importante ressaltar que os municípios que apresentam seus PGIRS elaborados não necessariamente 
estão de acordo com as exigências impostas pela Lei nº 12.305/2010, que institui a PNRS, pois em alguns 
casos a elaboração desses planos refere-se a datas anteriores a essa política e, portanto, os mesmos devem 
ser adequados de modo a atender a atual legislação.
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5.5.2.8.1  COLETA SELETIVA PORTA A PORTA5.5.2.8.1  COLETA SELETIVA PORTA A PORTA

Segundo a Lei nº 12.305/2010, em seu art. 8.°, inciso III, a coleta seletiva é um instrumento da PNRS e 
se confi gura como importante elemento para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010).

A proporção dos municípios que têm utilizado a coleta seletiva porta a porta como sistema de coleta 
encontra-se representada, para cada região, pela fi gura 5.5.19.

FIGURA 5.5.19 - COLETA SELETIVA PORTA A PORTA NAS REGIÕES PROPOSTASFIGURA 5.5.19 - COLETA SELETIVA PORTA A PORTA NAS REGIÕES PROPOSTAS

FONTE: O autor

Conforme apresentado na fi gura 5.5.19, os maiores índices de coleta seletiva porta a porta se encontram 
nas regiões 16 (87%), 20 (86%), 14 (78%) e 19 (72%). Em todas essas regiões, mais de 70% dos municípios 
têm como sistema de coleta dos RSU a coleta seletiva porta a porta.

No entanto, as regiões 2, 11 e 12 têm menos de 30% de seus municípios realizando a coleta seletiva 
porta a porta. A região 2, por exemplo, conta com apenas 11% de seus municípios utilizando esse sistema 
de coleta.

5.5.2.8.2  PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEVS)5.5.2.8.2  PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEVS)

A fi gura 5.5.20 apresenta o percentual de municípios em cada região que possuem Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs).

Como evidenciado na fi gura 5.5.20, a utilização de PEVs nos municípios paranaenses como instrumento 
de gerenciamento de resíduos sólidos ainda é muito incipiente. Nenhuma das 20 regiões propostas apresenta 
mais que 25% dos municípios com esse tipo de alternativa.

Além do baixo índice de PEVs em todas as regiões, merecem destaque as regiões 12, 13, 14 e 20, por não 
terem nenhum município com PEVs.

A adoção de PEVs para a coleta seletiva e logística reversa dos RSUs é uma solução efi ciente e que diminui 
os custos do gerenciamento desses resíduos. No entanto, essa alternativa envolve muito a participação da 
população, pois é ela que deve segregar e levar os resíduos até um ponto previamente determinado. Para o 
planejamento da implantação de pontos de entrega, deve-se levar em consideração políticas de educação 
ambiental e incentivos à população para a segregação adequada dos resíduos.

F IGURA 5.5.20 - PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA NAS REGIÕES PROPOSTAS (%)F IGURA 5.5.20 - PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA NAS REGIÕES PROPOSTAS (%)

FONTE: O autor

5.5.2.8.3 UNIDADES DE TRIAGEM5.5.2.8.3 UNIDADES DE TRIAGEM

A fi gura 5.5.21 apresenta o percentual de municípios que contam com Unidade de Triagem, em cada 
região, como alternativa para o tratamento dos RSUs. 

FIGURA 5.5.21 - UNIDADES DE TRIAGEM NAS REGIÕES PROPOSTASFIGURA 5.5.21 - UNIDADES DE TRIAGEM NAS REGIÕES PROPOSTAS

FONTE: O autor

Pela análise da fi gura 5.5.21, nota-se que poucos municípios adotam Unidades de Triagem como etapa 
do tratamento de seus RSU. Em 12 das 20 regiões propostas, os índices de utilização de Unidades de Triagem 
são inferiores a 30% e apenas 5 regiões apresentam índices superiores a 60%.

Nas regiões 14 e 20 observa-se que os percentuais de municípios que têm Unidades de Triagem são 
de 89% e 86%, respectivamente. Já nas regiões 10 e 15 nota-se o oposto, pois nelas nenhum município 
apresenta Unidades de Triagem para seus RSUs.

A implantação de Unidades de Triagem nos municípios também colaborará muito para o cumprimento 
de mais duas metas estabelecidas pelo PLANARES. Essas metas dizem respeito à redução da disposição de 
resíduos úmidos e recicláveis secos em aterros sanitários.
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5.5.2.8.4  CATADORES ORGANIZADOS5.5.2.8.4  CATADORES ORGANIZADOS

A fi gura 5.5.22 representa o percentual de municípios em cada região que apresentam alguma organização 
formal de catadores. 

FIGURA 5.5.22 - CATADORES ORGANIZADOS FIGURA 5.5.22 - CATADORES ORGANIZADOS 

FONTE: O autor

Pela fi gura 5.5.22, observa-se que a criação de organizações formais de catadores (como cooperativas 
e associações) para participar do gerenciamento dos RSUs nos municípios paranaenses é pequena. Nota-se 
que apenas em duas regiões (14 e 20) foram encontrados índices de catadores maiores que 70%. Destas, 
destaca-se a região 20, na qual 100% dos municípios têm algum tipo de organização formal de catadores.

A grande adesão dos municípios da região de Paranaguá por organizações formais de catadores se dá pelo 
fato dessa região ser formada por municípios da faixa litorânea paranaense, que gera grandes quantidades 
de resíduos recicláveis durante as temporadas de verão, face ao fl uxo de turistas que frequentam as praias.

Por outro lado, nas demais regiões do Estado o panorama é contrário ao encontrado nas regiões 20 e 
14. Nas outras regiões, os índices encontrados fi cam abaixo de 50% e na região 16 nenhum dos municípios 
conta com organizações formais de catadores.

5.5.2.8.5  UNIDADES DE COMPOSTAGEM5.5.2.8.5  UNIDADES DE COMPOSTAGEM

A fi gura 5.5.23 representa o percentual de municípios em cada região que apresentam Unidades de 
Compostagem.

 
FIGURA 5.5.23 - UNIDADES DE COMPOSTAGEMFIGURA 5.5.23 - UNIDADES DE COMPOSTAGEM

FONTE: O autor

Conforme observado na fi gura mencionada, a implantação de Unidades de Compostagem para o tratamento 
dos resíduos orgânicos ainda é pouco difundida no Estado do Paraná. A região que mais apresenta Unidades 
de compostagem é a 18, onde 35% dos municípios contam com essas unidades. 

De maneira geral, a implantação de Unidades de Compostagem não é muito desenvolvida como forma de 
tratamento de resíduos orgânicos. Dez das 20 regiões do plano de regionalização do gerenciamento integrado 
de RSU não apresentam nenhuma Unidade de Compostagem em seus municípios. Em muitos casos, isso se 
deve pela necessidade do cumprimento de diversos requisitos legais para que seja possível a comercialização 
do composto produzido. Além disso, há a necessidade de ampla participação da população na segregação dos 
resíduos orgânicos já na etapa de geração, para que o composto seja de boa qualidade. 

Com relação ao cumprimento das metas do PLANARES, a implantação de Unidades de Compostagem nos 
municípios pode auxiliar muito na redução da disposição de resíduos úmidos em aterros sanitários.
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5.5.2.8.6 DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA5.5.2.8.6 DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA

A PNRS, bem como o PLANARES, estabelece que todos os municípios devem dispor seus RSUs adequadamente 
até o ano de 2014. Conforme já citado anteriormente, um estudo do IAP constatou que apenas 46,6% dos 
municípios do Paraná contam com a disposição fi nal adequada para seus RSUs.

A fi gura 5.5.24 representa o percentual de municípios para cada região que dispõe seus RSUs 
adequadamente.

F IGURA 5.5.24 - DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADAF IGURA 5.5.24 - DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA

FONTE: O autor

A fi gura 5.5.24 demonstra que as 4 regiões que apresentam maiores índices de disposição fi nal adequada 
de RSU são a 15, a 16, a 19 e a 12. Dentre elas, destacam-se as regiões 15 e 16, que dispõem seus RSUs 
adequadamente (de acordo com o que estabelece a PNRS 2010), em 100% e 93% de seus municípios, 
respectivamente. Por outro lado, na região 7, apenas 8% dos municípios contam com aterro sanitário 
devidamente licenciado.

 
5.5.3  RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL5.5.3  RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Segundo a classifi cação proposta pela PNRS, instituída pela Lei nº 12.305/2010, Resíduos de Construção 
Civil (RCC) são aqueles “gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 
incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis” (BRASIL, 2010).

O gerenciamento dos RCCs é alvo de legislações em âmbito nacional, estadual e municipal, bem como de 
normas específi cas que regulam seu gerenciamento desde a geração até sua disposição fi nal.

A Resolução nº 307/2002 do CONAMA, alterada pelas Resoluções nº 348/2004, nº 431/2011 e nº 448/2012, 
estabelece, em âmbito nacional, diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos RCCs. Em seu art. 
11, essa resolução ainda diz:

Fica estabelecido o prazo máximo de doze meses, a partir da publicação desta Resolução, para que os 
municípios e o Distrito Federal elaborem seus Planos Municipais de Gestão de Resíduos de Construção 
Civil, que deverão ser implementados em até seis meses após a sua publicação (CONAMA, 2002).

O Estado do Paraná não conta com legislação estadual específi ca acerca do gerenciamento dos RCCs. 
No entanto, alguns municípios já elaboraram leis que visam um melhor aproveitamento desses resíduos. 
Esse é o caso do Decreto Municipal nº 1068/2004, que “institui o regulamento do Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no município de Curitiba”. Em seu art. 6°, esse decreto cita 
a responsabilidade, por parte dos geradores de RCC, 

sobre o gerenciamento dos resíduos produzidos nas atividades de construção, reformas, reparos e 
demolições de estruturas, edifi cações e estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de 
vegetação e escavação de solos (CURITIBA, 2004). 

Tal decreto ainda classifi ca os geradores de RCC: 

Os empreendedores de obras que excedam 600m2 (seiscentos metros quadrados) de área construída 
ou demolição com área acima de 100m² (cem metros quadrados) deverão apresentar o Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, o qual deverá ser aprovado por ocasião da obtenção 
do licenciamento ambiental da obra ou da obtenção do alvará de construção, reforma, ampliação ou 
demolição (CURITIBA, 2004).

Outro exemplo de política municipal relacionada a RCC é o Decreto nº 1.111/2006, do município de Ponta 
Grossa, que aprova o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil nesse município.

5.5.3.1 CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO5.5.3.1 CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO

A classifi cação dos RCCs em geral é determinada pela Resolução CONAMA nº 307/2002, que os classifi ca 
em quatro classes distintas, descritas a seguir:

Classe A - Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de terraplanagem
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edifi cações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-

fi o etc.) produzidas nos canteiros de obras

Classe B - São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, 
metais, vidros, madeiras e gesso.

Classe C - São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 
viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação.

Classe D – São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, 
óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos 
de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que 
contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

Os RCCs gerados em obras no Brasil são basicamente constituídos por argamassas, concreto e blocos de 
concreto, bem como madeiras, plásticos, papel e papelão. No entanto, as frações de cada tipo de resíduo 
variam bastante de acordo com a região onde são gerados (OLIVEIRA; MENDES, 2008). O quadro 5.5.5 mostra 
a composição dos RCCs em quatro cidades brasileiras.
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QUADRO 5.5.5 - COMPOSIÇÃO DOS RCCQUADRO 5.5.5 - COMPOSIÇÃO DOS RCCs EM ALGUMAS CIDADES BRASILEIRAS EM ALGUMAS CIDADES BRASILEIRAS

MATERIAL
COMPOSIÇÃO DOS RCCs (%)

São Carlos São Paulo Ribeirão Preto Salvador
Concreto e argamassa 69 33 59 53
Solo e areia - 32 - 22
Cerâmica 29 30 23 14
Rochas 1 - 18 5
Outros 1 5 - 6

FONTES: CARNEIRO et al, 2001 apud OLIVEIRA; MENDES, 2008
NOTA: adaptado pelo autor.

De acordo com o “Panorama dos resíduos sólidos no Brasil – 2012”, publicado pela ABRELPE, a taxa de 
coleta de resíduos de construção e demolição fi cou em 15.292 t/dia e o índice de coleta per capita foi de 
0,648 kg/dia para a região Sul (ABRELPE, 2012).

Não existem muitas informações a respeito do gerenciamento de RCC no Estado do Paraná. Segundo o 
PLANARES, há difi culdade em se obter estimativas com relação a geração, tratamento e disposição fi nal dos 
RCCs, em grande parte por conta da falta da disponibilidade de dados sobre esses resíduos (BRASIL, 2012a).

5.5.3.2 RECICLAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL5.5.3.2 RECICLAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL

Existem diversas formas de realizar a reciclagem de resíduos de construção civil e demolição. A maneira 
mais simples de se reciclar RCC, de acordo com Zordan (1997), apud Oliveira e Mendes (2008), é utilizá-los em 
pavimentação, na forma de brita corrida ou ainda em misturas do resíduo com o solo. Os RCCs reciclados ainda 
podem voltar à cadeia produtiva como agregados (areia, pedra e pedrisco) para reutilização na construção 
civil em construções ou na produção de artefatos de cimento. Segundo Oliveira et al. (2005), apud Oliveira 
e Mendes (2008), a utilização dos RCCs reciclados para pavimentação já é uma realidade em todo o Brasil, 
no entanto um ponto que ainda gera muitas discussões a respeito da reciclagem de RCC tem relação com sua 
composição heterogênea. Essa variabilidade de composição tem estreita relação com a região onde o resíduo 
é produzido e manejado, característica que deve ser estudada em cada região, a fi m de se estabelecerem 
metodologias adequadas para o correto gerenciamento desses resíduos.

De março a setembro de 2013, a ABRECON realizou uma pesquisa para o setor da reciclagem de RCC, 
visando diagnosticar a situação das empresas de reciclagem desses resíduos em âmbito nacional e apresentar 
propostas para a melhoria do setor nos próximos anos.

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário detalhado, disponibilizado para as empresas que 
trabalham de alguma forma com reciclagem de RCC. Na ocasião, 112 empresas responderam ao questionário. 
No entanto, sabe-se que existem no mínimo 310 usinas de reciclagem em todo o país (ABRECON, 2013). 

A existência de 310 usinas de reciclagem de RCC não supre a demanda por serviços desse tipo. Uma 
estimativa realizada pela pesquisa da ABRECON (2013) mostra que atualmente as usinas já instaladas são 
responsáveis pela reciclagem de apenas 19% dos resíduos de construção civil e demolição gerados. Essa 
estimativa mostra que grande parte dos RCCs ainda são destinados irregularmente em áreas de bota-fora ou 
Aterros Classe A.

A mesma pesquisa mostrou que 6% das usinas de reciclagem de RCC do Brasil estão localizadas no 
Paraná. Alguns dos municípios que contam com esse tipo de serviço são Curitiba, Foz do Iguaçu, Arapongas, 
Maringá, Almirante Tamandaré, Campo Largo e Ponta Grossa. Vale ressaltar que essa pesquisa foi baseada 
apenas nos questionários respondidos pelas 112 empresas e em um trabalho realizado por Miranda et al. 
(2009), podendo então suas informações estarem desatualizadas ou com alguma defasagem em relação à 
situação real.

5.5.3.3 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES5.5.3.3 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES

Mesmo com a já citada escassez de dados em âmbito estadual, nota-se que o Paraná tem um potencial 
para a reciclagem de RCC, já que as poucas usinas que prestam esse serviço não conseguem reciclar todo o 
resíduo gerado. No entanto, ainda existem algumas barreiras a serem ultrapassadas para que esse assunto 
seja tratado com mais atenção.

A pesquisa setorial realizada pela ABRECON (2013) buscou saber, pelas empresas relacionadas de alguma 
forma com a reciclagem dos RCCs, quais seriam as ações a serem tomadas como prioridades para uma melhor 
gestão desses resíduos em âmbito nacional. Com os resultados da pesquisa foram feitas algumas propostas 
de ação, entre elas:

 implantação de um programa de qualidade setorial para todos os associados da ABRECON, que viabilize 
a implantação de uma rotina de controle tecnológico dos agregados produzidos e permita o auxílio 
técnico gratuito para que as usinas melhorem sua qualidade e aumentem a produtividade

 organização de seminários, cursos etc. para divulgação do setor da reciclagem, focados inclusive na 
orientação ao setor público e privado quanto às usinas existentes, à qualidade dos produtos e às 
possibilidades de aplicação de agregados reciclados em obras

 atuação junto aos órgãos públicos para aumentar a fi scalização da triagem e destinação do RCC, o 
consumo de agregados reciclados em obras públicas e privadas e para reenquadrar a carga tributária 
do setor da reciclagem de resíduos de construção

Como forma de melhorar o gerenciamento dos RCCs no Brasil, o PLANARES estabeleceu algumas metas a 
serem cumpridas em esfera nacional (BRASIL, 2012a):

 100% das áreas de disposição irregulares de RCC (bota-foras) deveriam ser eliminadas até 2014
 100% dos municípios atendidos por aterros de RCC implantem aterros Classe A licenciados (reservação 

de material para usos futuros) até 2014
 100% dos municípios implantem PEVs, Áreas de Triagem e Transbordo para RCC (meta estipulada para 

2015)
 100% dos municípios reutilizem ou reciclem seus RCCs, encaminhando-os para instalações de 

recuperação (meta estipulada para a região Sul em 2013)

5.5.4  RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE5.5.4  RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

De acordo com a Lei nº 12.305/2010, que institui a PNRS, os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são 
«os gerados nos serviços de saúde, conforme defi nido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - 
SNVS” (BRASIL, 2010).

A legislação que engloba os RSSs pode existir em âmbito nacional, estadual e municipal. Uma síntese 
das legislações relacionadas com os RSSs é apresentada no quadro 5.5.6.
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QUADRO 5.5.6 - LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS RSSQUADRO 5.5.6 - LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS RSSs

INSTRUMENTO LEGAL DESCRIÇÃO

Portaria Minter nº 53, de 1/3/1979 Uso de incineradores como tratamento de resíduos de serviços de 
saúde.

Lei Federal nº 6.938, de 31/8/1981 Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.

Lei Federal nº 8.080, de 19/9/1990 Dispõe sobre a Política Nacional de Saúde.

Decreto Federal nº 100, de 16/4/1991 Institui a FUNASA.

Resolução nº 6, de 19/9/1991 Dispõe sobre o tratamento dos resíduos sólidos provenientes de 
estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos.

Resolução CONAMA nº 5, de 5/8/1993 Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos 
portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.

Lei Federal nº 9.782, de 26/1/1999 Defi ne o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.

Resolução RDC ANVISA nº 50, de 21/2/2002
Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, 
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos assistenciais de saúde.

Resolução CONAMA nº 316, de 20/11/2002 Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de 
sistemas de tratamento térmico de resíduos.

Resolução RDC ANVISA nº 306, de 7/12/2004 Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde.

Lei Federal nº 11.105, de 24/3/ 2005 Dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança.

Resolução CONAMA nº 358, de 29/4/2005 Dispõe sobre o tratamento e a disposição fi nal dos resíduos dos 
serviços de saúde e dá outras providências.

Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007 Dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento Básico.

Lei Federal nº 12.305, de 12/8/2010 Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Decreto Federal nº 7.404, de 23/12/2010

Regulamenta a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 
a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 
providências.

Resolução CONAMA nº 430, de 13/5/2011
Dispõe sobre as condições e os padrões de lançamento de 
efl uentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de 
março de 2005, do CONAMA.

FONTE: IPEA, 2012ª

Além da legislação nacional apresentada no quadro 5.5.6, ainda existem outras normas que regulam 
sobre os RSSs, como as da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que não têm valor legal mas 
devem ser seguidas quando são citadas nas legislações ou quando não existe legislação específi ca sobre o 
tema abordado.

Em âmbito estadual, o Paraná conta, como exemplo de legislação acerca do gerenciamento de RSS, com 
a Lei Estadual nº 16.322/2009, que dispõe sobre a responsabilidade da destinação fi nal adequada de produtos 
farmacêuticos com prazo de validade vencidos ou fora de condições de uso. Em esfera municipal, Curitiba, 
por exemplo, tem instrumentos legais relacionados aos RSSs:

 Decreto nº 983/2004: regulamenta os art. 12, 21 e 22 da Lei nº 7.833, de 19 de dezembro de 1991, 
dispondo sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição fi nal de resíduos sólidos no 
município de Curitiba

 Decreto nº 556/1994: institui comissão para o gerenciamento dos RSSs

5.5.4.1  GERAÇÃO E COLETA5.5.4.1  GERAÇÃO E COLETA

Para a geração de RSS, a unidade mensurável de resíduos é o quilograma por leito ao dia e é atribuído, 
como elemento de contribuição, o peso gerado diariamente por leito (BIDONE; PIOVINELLI, 1999).

Conforme a pesquisa do IPEA (2012a), não se tem ainda dados totais sobre a geração nacional de RSS, 
no entanto um manual elaborado pela ANVISA e pelo Ministério da Saúde aponta, para dados de 2006, que 
aproximadamente 2% do total de resíduos sólidos urbanos são RSS. Para o Estado do Paraná, também não 
existem muitos dados sobre o assunto e o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, prevê estudos no que se refere 
aos RSSs.

A coleta dos RSSs não necessariamente representa a quantidade gerada de resíduos, já que nem todos os 
estabelecimentos estão cadastrados no sistema de coleta ou ainda dispõem incorretamente seus resíduos. 
Dessa forma, em ambos os casos, além da contribuição para a difi culdade em se diagnosticar a situação do 
gerenciamento de RSS, ainda há a contribuição para a contaminação do meio ambiente e o aumento dos 
problemas de saúde pública. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008, dos 399 municípios 
que compõem o Estado, 331 têm coleta e/ou recebimento de RSS, o que representa aproximadamente 83% do 
total de municípios (IBGE, 2010b).

5.5.4.2  TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL5.5.4.2  TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL

A etapa do tratamento dos RSSs inicia-se primeiramente com a sua segregação. Os RSSs podem ter diversas 
composições e são essas composições que podem defi nir qual deve ser o melhor tipo de tratamento a ser 
empregado. Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306/2004 da ANVISA, os RSSs são divididos 
em 5 grupos (ANVISA, 2004):

 Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, 
apresentam risco de infecção;

 Grupo B: resíduos que contêm substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública ou ao meio 
ambiente, dependendo de suas características de infl amabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade;

 Grupo C: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contêm radionuclídeos em 
quantidades superiores aos limites de isenção especifi cados nas normas do CNEN e para os quais a 
reutilização é imprópria ou não prevista;

 Grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares;

 Grupo E: materiais perfurocortantes ou escarifi cantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 
ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 
capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no 
laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri e outros similares).

Cada um desses resíduos apresenta uma forma própria de ser tratado. Deve-se ter uma atenção maior 
com os resíduos dos Grupos A, B e C, que representam mais riscos. 

No Paraná, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) indicou que as tecnologias de tratamento 
de RSS mais utilizadas foram a autoclavagem e a incineração, seguidas de micro-ondas, outros tipos de 
tratamento e queima em fornos. A queima a céu aberto não foi encontrada em nenhum caso.

Como metas do PNRS, foram estabelecidas para os RSSs quatro metas para a melhoria de seu gerenciamento 
(BRASIL, 2012a):

 Meta 1: tratamento implementado, para RSS, conforme indicado pelas RDC ANVISA e CONAMA 
pertinentes ou quando defi nido por norma distrital, estadual e municipal vigente

 Meta 2: disposição fi nal ambientalmente adequada de RSS
 Meta 3: lançamento dos efl uentes provenientes de serviços de saúde em atendimento aos padrões 

estabelecidos nas resoluções CONAMA pertinentes
 Meta 4: inserção de informações sobre quantidade média mensal de RSS gerada por grupo de RSS 

(massa ou volume) e quantidade de RSS tratada no Cadastro Técnico Federal (CTF)
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Para cada uma dessas metas, foram estabelecidos 5 prazos para atendimento. No caso dos RSSs, esses 
prazos estão relacionados com o número de população dos municípios que deverão atendê-las. Assim, a 
distribuição dos prazos foi feita da seguinte forma:

 até 2015: aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS inseridos em capitais e municípios que 
integram RMs, RIDE e aglomerações urbanas com mais de 500 mil habitantes

 até 2019: aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em municípios acima de 100 mil habitantes 
e abaixo de 500 mil habitantes

 até 2023: aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em municípios acima de 50 mil habitantes 
e abaixo de 100 mil habitantes

 até 2027: aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em municípios acima de 20 mil habitantes 
e abaixo de 50 mil habitantes

 até 2031: aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em todos os municípios

5.5.5 RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS (RSI)5.5.5 RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS (RSI)

De acordo com a Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002, que dispõe sobre o inventário 
nacional de resíduos sólidos industriais, resíduo sólido industrial é

todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados sólido, semissólido, 
gasoso – quando contido e líquido – cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede 
pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta defi nição os lodos provenientes 
de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 
poluição (CONAMA, 2002).

Já a Lei nº 12.305/2010, que institui a PNRS, em seu art. 13, classifi ca os resíduos industriais como aqueles 
que são gerados nos processos produtivos e instalações industriais.

Os resíduos industriais têm uma variabilidade muito grande em sua composição, incluindo desde cinzas, 
lodos e óleos até borrachas, vidros e cerâmicas, e a maioria desses resíduos é classifi cada como Classe I – 
Perigosos de acordo com a Norma ABNT – NBR 10.004/2004.

No Brasil, a destinação adequada dos resíduos gerados pelo setor industrial é um grande desafi o, pois há 
muito poucas unidades adequadas para o recebimento desse tipo de resíduo. A legislação não conta com uma 
norma específi ca que regule a adequada destinação de todos os tipos de resíduos industriais. A legislação 
somente se refere a tipos específi cos de resíduos, à classifi cação da NBR nº 10.004/2004 (incorporando os 
resíduos industriais aos resíduos Classe I – Perigosos) e também à Resolução CONAMA nº 313/2004, que dispõe 
sobre o “Inventário nacional de resíduos sólidos industriais”. A Confederação Nacional das Indústrias aponta 
entre os principais obstáculos para o gerenciamento de resíduos sólidos industriais os seguintes fatores (CNI, 
2011, apud IPEA, 2012b):

 a escassez de dados nacionais, quanto à geração, tratamento e disposição fi nal de resíduos sólidos 
industriais, que seriam a base para o planejamento das ações de gerenciamento de resíduos sólidos

 a insufi ciência de locais licenciados para tratamento e disposição fi nal de resíduos sólidos industriais
 os altos custos relacionados à logística do processo
 as difi culdades em se obter fi nanciamentos para aquisição de equipamentos e instalação de sistemas 

de tratamento de resíduos

O Paraná se destaca dentre os demais estados do Brasil na questão dos resíduos sólidos provenientes de 
atividades industriais, ao menos no que se refere à coleta e ao fornecimento de dados, embora estes sejam 
escassos para se fazer uma avaliação precisa da situação atual do Estado. 

A principal fonte de dados existente é o “Inventário de resíduos sólidos industriais no Estado do 
Paraná”, que foi elaborado pelo IAP e tem sua versão mais atualizada correspondente ao período 2004-2009. 
Esse documento foi utilizado como referência para a elaboração deste diagnóstico de resíduos industriais, 

que visa complementar o relatório sobre resíduos sólidos do ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO PARANÁ. 
As demais fontes utilizadas são citadas no corpo do texto.

Pelo “Inventário”, pode-se notar a falta de dados existentes. Durante o período de base do inventário 
(2004-2009), apenas 265 inventários elaborados pelas empresas foram apresentados ao IAP, o que é um número 
relativamente baixo, visto que algumas empresas apresentaram seus inventários em mais de um ano desse período.

Esses inventários, elaborados por empresas de 32 municípios, foram apresentados anualmente da 
seguinte maneira (IAP, 2009):

 2004 - 21 inventários
 2005 - 77 inventários
 2006 - 56 inventários
 2007 - 56 inventários
 2008 - 31 inventários
 2009 - 24 inventários (até o mês de maio)

5.5.5.1 GERAÇÃO5.5.5.1 GERAÇÃO

De acordo com os inventários apresentados ao IAP, a quantidade de resíduos industriais gerados 
anualmente foi (IAP, 2009):

 2004 - 179.620,8t
 2005 - 2.146.097,3t
 2006 - 1.461.047,8t

 2007 - 1.384.985,3t
 2008 - 957.966,9t
 2009 - 1.508.350,5t (até o mês de maio)

A soma total de resíduos inventariados durante o período 2004-2009 foi de 7.638.069 toneladas. Destas, 
5.422.289,52 toneladas foram classifi cadas como resíduos Classe II (não perigosos) e 2.215.779,4 toneladas 
como resíduos Classe I (perigosos). 

Os resíduos inventariados foram classifi cados de acordo com a Resolução CONAMA nº 313/2002. Dentre o total 
dos resíduos inventariados, os gerados em maior quantidade foram:

 A099: outros resíduos não perigosos (16%), tais como equipamentos de proteção individual (EPIs) 
contaminados, lâmpadas e cartuchos de tinta e toner

 D099: outros resíduos perigosos (13%)
 A009: resíduos de madeira que contêm substâncias não tóxicas (13%);
 F105: solventes contaminados (11%)
 A018: resíduos sólidos compostos de metais não tóxicos (10%)
 A004: sucatas e metais ferrosos (7%)

Com relação ao tipo de indústrias que geraram os resíduos inventariados pelo IAP de 2004 a 2009, estas 
foram divididas em 22 tipologias. As tipologias que apresentaram maior número de inventários em relação 
ao total de empresas inventariadas foram:

 fabricação de produtos químicos (19%)
 fabricação de alimentos e bebidas (10,6%)
 fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias (10,2%)

Vale ressaltar que os dados acima não representam a quantidade gerada de resíduos industriais, mas 
sim a quantidade de inventários que foram utilizados. Contudo, a quantidade de resíduos gerada também foi 
avaliada para cada tipologia de indústria. Os maiores geradores foram:

 outras atividades (18%)
 fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalar, instrumentos de precisão e ópticos, 

equipamentos para automação industrial (16%)
 fabricação de produtos químicos (11%)
 fabricação de produtos de madeira (11%)
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5.5.5.2 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 5.5.5.2 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 

As destinações para os resíduos industriais, sendo estes perigosos ou não perigosos, encontram-se 
codifi cadas e descritas no Anexo II da Resolução CONAMA nº 313/2002.

As empresas inventariadas não especifi caram em seus inventários quais foram os tipos de tratamento, 
reciclagem e disposição fi nal adotados para seus resíduos. Elas somente citaram o tipo de destinação. Por 
isso, essa informação não foi especifi cada no “Inventário estadual de resíduos sólidos industriais do Estado 
do Paraná”, referente ao período 2004-2009.

Para os resíduos perigosos, as principais destinações adotadas foram: R99 – Outras formas de reutilização/
reciclagem/recuperação (21%), B04 – Aterro industrial de terceiros (17%), R03 – Coprocessamento e fornos 
de cimento (16%) e R10 – Re-refi no de óleo (10%).

Já para os resíduos não perigosos, as principais destinações adotadas foram: R99 – Outras formas de 
reutilização/reciclagem/recuperação (33%), R12 – Sucateiros Intermediários, B02 – Aterro Municipal (11%), 
R13 – Reutilização/reciclagem/recuperação, e B04 – Aterro industrial de terceiros.

É interessante destacar que a situação apresentada no “Inventário estadual de resíduos sólidos industriais 
do Estado do Paraná” se refere somente aos anos de 2004 a 2009 (até maio). Essa situação pode ter sido 
alterada até o presente momento.

5.5.5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS5.5.5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Paraná, apesar do destaque que o Estado tem em relação aos demais estados brasileiros no que diz 
respeito a informações sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos industriais, ainda se nota que os dados 
são muito escassos e desatualizados (de 2004 a 2009, foram apenas 265 inventários cadastrados). Nesse caso, 
políticas de incentivo ao cadastramento dos inventários de resíduos junto ao IAP devem ser implementadas, 
a fi m de se obter maiores e mais precisas informações acerca desse assunto. Como exemplo desse tipo de 
política, tem-se a Resolução CEMA nº 72/2009, que altera a Resolução CEMA nº 70/2009 e estabelece como 
um dos requisitos para o requerimento da Renovação da Licença de Operação de empreendimentos industriais 
a apresentação do formulário do “Inventário estadual de resíduos sólidos”. 

O PNRS ainda estabelece metas para a melhoria do gerenciamento dos resíduos sólidos industriais para 
todas as regiões do Brasil (BRASIL, 2012a). São elas:

 disposição fi nal ambientalmente adequada de 100% dos rejeitos industriais gerados em todas as 
regiões do país até 2015 e

 redução gradativa dos rejeitos da indústria, com base no “Inventário nacional de resíduos sólidos 
industriais”, em:
 10% até 2015
 20% até 2019
 40% até 2023
 60% até 2027
 70% até 2031

5.5.6 RESÍDUOS SÓLIDOS AGROSSILVOPASTORIS5.5.6 RESÍDUOS SÓLIDOS AGROSSILVOPASTORIS

De acordo com a Lei nº 12.305/2010, resíduos agrossilvopastoris são “os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades” (BRASIL, 
2010).

5.5.6.1  GERAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DO SETOR AGROSSILVOPASTORIL E 5.5.6.1  GERAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DO SETOR AGROSSILVOPASTORIL E 
AGROINDÚSTRIAS ASSOCIADASAGROINDÚSTRIAS ASSOCIADAS

5.5.6.1.1 SOJA5.5.6.1.1 SOJA

O Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil, fi cando atrás apenas do Estado do Mato Grosso. 
Segundo dados do Departamento de Economia Rural (DERAL) da Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (SEAB), entre as safras de 2012/2013 e 2013/2014 houve um aumento de 4,5% no total de 
áreas plantadas com soja no Paraná, passando de 4.678.705 para 4.887.754 hectares. Com esse incremento 
de área, houve também um acréscimo de 3,5% na produção total de soja no Estado entre essas duas safras, 
passando de 15.818.641 para 16.375.603 toneladas (SEAB, 2013a). Conforme Matos (2005), a geração de 
resíduos com a produção da soja é estimada em 73% e, para cada mil tonelada de grãos colhidos, 2.700 
toneladas de biomassa são geradas. Dessa forma, com a produção de 16.375.603 toneladas, apresentadas 
pelo DERAL para a safra 2013/2014, foram geradas 11.954.190 toneladas de biomassa (SEAB, 2013a).

5.5.6.1.2  MILHO5.5.6.1.2  MILHO

O Brasil se destaca no cenário mundial da produção de milho. Com o montante de 53,2 milhões de 
toneladas na safra 2009/2010, é o terceiro maior produtor desse grão. Apesar de o cultivo do milho visar 
primeiramente ao abastecimento das mesas brasileiras, essa cultura é utilizada em sua maior parte na 
produção de rações para animais (MAPFI, 2013).

No Paraná, a cultura do milho tem grande importância econômica. Segundo os dados do DERAL, no ano 
de 2012 o valor bruto de produção (VBP) dessa cultura fi cou em R$ 6,45 bilhões, o que representou 12% da 
renda bruta da agropecuária do Estado, fi cando atrás apenas da soja (SEAB, 2013).

Com relação à produção, estima-se que a safra 2012/2013 aumente em relação à safra 2011/2012 em 
4,88%, passando de 16,59 para 17,40 milhões de toneladas (SEAB, 2013).

Conforme o documento “Inventário residual Brasil”, da Associação Brasileira de Indústrias da Biomassa 
(ABIB), de 2011, o fator residual do processamento de milho é 58%, sendo constituído de palha e sabugo. 
Dessa forma, se a estimativa da produção de milho do DERAL para a safra 2012/2013 se verifi car positiva, a 
geração de resíduos será de 10,09 milhões de toneladas.

5.5.6.1.3  CANA-DE-AÇÚCAR5.5.6.1.3  CANA-DE-AÇÚCAR

Em âmbito nacional, o Paraná é o terceiro maior produtor de cana para a produção de açúcar e o quinto 
do ranking para a produção de álcool. Segundo o DERAL, isso se deve em grande parte às limitações acerca 
do baixo índice de renovação, manutenção da lavoura, do clima, do ajuste fi nanceiro e das relações com 
os fornecedores, que fez com que a oferta de cana, que vinha crescendo nos anos de 2008, 2009 e 2010, 
sofresse duas fortes quedas nos dois anos seguintes, 2011 e 2012 (SEAB, 2013b).

Ainda segundo o DERAL, a produção da cana-de-açúcar é distribuída de forma que 59% é destinada à 
produção de açúcar e 41% vai para a produção de álcool. Para o ano de 2012, com a queda sofrida, foram 
colhidas 39,67 milhões de toneladas de cana, com o que foram produzidas 3,086 milhões de toneladas de 
açúcar e 1,299 bilhões de litros de álcool (SEAB, 2013b).

Com relação à geração de resíduos, a cana está entre as culturas que mais geram resíduos. A composição 
dos resíduos constitui-se basicamente no bagaço gerado pela moagem da cana, a vinhaça ou vinhoto, e a 
torta de fi ltro. Conforme Silva et al. (2007, apud IPEA, 2012c), a geração de bagaço corresponde a 30% do 
total moído (cada tonelada moída gera aproximadamente 280kg de bagaço).

O “Diagnóstico dos resíduos orgânicos do setor agrossilvopastoril e agroindústrias associadas”, publicado 
pelo IPEA, ainda utilizou os dados de produção de cana de 2009 dos estados brasileiros para estimar a 
geração de bagaço e torta de fi ltro (juntos) e vinhaça. Para o Paraná, na produção de 53.831.791t foram 
geradas 16.149.537t de bagaço e torta de fi ltro. Já para a mesma produção de cana foi estimada a geração 
de 48.448.612m3 de vinhaça (IPEA, 2012c).
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Foi feita a projeção para o ano de 2013, que, segundo dados do DERAL, deve produzir 41 milhões 
de toneladas de cana, a geração de resíduos é estimada em 12.300.000t de bagaço e torta de fi ltro e 
36.900.000m3 de vinhaça.

5.5.6.1.4  FEIJÃO5.5.6.1.4  FEIJÃO

O Brasil é o segundo maior produtor de feijão do mundo, fi cando atrás apenas da Índia, que produz em 
média o equivalente a 17% do total produzido no mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura (FAO) (SEAB, 2013c).

Em âmbito nacional, o Paraná é o que mais produz a leguminosa, tendo uma média de produção 
correspondente a 23% do total produzido no país, seguido de Minas Gerais, que produz o equivalente a 18% 
do total. No Paraná, o cultivo de feijão tem papel de grande importância na agricultura, não só pela produção 
mas também pela geração de emprego e renda. Essa cultura se confi gura como a principal alternativa de 
cultivo para pequenos e médios estabelecimentos (SEAB, 2013c).

Na safra 2012/1013, a estimativa do DERAL/SEAB é para o plantio de uma área total de 484.568 hectares 
(1.a, 2.a e 3.a safras). Para essa área, a estimativa de produção é de 673.783 toneladas (defi cit de 4% em 
relação à safra anterior) (SEAB, 2013c).

Conforme Abib (2011, apud IPEA, 2012c), os resíduos da produção de feijão são compostos de palha 
e vagem, constituindo 53% do total de feijão produzido. Dessa forma, com a estimativa de produção de 
673.783 toneladas para a safra 2012/2013, a geração de resíduos é estimada em 357.105 toneladas.

5.5.6.1.5  TRIGO5.5.6.1.5  TRIGO

O Estado do Paraná é o principal produtor nacional de trigo, seguido do Rio Grande do Sul. A produção 
dos dois estados corresponde a 88% da produção nacional (SEAB, 2013d).

A produção de trigo no Paraná vem variando de maneira semelhante à do cenário nacional. Houve uma 
queda de produção e de áreas plantadas no ano de 2012 em relação aos anos anteriores. Em 2012, a produção 
foi de 2,1 milhões de toneladas em 0,8 milhões de hectares plantados (SEAB, 2013d).

Segundo Abib (2011, apud IPEA, 2012c), os resíduos gerados pela agroindústria do trigo equivalem a 
um percentual de 60%. Assim, com a produção de 2012 estimada em 2,1 milhões de toneladas, a geração 
estimada de resíduos será de 1,26 milhões de toneladas.

5.5.6.1.6  MANDIOCA5.5.6.1.6  MANDIOCA

O Paraná é o segundo maior produtor nacional de mandioca, tendo participação de 17,1% da produção 
para a safra de 2012/2013 e fi cando atrás apenas do Estado do Pará, que representou 22,2% da produção 
nacional para essa safra (SEAB, 2013e).

No Estado do Paraná, a produção de mandioca (que se adapta melhor a climas mais quentes) basicamente 
se concentra nas regiões norte, oeste e nordeste.

Para a safra 2013/2014, a estimativa do DERAL é de que a área plantada aumente de 163 mil hectares 
(safra 2012/2013) para 180 mil hectares. Esse incremento de área deve aumentar a produção de 3,885 
milhões de toneladas para 4,2 milhões de toneladas (SEAB, 2013e).

Quanto à geração de resíduos da produção dessa cultura, não foram encontrados estudos com esse tipo 
de informação. Por isso, não foi possível fazer a estimativa de geração desses resíduos no Estado do Paraná.

5.5.6.1.7 CAFÉ5.5.6.1.7 CAFÉ

O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo. Com relação ao consumo, este só vem 
aumentando e o Brasil vem se fi rmando na segunda posição do ranking, fi cando atrás somente dos Estados 
Unidos (SEAB, 2010).

O Paraná é o quarto maior produtor em âmbito nacional, fi cando atrás dos estados de Minas Gerais, 
Espírito Santo e São Paulo. Após a safra de 2009, considerada de muito baixa produção em 2010, teve uma 
recuperação e produziu 2,28 milhões de sacas de 60kg, em um total de áreas de cultivo de 93.250 hectares 
(SEAB, 2010).

Conforme adotado pelo IPEA (2012c), a geração de resíduos da produção de café é de 50%. Nesse caso, 
para a produção de 2,28 milhões de sacas de 60kg, o que equivale a 136.800t, a geração de resíduos foi 
estimada em 68.400t.

5.5.6.1.8  ERVA-MATE5.5.6.1.8  ERVA-MATE

A erva-mate é o principal produto fl orestal não madeirável na ordem de valor do grupo dos produtos 
fl orestais, tendo representado, em 2012, 5% do VBP fl orestal paranaense (SEAB, 2013f).

As áreas de produção de erva-mate estão presentes em 151 municípios do Estado, mas concentradas na 
região Sul, onde os núcleos mais produtores são União da Vitória, Irati, Guarapuava, Ponta Grossa e Pato 
Branco.

Segundo dados do DERAL, a produção da erva-mate verde chegou a 337,4 mil toneladas em 2012, 
considerando o plantio e o extrativismo. Com relação à geração de resíduos da produção de erva-mate, não 
foram encontradas informações sufi cientes para estimá-la e, assim, esse dado não será apresentado.

5.5.6.2 MONTANTES TOTAIS DE RESÍDUOS GERADOS5.5.6.2 MONTANTES TOTAIS DE RESÍDUOS GERADOS

No quadro 5.5.7 é apresentada a síntese dos resultados obtidos sobre a geração de resíduos na 
agroindústria para as principais culturas paranaenses. 

QUADRO 5.5.7 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS NA AGROINDÚSTRIA PARA AS PRINCIPAIS CULTURAS PARANAENSESQUADRO 5.5.7 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS NA AGROINDÚSTRIA PARA AS PRINCIPAIS CULTURAS PARANAENSES

CULTURA PRODUÇÃO 2012/2013 (t) FATOR RESIDUAL (%) RESÍDUOS (t)

Soja 15.818.641 73% 11.547.608
Milho 17.400.000 58% 10.092.000

Cana-de-açúcar 41.000.000 30%
12.300.000t

36.900.000 m3

Feijão 673.783 53% 357.105
Trigo 2.100.000 60% 1.260.000
Mandioca 3.885.000 - -
Café(1) 136.800 50% 68.400
Erva-mate 337.400 - -

Total 81.354.624 -
35.625.113t

36.900.000m3

FONTE: O autor
NOTA: Não foi possível quantifi car os resíduos da mandioca e da erva-mate. A geração considerada foi de 900l de vinhaça para cada tonelada de cana-de-açúcar 
processada.
(1) Para esta cultura foram utilizados os dados de 2010 (únicos dados encontrados).

A geração está relacionada apenas às agroindústrias associadas à agricultura, já que não foi possível 
considerar a geração direta da agricultura. Assim, considera-se que os resíduos gerados diretamente na 
agricultura fi cam na própria área de produção, cumprindo a função de proteção e adubação do solo.
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5.5.6.2.1 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO5.5.6.2.1 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO

Atualmente, no mundo inteiro, há uma constante busca por formas alternativas de energia, 
preferencialmente sustentáveis, em reação à escassez de fontes não renováveis e aos efeitos negativos 
que esta causa ao meio ambiente. Frente a esse contexto, uma alternativa considerada adequada é o 
aproveitamento da biomassa como fonte de energia, principalmente nas agroindústrias, que entre 2012 
e 2013, com o complemento dos dados de 2010 sobre o café, geraram uma estimativa de 35.625.113t de 
resíduos e 36.900.000m3 (vinhaça) de efl uentes, passíveis de reaproveitamento energético.

Nessa etapa do trabalho, é quantifi cado o potencial energético gerado pelos resíduos das culturas 
analisadas no estudo. As culturas de mandioca e erva-mate não foram consideradas nesse momento, visto 
que não foram encontradas informações sufi cientes para tal.

Vale ressaltar ainda que os resultados encontrados são apenas estimativas do potencial de geração de 
energia das principais culturas da agroindústria do Paraná e que, para se analisar a real possibilidade de 
seus usos, seriam necessários ainda diversos estudos de caráter econômico-fi nanceiro, regulatório, logístico, 
técnico, entre outros, que não foram analisados na pesquisa.

Para o cálculo do potencial de geração de energia pelo reaproveitamento da biomassa gerada na 
agroindústria paranaense, lançou-se mão da seguinte equação (CENBIO, 2008, apud IPEA, 2012c):

    

Onde:
Potencial - potencial energético a partir de resíduos no ano (MW)
Resíduos - montante de resíduos gerados por determinada cultura (t)
PCI - poder calorífi co inferior (kcal/kg)
n - efi ciência de conversão (%)
860 - fator de conversão (kcal/kg para kWh/kg)
func - tempo de funcionamento do sistema (horas/ano)

Para o poder calorífi co inferior (PCI) de cada cultura em base seca, foram utilizados os valores 
apresentados pelo IPEA (2012c), os quais foram retirados de literatura específi ca. O valor n adotado foi 
de 15% – de baixo rendimento termodinâmico –, sistemas compostos de caldeira de 20 bar, turbina de 
condensador atmosférico (CENBIO, 2008, apud IPEA, 2012c). O tempo de funcionamento do sistema ( func.) 
adotado foi de 8.640 horas/ano. 

No quadro 5.5.8, são apresentados os valores de PCI utilizados para os resíduos de cada uma das culturas.
Nota-se pelo quadro 5.5.8 que o maior potencial energético se verifi cou para a cultura da cana-de-açúcar, 

com 904,07MW/ano, seguida da soja, com 727,31MW/ano, e do milho, com 727,31MW/ano. As culturas do 
trigo, feijão e café tiveram baixos valores de potencial energético (95,38MW/ano, 26,67MW/ano e 5,24MW/
ano, respectivamente).

Com relação ao reaproveitamento dos resíduos da cana-de-açúcar, apesar de estudos afi rmarem que o 
investimento na geração de energia pela biomassa da cana seja viável economicamente e fi nanceiramente, 
visto que, além de gerar energia, soluciona o problema da destinação desses resíduos, que são muito 
volumosos e de difícil logística, cada caso tem que ser estudado individualmente, de modo a confi rmar tal 
viabilidade.

QUADRO 5.5.8 - PCIS E POTENCIAIS ENERGÉTICOS DOS RESÍDUOS DAS CULTURAS ESTUDADASQUADRO 5.5.8 - PCIS E POTENCIAIS ENERGÉTICOS DOS RESÍDUOS DAS CULTURAS ESTUDADAS

CULTURA PODER CALORÍFICO INFERIOR (kcal/kg) POTENCIAL ENERGÉTICO (MW/ano)

Soja (palha e resíduos) 3.300 769,28
Milho (palha, sabugo e resíduos) 3.570 727,31
Cana-de-açúcar (bagaço e torta de fi ltro) 
(30% umidade) 3.641 904,07

Feijão (palha e resíduos) 3.700 26,67
Trigo (palha e resíduos) 3.750 95,38
Café (casca e resíduos) 3.800 5,24

Total — 2.527,95

FONTES: ABIB, 2011; SILVA, MORAIS, 2008 apud IPEA, 2012c

O caso da vinhaça não foi avaliado devido ao seu alto potencial de aproveitamento para a fertilização 
de solos, pois fornece nitrogênio, fósforo, cálcio e potássio. No entanto, cada caso, cada região e cada solo 
devem ser estudados individualmente, a fi m de otimizar o uso dessa alternativa.

Os resíduos da soja e do milho mostraram alto potencial para a geração de energia. Entretanto, as 
tecnologias existentes não garantem ainda a viabilidade de empreendimentos para geração de energia 
pelos resíduos dessas culturas. Além disso, esses resíduos podem ser utilizados de outras formas, como em 
coberturas do solo, para adubação e, como é o caso da soja, cuja casca possui alto valor nutricional, para a 
alimentação bovina.

Os resultados das análises de reaproveitamento dos resíduos de feijão e café indicam uma possível 
inviabilidade em seu reaproveitamento energético. Para esses resíduos, uma alternativa que pode ser 
economicamente vantajosa é a sua utilização na produção de fertilizantes orgânicos, os quais vêm sendo 
cada vez mais demandados.

5.5.6.3 PECUÁRIA5.5.6.3 PECUÁRIA

A participação brasileira no mercado internacional de proteína animal vem crescendo a cada ano, 
sobretudo na produção de carne bovina, suína e de frango. Esse incremento na produção animal dos últimos 
anos é consequência da modernização e das modifi cações dos sistemas de produção, o que representa 
facilidades no controle da cadeia de produção e otimização da taxa de produção (IPEA, 2012c).

Com esse aumento da produção, vem também o incremento na geração de resíduos (dejetos), aliado ao 
fato da produção agropecuária estar intimamente atrelada ao uso de recursos ambientais, o que demonstra 
a necessidade da inserção dessas questões nas análises do agronegócio. 

Não se tem dados específi cos de geração de dejetos da produção agropecuária do Paraná, visto que, 
para uma análise mais completa, seriam necessários dados específi cos sobre os tipos de criação, taxas de 
crescimento animal, raça, entre outras. Dessa forma, para esse relatório utilizou-se como base os dados 
apresentados no “Diagnóstico dos resíduos orgânicos do setor agrossilvopastoril e agroindústrias associadas”, 
publicado pelo IPEA em 2013. Esse diagnóstico apresentou dados nacionais e relativos às regiões geográfi cas 
norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Para esse caso, serão apresentados somente os dados relativos 
ao Brasil e à região Sul.

Tamanho dos rebanhosTamanho dos rebanhos

O quadro 5.5.9 apresenta o tamanho dos rebanhos de criações do Brasil e da região Sul utilizados neste 
estudo.
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QUADRO 5.5.9 - REBANHO DAS PRINCIPAIS CRIAÇÕES (EM NÚMERO DE INDIVÍDUOS) - BRASIL E REGIÃO SULQUADRO 5.5.9 - REBANHO DAS PRINCIPAIS CRIAÇÕES (EM NÚMERO DE INDIVÍDUOS) - BRASIL E REGIÃO SUL

TIPO DO REBANHO BRASIL SUL

Galos, frangos, frangas e pintos 4.773.641.106 2.870.783.529
Galinhas 209.226.312 59.709.645
Bovinos 205.292.370 27.894.576
Suínos 38.045.210 18.437.986

FONTE: IBGE, 2009a e 2009b

Nota-se que, em número de cabeças, a participação dos rebanhos de galos, frangos, frangas e pintos, 
que são aves de corte, é a mais representativa, seguida da participação dos rebanhos de galinhas (aves de 
postura), bovinos e suínos.

Geração de dejetos pelos rebanhosGeração de dejetos pelos rebanhos

Os dados estimados de geração total de dejetos produzidos pelos rebanhos para a região Sul em 2009 
são apresentados no quadro 5.5.10.

QUADRO 5.5.10 - QUANTIDADE ESTIMADA DE DEJETOS GERADOS PELAS PRINCIPAIS CRIAÇÕES ANIMAIS - BRASIL E REGIÃO SULQUADRO 5.5.10 - QUANTIDADE ESTIMADA DE DEJETOS GERADOS PELAS PRINCIPAIS CRIAÇÕES ANIMAIS - BRASIL E REGIÃO SUL

TIPO DE REBANHO BRASIL Região Sul

Frango de corte (t/ano) 16.243.286 7.530.163
Frango de postura (t/ano) 11.782.568 3.368.258
Bovinos de leite (t/ano) 316.909.675 54.801.360
Bovinos de corte - Bois, vacas, 
novilhos e novilhas (t/ano) 1.338.133.098 173.470.573

Suínos (t/ano) 20.379.732 9.876.639
Total (t/ano) 1.703.448.359 249.046.993

FONTE: Adaptado de IPEA, 2012c

Os dados apresentados no quadro 5.5.10 mostram que o tipo de criação animal que mais gera dejetos 
é a de bovinos de corte, com 173.470.573 toneladas de dejetos gerados no ano de 2009. No entanto, como 
grande parte das criações de bovinos de corte ainda acontecem de forma extensiva (quando os dejetos já 
fi cam dispostos no próprio campo) e não se tem dados precisos dos rebanhos criados em confi namento, 
semiconfi namento e no modelo extensivo, os dejetos da criação de bovinos de corte não foram considerados 
como dejetos aproveitáveis para a biodigestão.

O quadro 5.5.11 apresenta a geração de dejetos aproveitáveis para biodigestão no Brasil e na região Sul, 
em 2009.

QUADRO 5.5.11 - GERAÇÃO TOTAL DE DEJETOS E DEJETOS APROVEITÁVEIS PARA BIODIGESTÃO - BRASIL E REGIÃO SUL - 2009QUADRO 5.5.11 - GERAÇÃO TOTAL DE DEJETOS E DEJETOS APROVEITÁVEIS PARA BIODIGESTÃO - BRASIL E REGIÃO SUL - 2009

BRASIL/REGIÃO TOTAL DE DEJETOS GERADOS (t/ano) DEJETOS APROVEITÁVEIS
PARA BIODIGESTÃO (t/ano)

Brasil 1.703.448.359 365.315.261
Região Sul 249.046.993 75.576.420

FONTE: Adaptado de IPEA, 2012c

Os dejetos gerados por todos os tipos de criação apresentados têm potencial para reutilização e 
aproveitamento energético. A forma mais comum de reutilização desses dejetos é seu despejo em campos 
próximos ao local de geração, visando à fertilização do solo. Aparentemente, essa é uma alternativa interessante, 
já que, além de solucionar o problema no resíduo, ainda contribui para um melhoramento da qualidade do solo. 

No entanto, deve-se tomar bastante cuidado para a realização dessa prática. Na maioria dos casos, os dejetos 
são lançados in natura e sempre sobre as mesmas áreas, o que pode saturar o solo e contaminar o lençol 
freático, já que os dejetos carregam consigo alta carga orgânica, de nutrientes e de microrganismos.

Dessa forma, para que o reaproveitamento dos dejetos não cause maiores problemas ambientais, estes devem 
ser tratados de forma adequada. Também as áreas de destinação devem ser avaliadas, a fi m de se constatar a real 
necessidade de nutrientes no solo e a viabilidade técnica e ambiental do lançamento de dejetos.

Outra alternativa para o reaproveitamento energético dos dejetos que vem crescendo recentemente é o 
aproveitamento energético dos gases gerados em biodigestores. Essa solução é bastante válida e, além da 
geração de energia (principal objetivo), provê um tipo de tratamento para os dejetos. As grandes propriedades 
criadoras de animais já contam com essa solução, que se torna bastante viável porque a produção de dejetos 
é grande. No entanto, o uso de biodigestores nas pequenas e médias propriedades ainda não é visto como 
solução viável, dado o seu alto investimento inicial.

5.5.6.4  SILVICULTURA5.5.6.4  SILVICULTURA

A silvicultura é um dos setores mais importantes da economia brasileira. Ela se ocupa das atividades 
ligadas ao cultivo de árvores, constituindo uma das principais fontes de matéria-prima no atendimento de 
demandas de base fl orestal. Os produtos ligados à silvicultura podem ser utilizados de várias formas, como 
fonte de energia, lenha, matéria-prima na indústria moveleira, na construção civil, na fabricação de papel 
e celulose, entre outras.

Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF), o momento brasileiro no 
desenvolvimento da atividade fl orestal não é dos melhores, apesar da inegável importância não só econômica 
como também socioambiental do setor para o Brasil. Ainda segundo a ABRAF, os produtos fl orestais brasileiros 
estão perdendo competitividade em relação aos concorrentes internacionais, pois do início da década para 
cá o Brasil passou, de país com o menor custo de produção de madeira de processo, para o quarto nesse 
ranking, fi cando atrás da Rússia, da Indonésia e dos Estados Unidos (ABRAF, 2013).

Apesar das difi culdades encontradas, nota-se que o setor fl orestal ainda vem crescendo. Considerando a 
produção fl orestal em fl orestas plantadas, o valor bruto de produção fl orestal (VBPF) 2012 teve um incremento 
de 4,6% em relação ao ano anterior, passando de 53,8 bilhões de reais em 2011 para 56,3 bilhões de reais em 
2012 (ABRAF, 2013).

Toda essa produção, assim como a de outras atividades produtivas, gera perda ou resíduos de menor 
valor comercial, mas que ainda são passíveis de reutilização de diversas formas.

A quantifi cação dos resíduos fl orestais é bastante complexa, visto que esse setor é bastante amplo e 
composto por uma variedade grande de atividades e aplicações industriais que geram diferentes quantidades 
de resíduos.

Neste relatório, utilizou-se como base os dados apresentados pelo “Diagnóstico dos resíduos orgânicos 
do setor agrossilvopastoril e agroindústrias associadas” (IPEA, 2012c). O trabalho, apresentado pelo IPEA, 
utilizou os dados do IBGE referentes apenas à produção de madeira em toras para as atividades de carvão 
vegetal, lenha, papel e celulose e outras fi nalidades, para o ano de 2009. Com isso estimou-se a geração de 
resíduos da colheita e do processamento mecânico da madeira, segregados por estados (excetuando-se os 
resíduos de papel e celulose, dos quais só se tem dados de âmbito nacional). Para o caso do ZEE-PR, foram 
extraídos apenas os dados referentes ao Estado do Paraná.

 Produção
De acordo com o DERAL, o VBPF paranaense de 2009 foi de R$ 2,86 bilhões (SEAB, 2012). No mesmo ano, 
segundo dados apresentados pelo IBGE (2009, apud IPEA, 2012c), o setor fl orestal do Paraná produziu 
um total de 24.533.167m3 de madeira, e, destes, vieram de práticas silviculturais (produção de lenha, 
papel e celulose e outras fi nalidades) 31.920.085m3 e do extrativismo vegetal (lenha e madeira em tora) 
vieram 2.498.282m3. Além desse montante, ainda foram produzidas 26.689t de carvão vegetal.
Não se tem dados específi cos que informem qual é a produção do Estado do Paraná, discretizada por 
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regiões, e nem que tipo de produtos cada região produz. No entanto, sabe-se que a maior área plantada com 
pinus e eucalipto situa-se na região de Ponta Grossa, seguida pelas regiões de Curitiba, Guarapuava, União 
da Vitória e Irati (SEAB, 2012).

 Geração de resíduos
Os resíduos fl orestais podem ser defi nidos como todo e qualquer material que resulta da exploração 
comercial da madeira (que inclui a colheita, o processamento mecânico e outras atividades) e que 
permanece sem utilização industrial defi nida (SALMERON, 1980). Esses resíduos podem ser classifi cados 
quanto à sua composição, origem ou tipo. Cada processo ou produto gera quantidades e composições de 
resíduos distintas e é a falta dos dados segregados dessa forma que torna a quantifi cação da geração de 
resíduos fl orestais bastante complexa.
O diagnóstico apresentado pelo IPEA (2012c) utilizou os dados disponibilizados pelo IBGE referentes 
ao ano de 2009, que levou em consideração apenas os resíduos gerados pela produção de produtos 
madeireiros nas etapas de colheita fl orestal e processamento mecânico da madeira. Ainda foi considerada 
uma terceira categoria, a dos resíduos da produção de papel e celulose, que, diferentemente das demais 
(que apresentavam dados segregados só no âmbito estadual), só contava com dados de nível nacional.
Como resíduos da colheita fl orestal foram considerados os que são produzidos pela fl oresta e nela 
permanecem por não serem aproveitados. Esses resíduos são compostos basicamente por galhos, ramos, 
cascas, copas de árvores, partes quebradas etc. (PINCELLI, 2011).
A geração desse resíduo é bastante variável e apresenta valores bem distintos quando se compara os 
advindos de silvicultura (fl orestas plantadas) com os advindos do extrativismo de fl orestas naturais. As 
variações fi cam entre 10% e 20% para o primeiro caso e entre 60% e 70% para o segundo. No estudo 
do IPEA (2012c), os valores estabelecidos foram 15% e 65% para cada caso (silvicultura e extrativismo, 
respectivamente), considerando-se como base os valores da soma dos dados de produção em tora de 
madeira relativas a cada atividade.
Os resíduos do processamento mecânico da madeira são muito variáveis, visto que sua geração e 
características são dependentes de fatores que vão desde o tipo de madeira processada até o tipo de 
produto fi nal. Em seu diagnóstico, o IPEA (2012c) utilizou o dado citado por STCP (2011), que aponta as 
perdas médias de 45% para fl orestas plantadas e 17,5% para fl orestas naturais quando do processamento 
da madeira. Os dados de 2009, fornecidos pelo IBGE, da produção de toras de madeira (com exceção dos 
relativos a lenha e indústria de papel e celulose), da silvicultura e extrativismo vegetal foram utilizados 
para estimar a geração de resíduos.
A estimativa de geração de resíduos advindos da indústria de papel e celulose, conforme já citado 
anteriormente, só foi possível com base em dados de produção de âmbito nacional. Conforme Belotte et 
al. (1998, apud IPEA, 2012), o fator de geração de resíduos do processo produtivo do papel e celulose 
é de 48% (a cada 1 tonelada de celulose produzida, 0,48 toneladas de resíduos é gerada). Assim, foram 
utilizados os dados de produção de papel e celulose do “Relatório estatístico 2012/2013” da Associação 
Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA) como base para o cálculo da geração de resíduos dessa 
atividade industrial.
O quadro 5.5.12 apresenta os resultados do cálculo de geração de resíduos oriundos da colheita e do 
processamento mecânico da madeira no Paraná no ano de 2009.

QUADRO 5.5.12 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLHEITA E PROCESSAMENTO MECÂNICO DA MADEIRA (M3/ANO) - 2009QUADRO 5.5.12 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLHEITA E PROCESSAMENTO MECÂNICO DA MADEIRA (M3/ANO) - 2009

DESCRIÇÃO SILVICULTURA EXTRATIVISMO VEGETAL TOTAL

Colheita 4.144.837,59 674.212,11 4.819.049,70
Processamento Mecânico 10.812.619,80 110.011,30 10.922.631,10
Total 14.957.457,39 784.223,41 15.741.680,80

FONTE: IPEA, 2012c
NOTA: Elaborado pelo autor.

Com relação aos resíduos gerados na colheita, apesar de serem passíveis de reaproveitamento, sua 
disposição no próprio campo de refl orestamento tem papel bastante importante na proteção do solo 
contra seca e erosão, na manutenção da biodiversidade e também na reposição de nutrientes por meio 
de sua decomposição.
Para a atividade industrial de celulose e papel, o montante nacional produzido foi de 23.714.000 
toneladas em 2012. Para esse valor, a estimativa de geração de resíduos foi de 11.382.720 toneladas. Os 
tipos de resíduos gerados no processo de fabricação de papel e celulose são os mais variados, podendo 
ser segregados em orgânicos e inorgânicos. Parte da fração orgânica, tais como cascas e demais resíduos 
fi nos da madeira, podem ser usados na queima em caldeiras como forma de recuperação de energia. 

 Geração de resíduos na cadeia produtiva
Além da geração de resíduos das etapas de colheita, processamento mecânico da madeira e da indústria de 
papel e celulose, que já foram citados anteriormente, há ainda a geração de resíduos na cadeia produtiva 
da madeira. Dentro desse contexto, pode-se citar as atividades de fabricação de lâminas de madeira e 
compensados, das serrarias e da indústria moveleira. Para tais segmentos, não se tem dados disponíveis 
sufi cientes para se fazer uma estimativa da geração desses resíduos. No entanto, a seguir será feita uma 
breve explicação sobre a geração de resíduos em cada uma dessas atividades.
O segmento das atividades de fabricação de lâminas de madeira e compensados é de grande importância 
não só na economia brasileira como também na economia do Paraná, isso devido à grande disponibilidade 
de recursos fl orestais no Brasil e no Estado. Conforme Stadler et al. (2009), a porcentagem média de 
geração de resíduos na fabricação de painéis compensados é de 61,3%. Ou seja, para 1m3 de madeira 
processada, gera-se 0,613m3 de resíduos. Esse resultado converge com o que foi encontrado por Silva 
(2001, apud STADLER et al., 2009) em indústria de compensados de pinus, onde a fabricação de 1m3 de 
compensados gerou 1,9m3 de resíduos. Já para a fabricação de lâminas de madeira, FAO (1975, apud IPEA, 
2012c) constatou que, para cada m3 de lâminas fabricados, gera-se 1,9m3 de resíduos.
Para o caso das serrarias, a geração de resíduos também é signifi cativa, fi cando entre 60% e 68% (ARIMA; 
VERÍSSIMO; SOUZA JÚNIOR, 1999, apud IPEA, 2012c). Esse valor é dependente de diversos fatores, que vão 
desde a disponibilidade de matéria-prima até a tecnologia empregada no processo.
A indústria moveleira gera uma quantidade bastante variada de resíduos, isso devido a fatores como 
matéria-prima utilizada, uso do produto fi nal e tecnologia utilizada no processo. Os resíduos gerados nessa 
indústria são basicamente serragem, cepilho e lenha. Apesar de esses resíduos, em alguns casos, serem 
reutilizados de diversas formas, eles podem se tornar um problema de gestão ambiental para as empresas.

 Formas de destinação e utilização dos resíduos de madeira
Os resíduos de madeira, como já mencionado, oferecem variadas formas de reutilização. No entanto, 
fatores como condições fi nanceiras, falta de conhecimento ou mesmo de consciência podem fazer com 
que tal resíduo seja descartado de maneira inadequada. Os casos mais comuns de disposição inadequada 
dos resíduos de madeira são a queima a céu aberto e à disposição em lixões e margens de rios e lagos.
Os resíduos de madeira podem ser aproveitados na geração de energia elétrica ou térmica (em caldeiras 
industriais, usinas termoelétricas, fornos industriais, entre outros) ou como adubos, camas de aviários, 
lenha, carvão (briquetes) e combustível. Podem ainda tornar-se novamente matéria-prima para a 
fabricação de chapas de madeira reconstituída (MDF, aglomerado, OSB, entre outros). 
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 Geração de energia
De acordo com Quirino (2004), a utilização dos resíduos para geração de energia pode se dar das 
seguintes formas:
 queima direta em caldeira, como lenha ou resíduo, gerando calor ou vapor no processo
 queima direta em usinas termoelétricas, para produção e comércio de energia elétrica
 queima direta em queimadores de partículas, como na indústria da cerâmica vermelha
 produção de briquetes, por meio de compactação, e sua utilização em processos que normalmente 

utilizam lenha
 produção de carvão
 carbonização dos resíduos sob a forma de partículas e
 produção de carvão ativo, a partir de fi nos de carvão ou de fi nos de madeira, por ativação física ou química

Para a realização do cálculo do potencial para a geração de energia dos resíduos fl orestais, segundo a 
metodologia do CENBIO (2011), toma-se como base um sistema convencional de turbina a vapor (ciclo 
Rankine) com dois rendimentos: 15% (pequeno porte) e 30% (médio porte).
Os dados de geração desses resíduos, obtidos por meio das informações extraídas do IBGE, são 
apresentados na unidade de metros cúbicos. Portanto, para o cálculo do potencial energético dos 
resíduos, é necessária a conversão desses valores para toneladas. A literatura sobre o assunto traz 
diversos fatores para esse tipo de conversão. Em seu estudo, o IPEA (2012c) utilizou o fator de conversão 
considerado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2002), que é 0,45 a densidade média do 
eucalipto no Brasil. Para o cálculo, foram considerados somente os dados de geração dos resíduos nas 
etapas de colheita e processamento mecânico da madeira.
As equações propostas pelo CENBIO (2011) requerem o valor do poder calorífi co (PCI) daquilo que se 
deseja analisar. Dessa forma, foi adotado o valor considerado pela ANEEL (2002) de 2.000 kcal/kg e a 
conversão desse valor para kWh/kg por meio da divisão por 860. Para o tempo de operação do sistema, 
foi considerado que este opera 95% das horas anuais, ou seja, 8.322 horas/ano.
As equações utilizadas para o cálculo do potencial de geração de energia a partir desse resíduo foram 
as que seguem:

Cenário 1 - Para os potenciais maiores que 200 kW/ano e menores que 10 MW/ano, foi considerada a 
efi ciência de equipamento em (n) = 15%.

      

Cenário 2 - Para os potenciais maiores que 10 MW/ano, foi considerada a utilização de equipamento com 
efi ciência (n) = 30%.

        

Os resultados do cálculo do potencial energético dos resíduos fl orestais gerados no Estado do Paraná 
relativos a 2009 mostraram que o Estado teve potencial para produzir 296,93 MW naquele ano, sendo, 
desse total, 90,90 MW oriundo dos resíduos da colheita e o restante (206,03 MW) relacionado à etapa 
de processamento mecânico da madeira. Pelo diagnóstico apresentado pelo IPEA (2012c), que teve a 
abrangência de todos os Estados, notou-se que o Paraná foi o Estado mais representativo, seguido por 
São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Pará.
É importante salientar que os valores encontrados não consideraram todas as etapas do processo produtivo 
da madeira. Dessa forma, os valores encontrados representam um menor potencial do que aquele que 
realmente o Paraná apresenta para a geração de energia a partir dos resíduos fl orestais, que está geralmente 

ligada às plantas de pequeno porte, inferiores a 15MW. A geração de energia em escala regional, segundo 
Simioni (2007), está atrelada à realização de mais pesquisas científi cas e melhoria de fatores como:
 adequação do sistema de colheita fl orestal para o aproveitamento dos resíduos
 adaptação do sistema de geração de energia para a otimização do uso da biomassa;
 avaliação dos diferentes sistemas de estocagem de biomassa
 identifi cação das propriedades energéticas dos diferentes tipos de resíduos madeireiros
 avaliação da oferta e da demanda de resíduos na região
 avaliação da demanda de energia nas empresas da região
 análise técnico-econômica e fi nanceira do uso de biomassa para pequenas unidades de geração de 

energia
 normas regulatórias que favoreçam a comercialização de excedente de energia gerado
 viabilidade econômica da pré-industrialização de resíduos fl orestais e industriais madeireiros
 avaliação do potencial de utilização dos resíduos do processo de queima efi ciência do uso da biomassa 

para geração de energia térmica e elétrica
 logística do suprimento de biomassa
 impactos sociais, ambientais e econômicos da produção de energia de biomassa

Vale ressaltar que, por conta da imprecisão dos dados relacionados à produção e à geração de resíduos, 
os dados de potencial energético também podem conter imprecisões.

5.5.6.5  RESÍDUOS SÓLIDOS INORGÂNICOS DO SETOR AGROSSILVOPASTORIL5.5.6.5  RESÍDUOS SÓLIDOS INORGÂNICOS DO SETOR AGROSSILVOPASTORIL

5.5.6.5.1  EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS5.5.6.5.1  EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS

O Brasil, atualmente, é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Isso se deve principalmente ao 
aumento da produção das culturas de soja, cana-de-açúcar, café, milho, citros e algodão (IPEA, 2013).

Esse consumo gera grandes quantidades de embalagens, que, apesar de estarem aparentemente vazias, 
ainda apresentam em seu interior resíduos dos agrotóxicos utilizados, o que as classifi ca como resíduos 
perigosos. Caso esses resíduos não sejam manejados de forma adequada, representam alto risco, não só para 
a população como também para o meio ambiente.

No Brasil, a partir da regulamentação das Leis nº 7.802/1989 e nº 9.974/2000, que ocorreu por meio do 
Decreto-Lei nº 4.074/2002, a responsabilidade sobre o controle e a destinação adequada dessas embalagens 
foi dividida entre fabricantes, revendas, agricultores e poder público.

Com o objetivo de integrar todos os atores da cadeia e gerenciar o sistema da destinação das embalagens 
vazias de agrotóxicos, foi criado o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV). Esse 
instituto é fi nanciado pelas empresas associadas, que juntam esforços para cumprir a responsabilidade de 
dar a correta destinação fi nal às embalagens vazias de seus produtos.

Atualmente, o Brasil é referência mundial no que diz respeito à logística reversa das embalagens vazias 
de agrotóxicos. No total, até o ano de 2012 já foram recolhidas e destinadas adequadamente 240.233t de 
embalagens; só no ano de 2012 o valor foi de 37.379t (inpEV).

No Paraná, o responsável pelo controle do Programa de Embalagens de Agrotóxicos é o Instituto das Águas, 
que recebe os cadastros de devolução de embalagens e repassa as informações para um banco de dados. Ainda 
é responsabilidade do Instituto das Águas o credenciamento dos postos de recebimento e Centrais de Triagem 
e ainda o treinamento dos operadores do sistema (técnicos, aplicadores e agricultores) (AGUASPARANÁ, [s.d.]).

Segundo o Instituto das Águas do Paraná, no ano de 2012 o Programa de Embalagens de Agrotóxicos 
contabilizou 4.854,6 toneladas de embalagens recebidas, entre embalagens lavadas e não lavadas (tríplice 
lavagem ou lavagem sob pressão), o que representa aproximadamente 13% do total devolvido no Brasil.

O processo da logística reversa dessas embalagens funciona da seguinte forma (AGUASPARANÁ, [s.d.]):
 o agricultor, após o uso do agrotóxico, deve fazer a tríplice lavagem, ou lavagem sob pressão, das 

embalagens, usando essa água da lavagem ainda para pulverização



 ••• 130 •••

 deve então entregá-las nos postos de recebimento dos revendedores de agrotóxico no prazo de até 1 
ano após a compra

 as embalagens são armazenadas em local seco e seguro
 o inpEV recolhe as embalagens e as encaminha para as Centrais de Triagem
 as embalagens são separadas em lavadas e não lavadas; as embalagens lavadas são encaminhadas para 

indústrias de reciclagem e as embalagens não lavadas para incineradores licenciados

Uma das principais metas do inpEV é alcançar a autossufi ciência econômica do sistema, que atualmente é 
fi nanciado, em sua grande parte (aproximadamente 70%), pelas empresas associadas. Segundo o site do inpEV – 
Recursos Financeiros, desde 2002 já foram investidos, por todos os parceiros do sistema, mais de R$ 600 milhões .

Nota-se, pelos dados citados, que o marco para uma nova abordagem no que diz respeito a um pensamento 
mais socioambiental sobre o uso de agrotóxicos e os seus resíduos pós-consumo foi a regulamentação das Leis 
nº 7.802/1989 e nº 9.974/2000, por meio do Decreto-Lei nº 4.074/2002. A atribuição de responsabilidades 
para todos os elos dessa cadeia foi de suma importância para a efi cácia do sistema.

Hoje os trabalhos desenvolvidos pelo inpEV certamente são referência de sucesso no mundo inteiro 
quanto à logística reversa de embalagens vazias. Portanto, iniciativas desse tipo poderiam obviamente ser 
utilizadas para outros segmentos, como as embalagens de fertilizantes e de insumos veterinários, já que suas 
cadeias são basicamente semelhantes.

5.5.6.6  EMBALAGENS DE FERTILIZANTES5.5.6.6  EMBALAGENS DE FERTILIZANTES

O Brasil é um grande protagonista em âmbito mundial no que diz respeito a diversos setores do 
agronegócio. Como dito anteriormente, o país é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Quanto ao 
consumo de fertilizantes, o Brasil, segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) (2010), 
ocupa a quarta posição no ranking mundial, representando aproximadamente 6% do consumo, fi cando atrás 
apenas da China (30%), da Índia (16%) e dos Estados Unidos (12%).

No ano de 2013, conforme dados da ANDA, foram entregues ao consumidor fi nal (comercializados) 
31.081.912 toneladas de fertilizantes.

Esses fertilizantes são comercializados em sacarias de 50kg e big bags de 1t a 1,5t. Conhecendo esses 
valores e ainda a área agricultável do Brasil e o consumo médio de fertilizantes, o IPEA (2013), em seu 
“Diagnóstico dos resíduos sólidos do setor agrossilvopastoril: resíduos sólidos inorgânicos”, estimou a 
quantidade de embalagens utilizadas.

Como resultado, esse diagnóstico obteve uma estimativa de 64,2 milhões de embalagens utilizadas no 
ano de 2010. Apesar de ser apenas uma estimativa, vale a pena prestar atenção na grande quantidade de 
resíduos gerados e o impacto negativo que estes podem vir a causar caso sejam descartados de maneira 
inadequada (IPEA, 2013).

No Estado do Paraná não se tem muitas informações a respeito do consumo de fertilizantes, o que 
difi culta a estimativa da geração de resíduos desse setor.

No que tange à destinação dessas embalagens de fertilizantes pós-consumo, Boteon, Martini e Costa 
(2006) realizaram entrevistas com 960 propriedades hortifrutícolas e obtiveram como resultados que:

 78% das propriedades entrevistadas reaproveitavam suas embalagens para outros fi ns
 27% queimavam as embalagens e
 11% jogavam as embalagens no lixo comum
Percebe-se que a soma dos dados acima ultrapassa 100%. Isso se deve ao fato de que algumas propriedades 

utilizam mais de uma dessas alternativas para a destinação de seus resíduos.
O reaproveitamento das embalagens para outros fi ns, presente em 78% das propriedades entrevistadas 

por Boteon, Martini e Costa (2006), engloba desde a sua venda ou doação para cerealistas, que reaproveitam 
essas embalagens, até a sua utilização dentro da própria propriedade, para ensacar esterco, pedras, serragem, 
entre outros produtos.

Apesar de algumas iniciativas criativas, há também algumas propriedades que utilizam essas embalagens 

para armazenamento de alimentos, como frutas, milho, café, entre outros, o que pode resultar na contaminação 
desses alimentos.

Com relação às propriedades que queimam e jogam as embalagens no lixo comum, é importante frisar 
que essas não são alternativas ambientalmente adequadas, já que as embalagens geralmente são feitas de 
plástico, papel ou podem conter alumínio, apresentando assim grande potencial para reciclagem.

O modelo de logística reversa criado pelo inpEV poderia ser replicado também para a cadeia das 
embalagens de fertilizantes, a fi m de melhorar sua gestão, controle e destinação.

5.5.6.7  INSUMOS VETERINÁRIOS NA PECUÁRIA5.5.6.7  INSUMOS VETERINÁRIOS NA PECUÁRIA

A pecuária é um dos setores mais importantes da economia brasileira. Essa atividade, que acontece em 
todas as regiões do Brasil, tem como principais criações as de bovinos, aves e suínos, com rebanhos que 
correspondem ao apresentado no quadro 5.5.13.

QUADRO 5.5.13 - EFETIVO DE REBANHOS NO BRASIL (2009)QUADRO 5.5.13 - EFETIVO DE REBANHOS NO BRASIL (2009)

Tipo de rebanho Cabeças

Bovinos 205.292.370
Galos, frangos, frangas e pintos 4.773.641.106
Galinhas 209.226.312
Suínos 38.045.210

FONTES: IBGE, 2009a, 2009b e 2IBGE, 2009b

Para a manutenção da saúde desse efetivo de rebanhos, certamente é necessária uma grande quantidade 
de produtos veterinários, os quais, após serem utilizados, geram grandes quantidades de resíduos.

A legislação a respeito dos produtos veterinários no Brasil é de responsabilidade do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). É contemplada pelos Decretos-Lei nº 467/1969, nº 
1.662/1995, nº 5.053/2004 e nº 6.296/2007, a Lei nº 6.198/1964 e ainda a recente Instrução Normativa SDA/
MAPA nº 25/2012, que entrou em vigor em 2014, estabelecendo os procedimentos para a comercialização 
das substâncias sujeitas a controle especial destinadas ao uso veterinário (BRASIL, 2012b). No entanto, 
nenhuma dessas leis, decretos e instruções menciona normas ou regras para destinação das embalagens 
vazias geradas pela atividade veterinária.

Quanto ao retorno de embalagens vazias de insumos farmacêuticos (pesticidas) veterinários, estão 
tramitando os Projetos de Lei nº 134/2007 e nº 718/2007, que propõem o modelo aplicado aos agrotóxicos, 
atribuindo responsabilidades para a destinação de embalagens vazias de insumos veterinários.

Uma iniciativa semelhante é relativa à destinação de embalagens proposta para os agrotóxicos é o 
projeto-piloto de retorno de embalagens vazias de produtos destinados a animais de companhia. Esse projeto-
piloto foi lançado em 2010 pela empresa Merial, primeiramente no Paraná e posteriormente no interior de 
São Paulo, para incentivar o cliente, por meio de descontos na compra de novos produtos, a devolver as 
embalagens vazias dos produtos veterinários (PETMAG, 2010).

Essas embalagens, da mesma forma como ocorre com as embalagens de agrotóxicos caso sejam destinadas 
de forma inadequada, causam riscos à saúde humana e ao meio ambiente. As vacinas, por exemplo, são 
compostas por vírus inativos ou atenuados e, quando manuseadas de forma inadequada, podem provocar 
doenças nos animais, no aplicador e no meio ambiente. Por isso, vale destacar a importância do descarte 
correto dessas embalagens (IPEA, 2013).

Novamente, de forma análoga ao que acontece com a destinação das embalagens de agrotóxicos, é 
comum, principalmente nas pequenas propriedades, as embalagens de produtos veterinários serem queimadas, 
dispostas no lixo comum ou mesmo jogadas no mato.

Dessa forma, é nítida a necessidade de mais iniciativas que tenham o objetivo de regulamentar a 
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destinação adequada desses resíduos, que, devido à grande proporção de geração, podem causar impactos 
signifi cativos à saúde humana e ao meio ambiente. Devido às semelhanças químicas, estruturais e do ciclo 
de vida dos produtos veterinários e dos insumos agrícolas, espera-se que estes recebam também atenção 
semelhante. Essas semelhanças podem também ser fatores facilitadores para que os programas criados para 
a destinação adequada de embalagens de agrotóxicos sejam replicados para os produtos veterinários.
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6.1  PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA6.1  PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

O objetivo deste relatório é explanar sobre a produção e o consumo de energia elétrica no Estado do 
Paraná. Primeiramente, será apresentado o mercado energético brasileiro, ressaltando o planejamento da 
expansão devido ao aumento da demanda de energia. Todos esses dados e informações apresentados provêm 
do Governo Federal. Na sequência, são apresentados os dados da geração de energia no Estado do Paraná, 
por empreendimentos hidrelétricos, termelétricos e eólicos.

Como importante informação para o planejamento, serão apresentados os dados de consumo de energia 
no Estado do Paraná, contabilizados no ano de 2014. Esses dados provêm da Companhia Paranaense de Energia 
(COPEL) e das demais distribuidoras que atuam no Estado. Por fi m, é apresentada uma nova modalidade de 
geração de energia. Trata-se da geração distribuída, que é gerada pelo consumidor, e o excedente de energia 
é injetada na rede de distribuição, gerando créditos de consumo.

6.1.1  PRODUÇÃO DE ENERGIA6.1.1  PRODUÇÃO DE ENERGIA

6.1.1.1 BREVE HISTÓRICO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E PARANAENSE6.1.1.1 BREVE HISTÓRICO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E PARANAENSE

A energia elétrica começou a ser utilizada no Brasil no fi nal do século XIX, mas foi apenas na segunda 
metade do século XX que houve desenvolvimento apreciável e contínuo no setor.

No início do século XX, a maior parte dos investimentos no setor elétrico era realizada por empresas 
privadas. A partir da década de 1950, a maioria das empresas de geração e distribuição de energia elétrica 
foram estatizadas e surgiram as principais companhias estaduais de energia elétrica, responsáveis pela 
distribuição de eletricidade, e a ELETROBRAS, responsável pela geração e transmissão. Entre as empresas 
estaduais de energia elétrica está a COPEL, criada em 1954 com o objetivo de centralizar todas as ações 
governamentais de planejamento, construção e exploração dos sistemas de produção, transmissão, 
transformação, distribuição e comércio de energia elétrica e serviços correlatos.

O planejamento do setor elétrico, os projetos, a construção e a operação das usinas passaram a ser 
realizados por empresas estatais. Apesar de a exploração de grandes centrais geradoras de energia elétrica na 
época ser atribuição da ELETROBRAS, que pela sua subsidiária ELETROSUL implantou as Usinas Hidrelétricas 
Salto Osório e Salto Santiago no Rio Iguaçu, a COPEL obteve concessão para implantação e operação de 
três grandes aproveitamentos hidrelétricos no Estado do Paraná: as Usinas Hidrelétricas Governador Bento 
Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia), Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) e Governador 
José Richa (Salto Caxias), localizadas no Rio Iguaçu, além de vários outros empreendimentos de menor 
porte, e a Companhia Energética de São Paulo (CESP) implantou diversos empreendimentos hidrelétricos no 
Rio Paranapanema, na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná.

Esse modelo durou até meados da década de 1990. Com a publicação da Lei nº 9.074/1995, que estabelece 
normas para as concessões e permissões de serviços públicos, e a criação da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), iniciou-se uma reestruturação do setor, com o retorno de empreendedores privados e a 
privatização de algumas estatais. O planejamento do setor, feito pela ELETROBRAS, passou a ser meramente 
ilustrativo, e a decisão de propor novos empreendimentos partia de empresas privadas em grande parte dos 
casos.

Os leilões de novos empreendimentos hidrelétricos na época eram disputados pelo critério de maior 
pagamento ao governo pelo uso do bem público (potenciais hidráulicos são bens da União, conforme a 
Constituição Federal), com o vencedor obtendo a concessão para construção e exploração da usina. A 
comercialização de energia entre empresas geradoras e distribuidoras era feita por meio de negociação 
direta entre as partes.

Uma nova reestruturação do setor elétrico ocorreu em 2004. Com a publicação da Lei nº 10.847/2004, 
foi criada a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para auxiliar o Ministério de Minas e Energia (MME) 
no planejamento do setor, que voltou a ser feito centralizadamente pelo Governo Federal e teria caráter 
determinativo. Por meio da Lei nº 10.848/2004 e do Decreto nº 5.163/2004, foram estabelecidas novas regras 
para a comercialização de energia elétrica e para a outorga de concessões de novas usinas hidrelétricas. Esse 
modelo para o setor elétrico brasileiro vigora até os dias de hoje e, desde então, o investimento na expansão 
do setor elétrico brasileiro é realizado tanto por empresas privadas quanto por estatais.

O modelo atual do setor elétrico é desverticalizado, de maneira a obrigar a separação entre as atividades 
de geração, transmissão e distribuição em empresas distintas. Devido às suas características, é promovida a 
competição no segmento de geração, enquanto o segmento de distribuição é altamente regulado. No setor 
de transmissão há competição na disputa em leilões pelas instalações e, a partir disso, existe forte regulação 
das receitas e obrigações.

A compra de energia elétrica pelas distribuidoras é feita por meio de leilões promovidos pela ANEEL, com 
o objetivo de se adquirir a energia para as distribuidoras pelo menor preço. A disputa pela concessão de novas 
usinas hidrelétricas também é feita nesses leilões, com a outorga para exploração dos empreendimentos 
sendo obtida por quem oferecer a energia do empreendimento pelo menor preço. Os valores de aquisição de 
energia nos leilões são repassados pelas distribuidoras aos consumidores. Grandes consumidores de energia 
têm a opção de adquirir energia diretamente dos geradores.

Nos leilões para compra de energia pelas distribuidoras, além de buscar o melhor preço de energia, o 
governo também procura fomentar a inclusão de fontes alternativas na matriz elétrica.

6.1.1.2   AGENTES DO SETOR ELÉTRICO6.1.1.2   AGENTES DO SETOR ELÉTRICO

A Constituição Federal, promulgada em 1988, determina que a geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica são atividades de competência exclusiva da União, cabendo a ela explorá-las diretamente 
ou por meio de concessão, permissão ou autorização outorgada a terceiros.

Os principais órgãos que compõem o setor elétrico brasileiro são:
 Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) – estabelece as políticas e diretrizes do setor de 

energia;
 Ministério de Minas e Energia (MME) – conduz as políticas energéticas do país, estabelece o planejamento 

do setor energético nacional e monitora a segurança do suprimento do Setor Elétrico;
 Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) – acompanha as atividades do setor energético, 

propondo medidas que proporcionem a segurança no abastecimento;
 Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – vinculada ao MME, atua nas áreas de estudos para subsidiar o 

planejamento do setor energético;
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – autarquia que regula e fi scaliza o setor elétrico;
 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) – associação sem fi ns lucrativos que controla as 

operações de comercialização de energia;
 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – associação sem fi ns lucrativos que opera o sistema, 

visando otimização de custos e confi abilidade.

Na fi gura 6.1.1 é mostrada a inter-relação entre os órgãos do setor elétrico.
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FIGURA 6.1.1 - ÓRGÃOS DO SETOR ELÉTRICOFIGURA 6.1.1 - ÓRGÃOS DO SETOR ELÉTRICO
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6.1.1.3 PLANEJAMENTO SETORIAL6.1.1.3 PLANEJAMENTO SETORIAL

A necessidade de expansão da geração de eletricidade não é defi nida de uma forma política, mas sim 
de acordo com a demanda exigida por cada consumidor em seu dia a dia, seja ele residencial, comercial ou 
industrial. À medida que a população aumenta, ou o poder aquisitivo cresce, a demanda por energia tende 
a crescer em resposta. Parte desse crescimento da demanda poder ser atendido por meio do aumento da 
efi ciência energética, mas mesmo assim será necessária a implantação de capacidade adicional de geração 
nos próximos anos.

Existe uma interdependência entre o crescimento da economia do país e a geração de eletricidade. O 
crescimento da economia favorece os setores industrial e comercial, que precisam de eletricidade para se 
estabelecer. Além disso, como um país em desenvolvimento, o Brasil ainda apresenta um baixo índice de 
consumo específi co de eletricidade per capita quando comparado com países mais desenvolvidos. Com a 
melhora do poder aquisitivo, ocorre um aumento natural do consumo de eletricidade, devido o maior acesso 
aos bens de consumo pela população emergente. Assim, o crescimento econômico do país afeta diretamente 
o consumo de eletricidade e, se a oferta não acompanhar esse crescimento, a economia se estagnará e a 
população sofrerá os efeitos. 

A demanda a ser contratada nos leilões de energia é defi nida pelas distribuidoras, que declaram suas 
necessidades de energia elétrica para atender as estimativas de aumento do consumo em sua área de 
concessão, com até 5 anos de antecedência, de modo que haja tempo para que os empreendimentos leiloados 
sejam construídos.

Para prever essa expansão, o planejamento setorial é feito pelo MME, com base nas políticas defi nidas 
pelo CNPE e subsidiado pelos estudos da EPE, em especial os dois principais planos que regem a expansão do 
setor: o Plano Nacional de Energia (PNE) e o Plano Decenal de Expansão (PDE).

Também cabe à EPE manter o intercâmbio de informações entre órgãos como a ANEEL, a Agência Nacional 
de Águas (ANA) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e preparar os empreendimentos para os leilões, 
fornecendo a lista de empreendimentos para o MME, suas garantias físicas e o custo marginal de referência 
e habilitando tecnicamente empreendimentos para participação em leilões. A EPE também tem a atribuição, 
sem caráter de exclusividade, de identifi car e quantifi car potenciais energéticos, determinar aproveitamentos 
hidrelétricos ótimos, obter as licenças e outorgas pertinentes e desenvolver estudos de impactos ambientais 
e sociais relativos aos empreendimentos de energia elétrica.

6.1.1.3.1  PLANO NACIONAL DE ENERGIA (PNE) E PLANO DECENAL DE EXPANSÃO (PDE)6.1.1.3.1  PLANO NACIONAL DE ENERGIA (PNE) E PLANO DECENAL DE EXPANSÃO (PDE)

O PNE é um estudo de planejamento integrado dos recursos energéticos de longo prazo (cerca de 25 
anos) e fornece os subsídios para a formulação de uma estratégia de expansão da oferta de energia. 

Já o PDE é um estudo que foca em um horizonte de médio prazo (10 anos) e permite que as previsões do 
PNE sejam refi nadas, apresentando as opções com maiores probabilidades de desenvolvimento no horizonte. 
O PDE apresenta sinalizações para orientar as ações e decisões relacionadas ao equacionamento do equilíbrio 
entre as projeções de crescimento econômico do país e a necessária expansão da oferta de energia, de forma 
a garantir à sociedade suprimento energético com adequados custos em bases técnica e ambiental.

O PDE apresenta uma previsão do crescimento do consumo nacional de eletricidade e, para o atendimento 
dessa demanda, apresenta um levantamento de empreendimentos em condições de participar dos leilões de 
energia no período.

O relatório consultado para compor os dados para este documento foi o PDE, 2019. Um aspecto a ser 
ressaltado é que esse plano promoveu a retomada da participação das fontes renováveis na matriz elétrica 
brasileira, a partir do ano de 2014, em detrimento das fontes baseadas em combustíveis fósseis, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável das fontes de geração.

As fi guras 6.1.2 a 6.1.4 fazem parte do PDE 2019. Elas apresentam a previsão de crescimento da geração 
de energia, advinda de fontes alternativas, hidrelétricas e termelétricas.

Ainda que a política de expansão da geração do atual governo seja fortemente voltada para a expansão 
por fontes renováveis, prioritariamente por meio de usinas eólicas e hidrelétricas, há necessidade de planejar 
a implantação de termelétricas para garantir a segurança no atendimento aos consumidores do sistema (em 
função da característica intermitente das fontes renováveis) e, também, para atender a eventual falta de 
projetos renováveis em condições de participar dos leilões. Ou seja, a prioridade é pela energia renovável, 
mas tendo difi culdade de contratação de empreendimentos com essa característica, faz-se necessário incluir 
na matriz empreendimentos de fontes não renováveis. Essa condição está claramente representada pela 
fi gura 6.1.5.

FIGURA 6.1.2 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES ALTERNATIVASFIGURA 6.1.2 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES ALTERNATIVAS

FONTE: EPE (2010)
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FIGURA 6.1.3 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES HIDRELÉTRICASFIGURA 6.1.3 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES HIDRELÉTRICAS

FONTE: EPE (2010)

FIGURA 6.1.4 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES NÃO RENOVÁVEISFIGURA 6.1.4 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES NÃO RENOVÁVEIS

FONTE: EPE (2010)

FIGURA 6.1.5 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA POR TIPO DE FONTE DE ENERGIAFIGURA 6.1.5 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA POR TIPO DE FONTE DE ENERGIA

FONTE: EPE (2010)

6.1.1.4  EXPLORAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO6.1.1.4  EXPLORAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO

Novos empreendimentos de geração de eletricidade podem ser divididos em dois grupos:
 passíveis de concessão – hidrelétricas com mais de 50 MW, com venda de parte de sua energia 

obrigatoriamente em leilões promovidos pela ANEEL;
 passíveis de autorização – hidrelétricas com até 50 MW e demais fontes de geração (termelétrica, 

eólica, solar etc.), cuja energia pode ser, na proporção desejada, destinada aos leilões da ANEEL, 
diretamente a grandes consumidores de energia ou utilizada para consumo próprio.

O Governo Federal, por meio do MME, determina a data, as diretrizes e as características dos leilões a 
serem realizados. Também defi ne quais os aproveitamentos hidrelétricos passíveis de concessão (hidrelétricas 
acima de 50 MW) participarão dos leilões. Para os demais empreendimentos, passíveis de autorização, a 
inclusão em leilões é feita diretamente pelos interessados.

A quantidade de energia a ser contratada nos leilões é defi nida pelas concessionárias de distribuição de 
eletricidade, que devem declarar ao MME suas necessidades para cada ano.

Os procedimentos necessários para inclusão de novos empreendimentos são diferentes para cada tipo 
de fonte de geração. Empreendimentos hidrelétricos, por serem bens da União, têm procedimento mais 
complexo e devem passar por várias etapas antes de poderem ser concedidos ou autorizados.

Segundo o Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográfi cas – edição 2007 (ELETROBRAS, 
2007), para que um novo empreendimento hidrelétrico seja licitado, implantado e explorado, é necessário 
que vários estudos sejam elaborados. Dentre eles, os principais são os que seguem:

 Estimativa do Potencial Hidrelétrico – Análise preliminar do potencial da bacia hidrográfi ca, para verifi car 
sua vocação para geração de energia elétrica. Pode ser feita pela EPE ou por qualquer interessado.

 Estudos de Inventário – Análise para avaliar as opções de divisão de queda para a bacia hidrográfi ca, 
visando selecionar a que apresente o melhor equilíbrio entre custos de implantação, benefícios energéticos 
e impactos socioambientais. O estudo pode ser feito pela EPE ou por qualquer interessado que solicite e 
receba, por meio de despacho da ANEEL, o registro para a sua elaboração. Nessa fase também é elaborada 
a Avaliação Ambiental Integrada (AAI), que visa identifi car e avaliar os efeitos sinérgicos e cumulativos 
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dos impactos ambientais ocasionados pelo conjunto de aproveitamentos hidrelétricos na bacia.
 Estudos de Viabilidade – Análise detalhada de cada aproveitamento sobre sua viabilidade técnica, 

energética, econômica e socioambiental. Pode ser feita pela EPE ou por qualquer interessado que solicite 
e receba, por meio de despacho da ANEEL, o registro para sua elaboração. No caso de aproveitamentos 
hidrelétricos com até 50 MW, esse estudo não é realizado, partindo-se diretamente para o Projeto 
Básico, em função do procedimento simplifi cado da autorização.

 Estudos Socioambientais (EIA/RIMA) – Análise detalhada dos impactos socioambientais que serão 
causados pela implantação do empreendimento, com objetivo de propor as ações para prevenção e 
mitigação. A sua aprovação e a consequente emissão do Licenciamento Ambiental Prévio (LP) são 
pré-requisitos para aprovação dos Estudos de Viabilidade do aproveitamento, para o caso de usinas 
hidrelétricas com mais de 50 MW, e para a inclusão de um empreendimento em leilão promovido 
pela ANEEL. Aproveitamentos hidrelétricos com menos de 50 MW apresentam o EIA/RIMA na fase 
de elaboração do Projeto Básico e empreendimentos considerados de baixo impacto socioambiental 
podem apresentar estudos simplifi cados (RAS).

 Projeto Básico – Projeto que defi ne, com maior detalhe, as principais estruturas e equipamentos do 
empreendimento. A sua elaboração é de responsabilidade do interessado na implantação e exploração 
do empreendimento.

 Projeto Básico Ambiental – Análogo ao Projeto Básico, tem a fi nalidade de detalhar as recomendações 
incluídas no EIA/RIMA e na LP, visando a obtenção da Licença Ambiental de Instalação (LI), necessária 
para o início das obras do empreendimento. Esse estudo é de responsabilidade do detentor da outorga 
para implantação e exploração do empreendimento.

 Projeto Executivo – Projeto com desenhos detalhados das obras civis e dos equipamentos eletromecânicos 
necessários à execução da obra e à montagem dos equipamentos. Nessa etapa, são tomadas todas 
as medidas pertinentes à implantação do reservatório, incluindo a implementação dos programas 
socioambientais, para prevenir, minorar ou compensar os danos socioambientais.

O pro cesso de autorização para implantação e exploração dos demais empreendimentos não hidrelétricos 
(como termelétricas, eólicas, solares, dentre outras) é mais simples, bastando que o projeto seja cadastrado 
e habilitado junto à EPE e o interessado apresente a documentação requisitada na legislação e regulação 
específi ca, caso deseje participar dos leilões da ANEEL. Caso o empreendedor deseje dar outro destino à 
energia (consumo próprio, grandes consumidores etc.), basta solicitar a autorização diretamente à ANEEL, 
sem a obrigatoriedade de participar dos leilões. O processo de licenciamento ambiental, respeitadas as 
especifi cidades de cada fonte e empreendimento, é feito de forma análoga à utilizada para empreendimentos 
hidrelétricos. A exploração de usinas termonucleares, hoje feita exclusivamente pela Eletronuclear, tem 
regras específi cas e necessita de aprovação do Congresso Nacional.

6.1.1.5  EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA EXISTENTES NO ESTADO DO PARANÁ6.1.1.5  EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA EXISTENTES NO ESTADO DO PARANÁ

O Estado do Paraná é um grande produtor de energia elétrica brasileiro. Concentram-se, em maior 
número, os seguintes empreendimentos: usinas hidrelétricas (UHE), pequenas centrais hidrelétricas (PCH), 
centrais geradoras hidrelétricas (CGH), usinas termelétricas (UTE) e usinas eólicas (EOL).

As usinas geradoras de energia elétrica pertencem ao setor público ou privado e geram energia para 
consumo próprio (autoprodutores), para produção independente de energia (empresas privadas que vendem 
energia) e serviço público (COPEL).

O Estado do Paraná tem 195 empreendimentos em operação, que geram 16.140 MW de potência.1 Do total, 
90,33% são provenientes de hidrelétricas, 7,89% de termelétricas, 1,6% de pequenas centrais hidrelétricas, 
0,17% de centrais geradoras hidrelétricas e 0,02% de eólicas. A fi gura 6.1.6 apresenta a proporcionalidade 
entre as características das usinas geradoras e a fi gura 6.1.7 ilustra essa distribuição no Estado do Paraná. 

1 FONTE: ANEEL - Banco de Informações de Geração.

Percebe-se que as centrais geradoras hidrelétricas e eólicas pouco contribuem para o total de geração 
hidrelétrica no Estado do Paraná.

FIGURA 6.1.6 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICAFIGURA 6.1.6 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

FONTE: COPEL

FIGURA 6.1.7 - LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃOFIGURA 6.1.7 - LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO
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conclusão

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Salto Lili 160 100% para Miguel Forte Industrial S/A – Papéis e 
Madeiras

General Carneiro, PR
Matos Costa - SC

Salto Santo 
Antônio 846 100% para Pastamec Refl orestamento Ltda. – ME Palmas, PR

Salto São Luiz 323 100% para Prefeitura Municipal de Chopinzinho Chopinzinho, PR

Salto São Pedro 760 100% para Santa Maria Companhia de Papel e 
Celulose Pinhão, PR

Santo Expedito 550 100% para COESEX – Geração de Energia Ltda. Santa Maria do Oeste, PR

São Pedro I 300 100% para Usina São Pedro – ME Bom Sucesso, PR
Toledo Energia 
Renovável 900 100% para Toledo Energia Renovável Ltda. Toledo, PR

FONTE: ANEEL - Banco de Informações de Geração (maio 2015)

QUADRO 6.1.2 - DETALHAMENTO DAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCH) EM OPERAÇÃOQUADRO 6.1.2 - DETALHAMENTO DAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCH) EM OPERAÇÃO

continua

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Apucaraninha 10.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Tamarana, PR

Boa Vista II 8.000 100% para Companhia Brasileira de Papel Turvo, PR

Cachoeira 2.920 100% para Companhia Brasileira de Papel Guarapuava, PR

Cavernoso 1.260 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Guarapuava, PR
Laranjeiras do Sul, PR

Cavernoso II 18.999 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Candói, PR
Virmond, PR

Chaminé 18.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A São José dos Pinhais, PR

Chopim I 1.980 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Itapejara d’Oeste, PR

Cristalino 4.000 100% para Cristalino Energia Ltda. Manoel Ribas, PR

Cristo Rei 960 100% para Indústrias Reunidas Cristo Rei Ltda. Campo Mourão, PR
Derivação do Rio 
Jordão 6.500 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Reserva do Iguaçu, PR

Fundão I 2.475 100% para Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. Foz do Jordão, PR
Pinhão, PR

Itaguaçu 14.000 100% para Itaguaçu Energia S.A. Boa Ventura de São Roque, PR
Pitanga, PR

Jaguaricatu I 2.200 100% para Sengés Papel e Celulose Ltda. Sengés, PR

Jaguaricatu II 2.400 100% para Sengés Papel e Celulose Ltda. Sengés, PR
Júlio de Mesquita 
Filho (Foz do 
Chopim)

29.072 100% para Foz do Chopim Energética Ltda. Cruzeiro do Iguaçu, PR

Mourão I 8.200 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Campo Mourão, PR

Nova Jaguariaíva 1.219 100% para Paraná Geração de Energia Ltda. Jaguariaíva, PR

Novo Horizonte 23.000 100% para Companhia Energética Novo Horizonte Bocaiúva do Sul, PR
Campina Grande do Sul, PR

Paina II 1.200 100% para Paraná Indústria e Comércio de Pasta 
Mecânica Castro, PR

Pedrinho I 16.040 100% para Energética Rio Pedrinho S.A. Boa Ventura de São Roque, PR

Pesqueiro 12.440 100% para Pesqueiro Energia S.A. Jaguariaíva, PR

Rio dos Patos 1.720 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Prudentópolis, PR

Salto Claudelino 2.300 100% para Olvepar S.A. Indústria e Comércio Clevelândia, PR

Salto Mauá 23.859 100% para Klabin S.A. Telêmaco Borba, PR

As principais informações de cada empreendimento estão apresentadas nos quadros 6.1.1 a 6.1.4.

QUADRO 6.1.1 - DETALHAMENTO DAS CENTRAIS GERADORAS HIDRELÉTRICAS (CGH) EM OPERAÇÃOQUADRO 6.1.1 - DETALHAMENTO DAS CENTRAIS GERADORAS HIDRELÉTRICAS (CGH) EM OPERAÇÃO

continua

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Água Benta 1.000 100% para Energética Água Santa Ltda. União da Vitória, PR

Água Santa 1.000 100% para Energética Água Santa Ltda. Cruz Machado, PR 
União da Vitória, PR

Bainha 320 100% para Piquiri Indústria e Comércio de Papéis 
Ltda. Cantagalo, PR

Benedito 1.000 100% para Adamantium Energia Ltda. Manoel Ribas, PR

Camifra I 50 100% para Camifra S.A. – Madeiras, Agricultura e 
Pecuária

Clevelândia, PR
Honório Serpa, PR

Campo Real 1.000 100% para Energética Campo Real Ltda. Guarapuava, PR

Candói 824 100% para Santa Clara Indústria de Pasta e Papel 
Ltda. Candói, PR

Carazinho 360 100% para Real Indústria de Polpa e Embalagens 
Ltda. Boa Ventura de São Roque, PR

Casali 145 100% para Campusmorão Construção Ltda. Campo Mourão, PR

Cris 80 100% para Piquiri Indústria e Comércio de Papéis 
Ltda.

Boa Ventura de São Roque, PR
Turvo -PR

Dalba 1.000 100% para Dalba Energética Ltda. Guarapuava, PR

Do Garcia 736 100% para Amandio Garcia Cristovão Assis Chateaubriand, PR

Estrela 1.000 100% para Estrela Indústria de Papel Ltda. Palmas, PR

Evo 1.000 100% para Evo Energia Ltda. Manoel Ribas, PR

Jangada I 696 100% para Reciclagem de Papel Brasil Ltda. General Carneiro, PR

Justus 432 100% para Agrofl orestal Justus S.A. Inácio Martins, PR

Melissa 1.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Corbélia, PR
Nova Aurora, PR

Nerinha 400 100% para Piquiri Indústria e Comércio de Papéis 
Ltda.

Campina do Simão, PR
Santa Maria do Oeste, PR

Padovani 411 100% para Centrais Elétricas Padovani Ltda. São Pedro do Iguaçu, PR

Palmital do Meio 85 100% para Ary Carneiro União da Vitória, PR

Pinho Fleck 964 100% para Fapolpa Indústria de Polpa Ltda. Honório Serpa, PR

Pitangui 870 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Ponta Grossa, PR

Posto Horizonte 630 100% para Lenir Pedro Mozzer Palmas, PR

Reinhofer 440 100% para Reinhofer Energia Ltda. Pinhão, PR

Rio Bonito I 346 100% para Rio Bonito Embalagens Ltda. Boa Ventura de São Roque, PR
Turvo, PR

Rio Bonito II 910 100% para Rio Bonito Embalagens Ltda. Boa Ventura de São Roque, PR
Turvo, PR

Rio das Antas 970 100% para Santa Fé Energética Ltda. Marilândia do Sul, PR

Rio das Mortes 660 100% para LCP Administrações e Participações 
Ltda. Guarapuava, PR

Salto da Alemoa 828 100% para Força e Luz Coronel Vivida Ltda. Coronel Vivida, PR
Pato Branco, PR

Salto do Jardim 280 100% para Geração de Energia e Transmissão Ltda. Porto Vitória, PR

Salto do Vau 940 100% para Geração de Energia e Transmissão Ltda. Cruz Machado, PR
União da Vitória, PR
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conclusão

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Salto Natal 15.160 90% para Energética Salto Natal S.A. 
10% para Salto Natal Participações Ltda. Campo Mourão, PR

Salto Rio Branco 2.400 100% para Santa Clara Indústria de Cartões Ltda. Imbituva, PR Prudentópolis, PR

Santa Clara I 3.600 100% para Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. Candói, PR
Pinhão, PR

Santa Cruz 1.400 100% para Cimento Rio Branco S.A. Rio Branco do Sul, PR

São Francisco 14.000 100% para Gênesis Energética S/A Ouro Verde do Oeste, PR
Toledo, PR

São Jorge 2.300 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Ponta Grossa, PR

Três Capões 1.268 100% para Indústrias de Madeiras Santa Maria 
Ltda. Guarapuava, PR

Vitorino 5.280 100% para Hidrelétrica Rio Vitorino Ltda. Itapejara d’Oeste, PR
FONTE: ANEEL - Banco de Informações de Geração (maio 2015)

QUADRO 6.1.3 - DETALHAMENTO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS (UHE) EM OPERAÇÃOQUADRO 6.1.3 - DETALHAMENTO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS (UHE) EM OPERAÇÃO

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Barra 5.200 100% para Rio Jordão Papéis S/A. Candói, PR

Canoas I 82.500
49.7% para Duke Energy International, 
Geração Paranapanema S.A.
50.3% para Companhia Brasileira de Alumínio

Cândido Mota, SP
Itambaracá, PR

Capivara (Escola de 
Engenharia Mackenzie) 619.000 100% para Duke Energy International, 

Geração Paranapanema S.A.
Porecatu, PR
Taciba, SP

Chavantes 414.000 100% para Duke Energy International, 
Geração Paranapanema S.A.

Chavantes, SP
Ribeirão Claro, PR

Fundão 120.168 100% para Centrais Elétricas do Rio Jordão 
S.A.

Foz do Jordão, PR
Pinhão, PR

Governador Bento Munhoz 
da Rocha Neto (Foz do 
Areia)

1.676.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A.
Guarapuava, PR
Mangueirinha, PR
Pinhão, PR

Governador José Richa 
(Salto Caxias) 1.240.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A.

Cap. Leônidas Marques, PR
Realeza, PR
Salto do Lontra, PR

Governador Ney Aminthas 
de Barros Braga (Segredo) 1.260.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A.

Guarapuava, PR
Mangueirinha, PR
Pinhão, PR

Governador Parigot de 
Souza (Capivari/Cachoeira) 260.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A. Antonina, PR

Guaricana 36.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A. Guaratuba, PR

Itaipu (parte brasileira) 7.000.000 100% para Itaipu Binacional Foz do Iguaçu, PR

Mauá 363.138 49% para Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
51% para Copel Geração e Transmissão S/A.

Ortigueira, PR
Telêmaco Borba, PR

Rosana 354.000 100% para Duke Energy International, 
Geração Paranapanema S.A.

Diamante do Norte, PR
Rosana, SP

Salto Osório 1.078.000 100% para Tractebel Energia S.A. Quedas do Iguaçu, PR

Salto Santiago 1.420.000 100% para Tractebel Energia S.A. Saudade do Iguaçu, PR

Santa Clara 120.168 100% para Centrais Elétricas do Rio Jordão 
S.A.

Candói, PR
Pinhão, PR

Taquaruçu (Escola 
Politécnica) 525.000 100% para Duke Energy International, 

Geração Paranapanema S.A.
Sandovalina, SP
Santa Inês, PR

FONTE: ANEEL - Banco de Informações de Geração (maio 2013)
NOTA: As UHEs Canoas I, Capivara, Chavantes, Rosana e Taquaruçu estão localizadas na divisa com o Estado de São Paulo e sua capacidade de geração é considerada 
para aquele Estado.

QUADRO 6.1.4 - DETALHAMENTO DAS USINAS TERMELÉTRICAS (UTE)QUADRO 6.1.4 - DETALHAMENTO DAS USINAS TERMELÉTRICAS (UTE)

continua

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Aeroporto de Londrina 876 100% para Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária - Infraero Londrina, PR

Aeroporto Internacional 
Afonso Pena 984 100% para Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária - Infraero São José dos Pinhais, PR

Aeroporto Internacional 
de Foz do Iguaçu – 
Cataratas

400 100% para Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária - Infraero Foz do Iguaçu, PR

A. J. Rorato 2.190 100% para A. J. Rorato & Cia Ltda. Araruna, PR

Ajuricaba 80 100% para Município de Marechal Cândido 
Rondon

Marechal Cândido 
Rondon, PR

Apucarana 1 64,8 100% para Claro S/A. Apucarana, PR

Araucária 484.150 100% para UEG Araucária Ltda. Araucária, PR

Berneck 12.000 100% para Berneck S/A. Painéis e Serrados Araucária, PR

Big Umuarama 1.000 Não identifi cado Umuarama, PR

Bigfer Paraná 1.240 100% para Bigfer - Indústria e Comércio de 
Ferragens Ltda. Curitiba, PR

Bio Coopcana 50.000 100% para SPE Bio Coopcana S.A. São Carlos do Ivaí, PR

Brado Cambé I 800 100% para Brado Logística S/A. Cambé, PR

Brado Colombo 360 100% para Brado Logística S/A. Colombo, PR

Catuaí Maringá 2.800 100% para Alvear Participações S/A. Maringá, PR

Cocamar Maringá 13.000 100% para Cocamar Cooperativa Agroindustrial Maringá, PR
Cofama Ind. e Com. de 
Máquinas e Equipamentos 800 100% para Cofama Ind. e Com. de Máquinas e 

Equipamentos Ltda. Araruna, PR

Cofercatu 4.000 100% para Cooperativa Agropecuária dos 
Cafeicultores de Porecatu Ltda. Florestópolis, PR

Condomínio Ajuricaba 35 100% para Município de Marechal Cândido 
Rondon

Marechal Cândido 
Rondon, PR

Coocarol 10.000 100% para Usina de Açúcar Santa Terezinha 
Ltda. Rondon, PR

Cooperativa 
Agroindustrial Copagril 4.352 100% para Cooperativa Agroindustrial Copagril Marechal Cândido 

Rondon, PR

Cooperval 3.600 100% para Cooperativa Agrícola de Produtores 
de Cana do Vale do Ivaí Ltda. Jandaia do Sul, PR

Copacol 240 Não identifi cado Alto Paraná, PR

Costa Bioenergia 15.000 100% para Costa Bioenergia Ltda. Umuarama, PR

Crystal Plaza Shopping 405 100% para Condomínio Civil do Crystal Plaza 
Shopping Center Curitiba, PR

Dacalda 6.000 100% para Dacalda Açúcar e Álcool Ltda. Jacarezinho, PR
Destilaria de Álcool 
Ibaiti 3.600 100% para Destilaria de Álcool Ibaiti Ltda. Ibaiti, PR

Destilaria Melhoramentos 18.380 100% para Destilaria Melhoramentos S.A. Jussara, PR
Difrane Artefatos de 
Papel 480 100% para Difrane Artefatos de Papel Ltda. Apucarana, PR

Dois Vizinhos 3.000 100% para Sadia S.A. Dois Vizinhos, PR

Ecoluz 12.330 100% para NGE Ltda. Guarapuava, PR

Energy Green 5.000 100% para E. G. Brasil Energia Ltda. Carambeí, PR
EnergyWorks Corn 
Products Balsa 9.119 100% para Energyworks do Brasil Ltda. Balsa Nova, PR

ETE Ouro Verde 20 100% para Companhia de Saneamento do Paraná 
– Sanepar Foz do Iguaçu, PR
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USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Figueira 20.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A. Figueira, PR

GPA – Loja 1303 496 100% para Companhia Brasileira de Distribuição Curitiba, PR

GPA – Loja 1318 720 100% para Companhia Brasileira de Distribuição Curitiba, PR

Gurgacz 728 100% para Fundação Assis Gurgacz Cascavel, PR

Heringer 6.000 100% para Fertilizantes Heringer S/A. Paranaguá, PR

Iguaçu Carambeí 5.000 100% para UTE Iguaçu Carambeí Ltda. Carambeí, PR
Iguatemi (Antiga Santa 
Terezinha – Iguatemi) 3.400 100% para Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. Maringá, PR

Imcopa 7.000 100% para Importação, Exportação e Indústria de 
Óleos Ltda. Araucária, PR

Jacarezinho 8.000 100% para Companhia Agrícola Usina Jacarezinho Jacarezinho, PR

José Carlos Colombari 80 100% para José Carlos Colombari São Miguel do Iguaçu, PR

Klabin 113.250 100% para Klabin S.A. Telêmaco Borba, PR

L’Acqua 440 100% para L’Acqua Lavanderias Ltda. Ponta Grossa, PR

Lavinorte 728 100% para Lavanderia e Tinturaria Lavinorte Ltda. Cianorte, PR

Londrina 1 200 100% para Claro S.A. Londrina, PR
Londrina Norte 
Shopping 2.500 100% para Londrina Norte Administradora de 

Shopping Centers Ltda. Londrina, PR

Meridional Meat 365 100% para Meridional Meat Importação e 
Exportação de Alimentos Ltda. Arapongas, PR

Miguel Forte 16.000 100% para Miguel Forte Industrial S/A. – Papéis e 
Madeiras União da Vitória, PR

MVC Componentes 
Plásticos 2.032 100% para MVC Componentes Plásticos Ltda. São José dos Pinhais, PR

Paranatex 1.211,20 100% para Indústria Têxtil Apucarana Ltda. Apucarana, PR

Perobálcool 2.400 100% para Perobálcool Indústria de Açúcar e 
Álcool Ltda. Perobal, PR

Peróxidos do Brasil 3.000 100% para Peróxidos do Brasil Ltda. Curitiba, PR

Piraí 9.000 100% para Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda. Piraí do Sul, PR

Pizzatto 2.000 100% para Indústrias Pedro N. Pizzatto Ltda. General Carneiro, PR

Plásticos Paraná 1.760 100% para Stemac Energia S/A. Curitiba, PR

Processamento de Fumo 900 100% para Souza Cruz S.A. Rio Negro, PR
Refi naria Presidente 
Getúlio Vargas (REPAR) 52.000 100% para Petróleo Brasileiro S.A. Araucária, PR

Romani 480 Não identifi cado Paranaguá, PR

Sabarálcool 4.365 100% para Sabarálcool S/A – Açúcar e Álcool Engenheiro Beltrão, PR

Santa Maria 6.400 100% para Santa Maria Companhia de Papel e 
Celulose Guarapuava, PR

Santa Terezinha 50.500 100% para Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. Tapejara, PR

Santa Terezinha (Ivaté) 9.000 100% para Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. Ivaté, PR
Santa Terezinha 
Paranacity 36.000 100% para Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. Paranacity, PR

Shopping Estação 1.773,60 100% para Condomínio Shopping Estação Curitiba, PR
Sistema backup de 
geração da Estação 
de Compressão de 
Araucária/PR

520 100% para Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolívia-Brasil S.A. Araucária, PR

conclusão

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Star Milk 110 100% para Ibrahim Faiad Céu Azul, PR

Supermercado Macliv 168 100% para Supermercado Macliv Ltda. União da Vitória, PR

Supermercados 410 Não identifi cado Guarapuava, PR

Tamarana 456 100% para Tamarana Metais Ltda. Tamarana, PR

Termocana 9.500 100% para Cooperativa Agrícola Regional de 
Produtores de Cana Ltda. São Carlos do Ivaí - PR

Toledo 3.000 100% para Sadia S.A. Toledo - PR

U. E. Cascavel 648 100% para União Educacional Cascavel Cascavel - PR

UFL 42.000 100% para Usina Alto Alegre S.A. Açúcar e 
Álcool Florestópolis - PR

UJU 30.000 100% para Usina Alto Alegre S.A. Açúcar e 
Álcool Colorado - PR

Unidade Industrial de 
Aves 160 Não identifi cado Matelândia - PR

Unidade Industrial de 
Vegetais 40 Não identifi cado Itaipulândia - PR

Usaciga 48.600 100% para Açúcar, Álcool e Energia Elétrica 
Ltda. Cidade Gaúcha - PR

Usaçúcar – Terra Rica 16.500 100% para Usina de Açúcar Santa Terezinha 
Ltda. Terra Rica - PR

USI (Antiga Unidade 
Santo Inácio – USI) 35.000 100% para Usina Alto Alegre S.A. Açúcar e 

Álcool Santo Inácio - PR

Vale do Ivaí 18.400 100% para Renuka Vale do Ivaí S.A. São Pedro do Ivaí - PR

Vale do Ivaí – Cambuí 3.600 100% para Renuka Vale do Ivaí S.A. São João do Ivaí - PR
Vier Indústria e Comércio 
do Mate 168 100% para Vier Indústria e Comércio do Mate 

Ltda. São Mateus do Sul - PR

Zenaplast 800 100% para Zenaplast Ind. Com. de Artefatos de 
Plásticos Ltda. Bandeirantes - PR

FONTE: ANEEL - Banco de Informações de Geração (maio 2013)
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6.1.2  DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA6.1.2  DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

No Estado do Paraná existem, além da COPEL, outras seis empresas distribuidoras de energia elétrica. 
Dos 399 municípios, 394 são totalmente atendidos pela COPEL, 3 são atendidos conjuntamente pela COPEL 
e outras distribuidoras (Coronel Vivida, Guarapuava e Rio Negro) e 4 não são atendidos pela COPEL (Barra 
do Jacaré, Campo Largo, Jacarezinho e Ribeirão Claro). A fi gura 6.1.8 ilustra como é o atendimento de 
distribuição de energia elétrica no Estado.

FIGURA 6.1.8 - DISTRIBUIDORAS DE ENERGIAFIGURA 6.1.8 - DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA
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Quanto ao consumo de energia, percebe-se que os maiores consumos estão nos grandes centros urbanos. 
Contudo, há grande consumo de energia relacionado à indústria e à produção rural. A fi gura 6.1.9 apresenta 
o consumo total de energia elétrica, por município, durante o ano de 2014. Para o levantamento desse 
consumo, foram computados os dados residenciais, industriais, rurais e comerciais. Ao todo, o Estado do 
Paraná consumiu aproximadamente 24,6 milhões de MWh e apresenta mais de 4 milhões de consumidores de 
energia elétrica.

Essas informações foram desmembradas para a visualização por categorias, para maior caracterização da 
aptidão dos municípios paranaenses.

A fi gura 6.1.10 ilustra o consumo residencial total por município. Esse mapa destaca os grandes centros 
urbanos como os maiores consumidores. Já a fi gura 6.1.11 apresenta o consumo industrial total por município. 
Esse mapa destaca os grandes centros industriais do Estado. A fi gura 6.1.12 traz o consumo rural total por 
município. Esse mapa apresenta os municípios com vocação rural no Estado.

6.1.3  GERAÇÃO DISTRIBUÍDA6.1.3  GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

O conceito de geração distribuída abrange todas as fontes geradoras de energia elétrica de micro a 
pequeno porte, conectadas ao sistema elétrico de distribuição (tensão igual ou menor que 138,0 kW) e com 
potência instalada total igual ou menor que 30 MW (isto é, 30.000 kW) se for hidrelétrica ou 50 MW (isto é, 
50.000 kW) se não for hidrelétrica.

A geração de energia elétrica por pequenos produtores próxima ao local de consumo, seja qual for o 
modo de geração e comercialização, reduz a necessidade de investimentos na rede de distribuição e em 
subestações de alta tensão. Evitam-se assim as perdas de energia que ocorrem no seu transporte, desde a 
geração até o ponto de consumo. Além disso, incentiva o aumento da participação das fontes renováveis na 
matriz energética nacional, ajudando a promover o desenvolvimento sustentável do setor elétrico.

A operação dessas fontes de energia não é controlada pelo ONS. Sua operação se dá conforme contratos 
bilaterais de compra e venda entre o gerador e um consumidor, ou pela compra de sua energia pela distribuidora 
onde elas estão conectadas, ou ainda pelo uso de sua energia pelo próprio produtor.

Considerando o conceito acima exposto, pode-se segregar os diversos tipos de geração distribuída em 
quatro grandes grupos. Os dois primeiros operam conectados ao sistema de distribuição da COPEL e os outros 
dois não são conectados ao sistema da COPEL. São eles:

 acessantes de geração;
 mini e microgeradores de energia;
 microssistemas elétricos isolados e/ou fontes individuais de geração de energia;
 autoprodutores de energia.

A seguir, são dadas algumas informações sobre os geradores de cada grupo existentes no sistema de 
distribuição da COPEL. Mais detalhes sobre os requisitos necessários à conexão de geradores à rede de 
distribuição da COPEL podem ser obtidos no “Manual de Acesso de Geração Distribuída – NTC 905100”, 
disponível no site www.copel.com.

6.1.3.1  ACESSANTES DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA6.1.3.1  ACESSANTES DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Chamam-se de acessantes de geração distribuída as instalações de geração de energia, em geral de 
pequeno porte (entre 1 e 30 MW), que contratam o acesso (isto é, a conexão) e o uso do sistema de 
distribuição, para poder transportar a energia gerada até a unidade consumidora com quem foi fi rmado um 
contrato bilateral de fornecimento de energia.

Há na COPEL 57 acessantes de geração de energia elétrica distribuída, em 40 municípios do Paraná, que 
utilizam diversas formas de energia primária: hidrelétrica; termelétricas a gás natural, a vapor (cogeração 
em processos industriais) ou a biomassa; eólica etc, conforme apresentado na tabela 6.1.1.
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MUNICÍPIO QUANTIDADE POTÊNCIAINSTALADA (kW)

Guarapuava 2 11.660
Itapejara d’Oeste 2 7.260
Jaguariaíva 1 1.219
Londrina 1 3.980
Manoel Ribas 1 4.000
Marechal Cândido Rondon 1 3.700
Palmas 1 2.500
Paranacity 1 26.000
Paranaguá 1 30
Pitanga 1 14.000
Ponta Grossa 2 3.129
Porto União 3 14.230
Prudentópolis 1 1.720
Reserva do Iguaçu 2 6.940
Santa Maria do Oeste 1 265

FIGURA 6.1.9 - CONSUMO TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA - 2014FIGURA 6.1.9 - CONSUMO TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA - 2014
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FIGURA 6.1.10 - CONSUMO DE ENERGIA TOTAL RESIDENCIAL - 2014FIGURA 6.1.10 - CONSUMO DE ENERGIA TOTAL RESIDENCIAL - 2014
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FONTE: COPEL 2014

TABELA 6.1.1 - ACESSANTES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUÍDATABELA 6.1.1 - ACESSANTES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUÍDA

continua

MUNICÍPIO QUANTIDADE POTÊNCIAINSTALADA (kW)

Boa Ventura de São Roque 1 16.000
Bom Sucesso do Sul 1 300
Campina Grande do Sul 1 23.000
Campo Mourão 2 23.320
Candói 3 25.100
Cidade Gaúcha 1 23.300
Colorado 1 20.000
Corbélia 1 952
Cruz Machado 1 940
Cruzeiro do Iguaçu 1 29.072
Curitiba 1 30
Figueira 1 18.000
Florestópolis 1 30.000
Foz do Jordão 1 5.150
Goioxim 1 1.000
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TABELA 6.1.1 - ACESSANTES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUÍDATABELA 6.1.1 - ACESSANTES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUÍDA

conclusão

MUNICÍPIO QUANTIDADE POTÊNCIAINSTALADA (kW)

Santo Inácio 2 40.000
São Carlos do Ivaí 1 30.000
São José dos Pinhais 1 18.000
Sengés 1 12.100
Tamarana 1 10.000
Tapejara 1 29.940
Terra Rica 1 2.000
Toledo 1 14.000
Turvo 1 5.000
Virmond 1 1.300
Água Doce-SC 3 20.400
Caçador-SC 1 25.000
Ipuaçu-SC 1 30.000
Passos Maia-SC 1 9.600
São Domingos-SC 1 27.645
TOTAL 57 591.782

FIGURA 6.1.11 - CONSUMO DE ENERGIA TOTAL INDUSTRIAL - 2014FIGURA 6.1.11 - CONSUMO DE ENERGIA TOTAL INDUSTRIAL - 2014
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FIGURA 6.1.12 - CONSUMO DE ENERGIA TOTAL RURAL - 2014FIGURA 6.1.12 - CONSUMO DE ENERGIA TOTAL RURAL - 2014
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6.1.3.2  MINI E MICROGERADORES DE ENERGIA6.1.3.2  MINI E MICROGERADORES DE ENERGIA

Por meio da Resolução Normativa nº 482, de 17/4/2012, a ANEEL instituiu um sistema de compensação 
de energia elétrica, abrangendo projetos de microgeração (menor ou igual a 100 kW) e minigeração (de 101 
até 1.000 kW) a partir de fontes renováveis de energia elétrica, tais como hídrica, solar, eólica e de biomassa, 
apresentado no quadro 6.1.5. A energia não utilizada pela própria unidade consumidora onde está instalado 
o gerador é injetada na rede de distribuição, gerando créditos de consumo que poderão ser utilizados nos 36 
meses seguintes. Dessa forma, a rede faz o papel das baterias nos microssistemas elétricos isolados.

Essa forma de geração distribuída contempla empresas ou pessoas físicas que geram energia a partir de 
fontes renováveis, dentro de suas unidades consumidoras conectadas à rede de distribuição. Os interessados 
em aderir ao sistema de compensação devem apresentar à COPEL projeto com estudos de conexão e proteção, 
entre outras exigências.

QUADRO 6.1.5 - MINI E MICROGERADORES DE ENERGIAQUADRO 6.1.5 - MINI E MICROGERADORES DE ENERGIA

FONTE LOCAL POTÊNCIA INJETADA - kW NÍVEL DE TENSÃO SITUAÇÃO

UFV Curitiba 8,6 BT Ligada em 10/2013

UFV Curitiba 2 MT Ligada em 12/2013

UFV Cascavel 3 BT Ligada em 1/2014

BIOGÁS São Miguel do Iguaçu 80 BT Ligada em 5/2014

UFV Pinhais 2,3 BT Ligada em 10/2013

UFV Cascavel 1 BT Ligada em 1/2014

UFV Francisco Beltrão 6 BT Ligada em 2/2014 e 9/2014

UFV Ponta Grossa 1,5 BT Ligada em 2/2014

UFV Ponta Grossa 1,5 BT Ligada em 2/2014

UFV Maringá 5 BT Ligada em 8/2014

UFV Foz do Iguaçu 1,9 BT Ligada em 3/2014

UFV Maringá 2 BT Ligada em 9/2014

UFV Curitiba 3 BT Ligada em 3/2014

UFV Londrina 2 BT Ligada em 9/2014

UFV São José dos Pinhais 3 BT Ligada em 9/2014

UFV Curitiba 8,34 BT Ligada em 5/2014

UFV Curitiba 3 BT Ligada em 10/2014

UFV Foz do Iguaçu 3 BT Ligada em 1/2015

UFV Foz do Iguaçu 6 BT Ligada em 6/2014

UFV Curitiba 7,5 BT Ligada em 3/2015

UFV Curitiba 1,5 BT Ligada em 1/2015

UFV Curitiba 30,36 MT Ligada em 11/2014

UFV Curitiba 2 BT Ligada em 8/2014

UFV Curitiba 0,94 BT Ligada em 7/2014

UFV Curitiba 5 BT Ligada em 7/2014

BIOGÁS Marechal Cândido Rondon 35 BT Ligada em 8/2014

UFV Curitiba 20 BT Ligada em 3/2015

UFV Cianorte 14 BT Ligada em 1/2015

UFV São José dos Pinhais 4,8 MT Ligada em 11/2014

UFV Cascavel 13 BT Ligada em 12/2014

UFV Arapoti 0,46 BT Ligada em 3/2015

UFV Umuarama 2,2 BT Ligada em 2/2015

UFV/Eólico Curitiba 8,67 MT Ligada em 2/2015

UFV Curitiba 1,47 BT Ligada em 2/2015

UFV Foz do Iguaçu 2,64 BT Ligada em 2/2015

FONTE: COPEL

6.1.3.3 MICROSSISTEMAS ELÉTRICOS ISOLADOS E/OU FONTES INDIVIDUAIS DE GERAÇÃO DE 6.1.3.3 MICROSSISTEMAS ELÉTRICOS ISOLADOS E/OU FONTES INDIVIDUAIS DE GERAÇÃO DE 
ENERGIAENERGIA

A COPEL está fi nalizando as ligações elétricas dos últimos habitantes ainda não atendidos em áreas 
remotas do Estado do Paraná, no âmbito do Programa Luz para Todos. Nas ilhas e outras áreas dos entornos 
das baías de Paranaguá, Antonina e Guaratuba e da Serra do Mar, essas ligações estão sendo atendidas por 
meio de sistemas fotovoltaicos. Trata-se de painéis que convertem energia solar em energia elétrica, que são 
mais econômicos do que a construção de rede de distribuição até esses locais remotos e que são adequados 
às cargas ali instaladas. Em muitos casos, haveria restrição ambiental à construção de redes de distribuição, 
restando mesmo só a alternativa por fonte solar.

Esse tipo de atendimento é regulamentado pela ANEEL por meio da Resolução nº 493, de 5/6/2012. Essa 
norma estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento de energia elétrica por Microssistema 
Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica (MIGDI), bem como por Sistema Individual de Geração 
de Energia Elétrica com Fonte Intermitente (SIGFI).

No caso da COPEL, os MIGDI são formados por uma pequena rede de distribuição suprida por um conjunto de 
muitos painéis fotovoltaicos, enquanto os SIGFI são uma instalação menor, com um ou dois painéis fotovoltaicos 
suprindo apenas uma unidade consumidora. A energia elétrica gerada durante o dia por esses painéis carregam um 
pequeno banco de baterias, que então suprem as cargas dos consumidores (inclusive durante a noite). Na tabela 
6.1.2, pode-se observar as quantidade de unidades consumidoras atendidas até maio de 2015.

TABELA 6.1.2 - FONTES INDIVIDUAIS DE GERAÇÃO DE ENERGIATABELA 6.1.2 - FONTES INDIVIDUAIS DE GERAÇÃO DE ENERGIA

MUNICÍPIO QUANTIDADE POTÊNCIA INSTALADA (kW)

Antonina 15 9,0

Guaraqueçaba 201 120,6

Paranaguá 19 11,4

Pontal do Paraná 8 4,8

Bocaiúva do Sul 20 12,0

Londrina 01 0,6

TOTAL 264 158,4

FONTE: COPEL

6.1.3.4 AUTOPRODUTORES DE ENERGIA6.1.3.4 AUTOPRODUTORES DE ENERGIA

Muitos consumidores possuem fontes geradoras de energia não conectadas ao sistema de distribuição da 
COPEL. O objetivo é fornecer energia para si próprios, seja de forma permanente, seja de forma temporária. 
Esta última forma pode ocorrer em situações de emergência, isto é, quando ocorre interrupção no fornecimento 
de energia pela rede da COPEL, ou então durante horários de pico de carga (por exemplo, para evitar que a 
demanda contratada com a COPEL seja ultrapassada, o que implicaria em penalidade).

Assim como os acessantes de geração, os autoprodutores geram energia elétrica a partir das mais 
diversas formas de energia primária: hidrelétrica, termelétrica a gás natural, a vapor (cogeração em processos 
industriais), a biomassa ou a diesel. As potências instaladas podem ser também as mais diversas, desde 
dezenas de kW até dezenas de MW.

Nesses casos, não há registro de mais informações da instalação geradora (potência instalada, por 
exemplo), uma vez que não há contrato de acesso nem de uso do sistema de distribuição. A energia 
gerada não é levada em conta no balanço energético da COPEL (montante global de energia suprida pelo 
sistema de distribuição e faturada aos consumidores). Também não há controle da ANEEL sobre essa energia 
autoproduzida.
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O único interesse da COPEL é evitar que esses geradores se conectem inadvertidamente à rede de 
distribuição, o que traria risco às equipes de manutenção de redes (no caso de se desligar um trecho de rede 
para trabalhos de manutenção). A COPEL garante essa condição ao analisar e aprovar o projeto de instalação 
geradora. Mas não há como gerar relatório com dados detalhados a partir do cadastro dos consumidores 
(sistema CIS). Para obter dados detalhados da instalação, teríamos que levantar cada projeto aprovado.

A tabela 6.1.3 apresenta as quantidades de autoprodutores, segundo o cadastro de consumidores da 
COPEL, em maio de 2015 (n.d. = não disponível no sistema CIS).

TABELA 6.1.3 - AUTOPRODUTORES DE ENERGIATABELA 6.1.3 - AUTOPRODUTORES DE ENERGIA

REGIÃO QTDE. MUNICÍPIOS QTDE. CONSUMIDORES POT. INSTALADA

Leste 21 368 n.d.

Centro-Sul 36 144 n.d.

Norte 35 228 n.d.

Noroeste 50 257 n.d.

Oeste 55 280 n.d.

TOTAL 197 1.277 n.d.

FONTE: COPEL

REFERÊNCIASREFERÊNCIAS
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6.2  REDE MULTIMODAL DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA6.2  REDE MULTIMODAL DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Eduardo Felga Gobbi | Fernando Raphael Ferro de Lima | Gino Schlesinger | Josil do Rocio Voidela Baptista | 
Thiago Petchak Gomes, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL)

Marco Aurélio Busch Ziliotto, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA)
Fernanda Valentim Nagal Holzmann, Departamento de Estradas de Rodagem (DER)

Este capítulo trata das atividades do setor de infraestrutura e logística no Estado do Paraná, nos 
termos do que é defi nido como função da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL). O âmbito 
de atuação da SEIL refere-se aos modais de transporte rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário e 
dutoviário. O setor portuário foi tratado, aqui, separadamente do setor aquaviário.

O objetivo é apresentar um panorama geral da situação da infraestrutura e logística no Estado, com 
os principais fl uxos de transporte e os maiores gargalos do Estado. Cada modal será apresentado de forma 
individualizada, para contemplar a situação atual e os planos para o futuro.

A SEIL e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) têm se preocupado em identifi car os gargalos 
nas principais rodovias e, com base em uma hierarquização de prioridades, elaborar e executar projetos 
para aumentar a capacidade de tráfego nesses trechos com gargalos. Outro objetivo da SEIL e do DER é 
consolidar um banco de projetos para que, quando houver disponibilidade orçamentária, estes já estejam bem 
desenvolvidos para já poderem ser contratados para execução.

A falta de planejamento integrado entre outros modais é outro problema histórico em nosso país, e 
no Paraná não tem sido diferente. Nesse sentido, a SEIL tem empreendido um grande esforço para eliminar 
essa defi ciência. Para isso, vêm sendo elaborados, concomitantemente, o Plano Aeroviário Estadual (que se 
encontrava defasado, visto que sua primeira e única edição datava de 1988); o Plano Hidroviário Estadual 
(voltado não apenas para as hidrovias, mas também para o planejamento das travessias de rios realizadas 
por meio de balsas); e o Plano Estadual de Logística de Cargas (com o objetivo de conhecer e mapear os 
principais fl uxos econômicos do Estado).

O planejamento integrado dos diversos modais de transporte, assim como um olhar mais direto para os 
principais fl uxos existentes, é necessário para compreender a existência de gargalos atuais e antecipar as 
demandas futuras. Nota-se que o Estado do Paraná, por conta de sua localização geográfi ca, serve como rota 
de passagem para as mercadorias que são transportadas dos estados do norte do país para os estados do sul, 
bem como as que provêm desses estados com destino a outras regiões do Brasil. Além disso, é importante 
estabelecer elo com os países do Mercosul, especialmente com o Paraguai e a Argentina, por se tratar do 
maior parceiro comercial do Brasil.

Dada a centralidade do Estado de São Paulo na economia nacional, o fl uxo de mercadorias organiza-
se predominantemente no sentido norte-sul, em termos de volume. Outro importante fl uxo, marcado 
pelo comércio exterior, sobretudo de commodities agrícolas, é o do sentido oeste-leste, caracterizado 
principalmente pelo transporte de granéis sólidos de exportação (soja, milho e açúcar), com contrafl uxo de 
fertilizantes e combustíveis, vindos da área litorânea. Estes são os dois macrofl uxos logísticos que atuam na 
rede de transportes do Estado do Paraná (tabela 6.2.1).

De acordo com a pesquisa da FIPE/IDET, é possível notar que 40% das cargas que circulam pela malha 
rodoviária do Estado do Paraná pode ser considerada carga de passagem, tanto em sentido norte-sul, quanto 
sul-norte. O restante da movimentação, de 36,2%, refere-se ao tráfego interno, entre os municípios do 
Estado, 10% refere-se à “importação” de outros estados e 15% de “exportação” para outras unidades da 
federação. Estas movimentações totalizam aproximadamente 19 mil viagens por dia (considerando um total 
de 251 dias úteis em 2010).

TABELA 6.2.1 - FLUXOS DE CARGA POR VIA RODOVIÁRIA NO PARANÁ - 2010TABELA 6.2.1 - FLUXOS DE CARGA POR VIA RODOVIÁRIA NO PARANÁ - 2010

SENTIDO CARGA TRANSPORTADA (T)
MÉDIA DE VIAGENS

DIAS ÚTEIS OUTROS DIAS

Movimento interno 79 806 540 6 987 3 377
Passagem - destino sul 59 719 465 5 229 2 527
Passagem - destino norte 27 619 366 2 418 1 169
Destino Paraná 22 026 051 1 928 932
Origem Paraná 31 118 914 2 725 1 317

TOTAL 220 290 336 19 287 9 322
FONTE: CNT (2010)
NOTA: Dados elaborados pela SEIL.

Essa situação gera um uso da infraestrutura diferenciado do que ocorre em outros estados como por 
exemplo, o Rio Grande do Sul, em que uma parte pouco representativa das viagens é composta de viagens 
de passagem. Com isso, a malha viária sofre uma forte pressão do tráfego de passagem, que representa 40% 
das viagens totais. Soma-se a isso a defi ciência na oferta de alternativas ao transporte rodoviário, tendo em 
vista a pequena extensão e a qualidade insufi ciente de ferrovias, dutovias e hidrovias do Estado.

É importante observar que, apesar do peso das exportações na economia paranaense, o Porto de 
Paranaguá, cujo movimento nos últimos anos tem fi cado ao redor de 40 milhões de toneladas (representando 
cerca de 18% do total apurado pela pesquisa da FIPE), é responsável por 30% do movimento que envolve 
cargas com origem ou destino no Paraná, somadas ao movimento interno. Isso mostra a importância da 
infraestrutura de transporte que faz a ligação entre o planalto e o litoral do Estado, ainda mais quando se 
nota que todo esse volume de transporte se realiza por meio de rodovias (30 milhões de toneladas/ano), 
ferrovias (10 milhões de toneladas/ano) e parcela residual por meio da dutovia da Petrobras.

Deve-se destacar também que os portos do Paraná operam em sua capacidade máxima, de acordo com o 
estudo do LABTRANS/UFSC, elaborado na ocasião da criação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do 
Porto Organizado (APPA, 2012a), que, uma vez realizados os investimentos necessários, tem uma demanda 
prevista de 85 milhões de toneladas por ano, para 2030.

Diante desse cenário de restrição na capacidade da infraestrutura, aliado à expectativa de crescimento 
na movimentação de cargas, algumas obras tornam-se extremamente necessárias para compatibilizar a 
infraestrutura com a demanda logística. O acesso ao litoral que permita atender com segurança e agilidade 
os portos do Paraná, necessita de intervenções para desafogar o tráfego diário na BR-277, que atingiu em 
2011 uma média diária de tráfego superior a 16 mil veículos, dos quais aproximadamente metade eram 
veículos pesados.

Entre as alternativas, encontra-se a construção de uma nova transposição ferroviária da Serra do Mar, 
uma vez que a ferrovia atual encontra limitações à expansão de sua capacidade de carga, além de oferecer 
riscos ambientais elevados por conta do traçado e da tecnologia empregada para tração das locomotivas 
(motores diesel-elétricos). Ainda em relação ao transporte ferroviário, deve-se destacar a construção do 
Contorno Extremo Oeste de Curitiba, obra que afastaria das áreas urbanas de Curitiba o transporte de 
derivados de calcário, produzidos ao norte da RMC, cuja destinação principal encontra-se nas áreas agrícolas 
do interior do Estado. A construção do novo trecho ferroviário entre Engenheiro Bley (no município de Balsa 
Nova) e Guarapuava e de Cascavel a Maracaju, no Mato Grosso do Sul, passando por Guaíra, completaria as 
obras do novo sistema ferroviário paranaense. Essas obras trariam como resultado a redução da sobrecarga 
na BR-277, no interior do Estado, e nas demais rodovias de acesso.

Outra possibilidade, cada vez mais factível, é a construção de um novo duto, voltado para o transporte 
de gás natural e biocombustíveis, que faria a conexão entre o Norte-Central e o noroeste do Paraná ao litoral, 
tornando mais barata e segura a exportação de biocombustíveis líquidos, sobretudo etanol e metanol, e a 
importação de gás natural, que abasteceria a indústria dessas regiões.
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Com o intuito de reduzir a pressão sobre a rodovia BR-277, é necessária também a 
implantação do trecho paranaense da BR-101, que permitiria a integração direta com o 
Estado de Santa Catarina, desafogando a passagem pelo contorno rodoviário de Curitiba 
e a descida pela BR-277.

No interior do Estado, as intervenções também são desafi adoras, dada a extensão 
das obras necessárias. Cabe destacar a duplicação da BR-476, entre Contenda e São 
Mateus do Sul, que interliga a unidade da Petrobras que produz derivados de Xisto à RMC, 
onde se situa a Refi naria da Petrobras (REPAR); a duplicação da PR-323 entre Paiçandu e 
Francisco Alves, que integra o noroeste do Estado à Maringá, importante polo do Norte-
Central, cujo início se dará ainda no segundo semestre de 2014, com previsão para término 
em 2019; a duplicação da BR-277 entre Medianeira e Cascavel (em vias de conclusão em 
praticamente toda a extensão desse trecho); a duplicação da BR-163, sobretudo entre 
Capitão Leônidas Marques e Santa Tereza do Oeste, que faz a ligação entre as regiões 
produtoras de milho do centro-oeste e as áreas produtoras de frango no sudoeste do 
Paraná e no oeste de Santa Catarina. Em relação a esta interconexão, a viabilização de 
um ramal ferroviário entre Cascavel e Chapecó também cumpriria o objetivo de tornar 
mais rápido, barato e efi ciente o transporte entre as regiões avicultoras e suinicultoras 
e as regiões produtoras de milho.

Dessa forma, este capítulo apresenta uma síntese das principais ações que estão 
sendo desenvolvidas na área de infraestrutura e logística do Estado, contribuindo para 
o ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO PARANÁ (ZEE-PR).

6.2.1  AEROPORTOS6.2.1  AEROPORTOS

O Estado do Paraná tem atualmente 39 aeroportos públicos (homologados pela 
ANAC), localizados em 39 diferentes municípios, como apresentado na fi gura 6.2.1. 
Destes, temos 35 administrados pelas prefeituras municipais, de forma direta ou por 
meio de autarquias; e 4 administrados pela Infraero. Dos administrados pela Infraero, 
um deles, o do Bacacheri, em Curitiba, não tem voo regular; outros 3, o Afonso Pena, em 
São José dos Pinhais, e o de Foz do Iguaçu e o de Londrina, têm voos regulares, sendo 
2 internacionais (Afonso Pena e Foz do Iguaçu). Dos 35 administrados pelas prefeituras, 
2 têm voos regulares, o de Maringá e o de Cascavel. O Estado conta ainda com 51 
aeroportos administrados por particulares (quadros 6.2.1 e 6.2.2).

Atualmente 9 desses aeroportos públicos estão interditados pela ANAC, na maioria 
dos casos por problemas de segurança externa (inexistência ou avarias nas cercas) ou 
problemas na qualidade das pistas de pouso e decolagem. 

Todas as 10 mesorregiões do Estado são contempladas com pelo menos um aeroporto 
público e as maiores concentrações estão nas mesorregiões do oeste e do Norte-Central, 
ambas com 7 aeroportos. A mesorregião sudeste é a única que tem apenas um aeroporto, 
o de União da Vitória.

Analisando a área de infl uência dos aeroportos públicos, considerando como 
parâmetro 45 minutos de deslocamento, verifi camos, conforme a fi gura 6.2.2, que grande 
parte do território estadual se encontra coberta por algum aeroporto, sendo, no entanto, 
os maiores “vazios” os compreendidos nas mesorregiões Centro-Sul e sudeste.

FIGURA 6.2.1 - LOCALIZAÇÃO DOS AEROPORTOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁFIGURA 6.2.1 - LOCALIZAÇÃO DOS AEROPORTOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ

FONTE: SEIL, 2014

A aviação regular atende às demandas por voos de passageiros, tanto os voos pessoais quanto os voos corporativos. Nos 
municípios onde atualmente os aeroportos não têm linhas regulares, ganha em importância a chamada aviação geral. São voos 
que atendem às necessidades específi cas por aviação da região, como aeroclubes, clubes de paraquedismo, aviação agrícola, 
aerofotogrametria, aviação meteorológica, aviação publicitária, emergências médicas (transporte de pacientes, médicos e 
órgãos para transplante), aviação recreativa e planadores, além de embarques e desembarques de voos privados/executivos que 
atendem artistas, empresários, políticos e autoridades na região (tabela 6.2.2).

Por último, mas não menos importante, temos o transporte de cargas aéreas. Esse modal de transporte tem peculiaridades 
específi cas, como cargas de alto valor agregado, perecíveis e necessidade de velocidade e agilidade de entrega.

Nos aspectos de intermodalidade que envolvem o modal aéreo, é bom ressaltar que esse modal não se comunica com os modais 
hidroviário, ferroviário e dutoviário no que se refere a cargas. No caso do Estado do Paraná, a forma padrão atual de conectividade é 
dada pelo modal rodoviário tanto para carga quanto para passageiros.
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QUADRO 6.2.1 - LISTA DOS AEROPORTOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁQUADRO 6.2.1 - LISTA DOS AEROPORTOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ

SIGLA MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO

SBBI Curitiba
SBCA Cascavel
SBCT São José dos Pinhais
SBFI Foz do Iguaçu
SBLO Londrina
SBMH Maringá
SBTL Telêmaco Borba
SSAB Ibaiti
SSAN Andirá
SSAP Apucarana
SSBR Bandeirantes
SSCP Cornélio Procópio
SSCR Marechal Cândido Rondon
SSCT Cianorte
SSFB Francisco Beltrão
SSGB Guaratuba
SSGW Goioerê
SSGY Guaíra
SSKM Campo Mourão
SSLO Loanda
SSMD Medianeira
SSMY Manoel Ribas
SSOG Arapongas
SSPB Pato Branco
SSPG Paranaguá
SSPI Paranavaí
SSPS Palmas
SSPT Palotina
SSQC Siqueira Campos
SSQT Castro
SSRE Realeza
SSSZ Sertanópolis
SSTD Toledo
SSUM Umuarama
SSUV União da Vitória
SSUW Guarapuava
SSYA Arapoti
SSZS Centenário do Sul
SSZW Ponta Grossa

QUADRO 6.2.2 - LISTA DOS AEROPORTOS PRIVADOS DO ESTADO DO PARANÁQUADRO 6.2.2 - LISTA DOS AEROPORTOS PRIVADOS DO ESTADO DO PARANÁ

continua

SIGLA MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO

SSOK Londrina
SJTL Jaguapitã
SSAF Santa Terezinha de Itaipu
SILQ Cascavel
SJPR Balsa Nova
SSHC Guapirama
SWES Ibiporã
SWIT Santa Terezinha de Itaipu
SSKP Palotina
SICP Faxinal
SIJR Balsa Nova
SNNM Guarapuava
SSFE Foz do Iguaçu
SJBW São Pedro do Ivaí
SIFE Nova Fátima
SNQT Umuarama
SSGU Santa Isabel do Ivaí
SSJP Colorado
SSHL Jussara
SSFM Conselheiro Mairinck
SSTM Bituruna
SIYM Toledo
SSUW Centenário do Sul
SNUA Santa Terezinha de Itaipu
SSFX Nova Fátima

conclusão

SIGLA MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO

SWSA Londrina
SNRT Cornélio Procópio
SDLV Florestópolis
SJSU Alto Paraíso
SNWH Querência do Norte
SDUE Balsa Nova
SILY Alto Paraíso
SSMP Itambé
SSJZ Terra Roxa
SIIS Alto Paraíso
SIDY Lunardelli
SSFA Pinhão
SSOC Engenheiro Beltrão
SSCF Campo Largo
SIOE Dois Vizinhos
SIZF Altônia
SISY Piraquara
SWPU Porecatu
SSXO Presidente Castelo Branco
SSHN Iguaraçu
SSMY São Miguel do Iguaçu
SJKK Ivaiporã
SNYY Boa Esperança
SNET Tamarana
SSUL São José dos Pinhais
SINZ Fernandes Pinheiro

FONTE: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) - Atualizado em 1/10/2014
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FIGURA 6.2.2 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS AEROPORTOS CONSIDERANDO DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO DE 45 MINUTOSFIGURA 6.2.2 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS AEROPORTOS CONSIDERANDO DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO DE 45 MINUTOS

FONTE: SEIL, 2014

TABELA 6.2.2 - MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS NOS PRINCIPAIS AEROPORTOS - 2010-2013TABELA 6.2.2 - MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS NOS PRINCIPAIS AEROPORTOS - 2010-2013

AEROPORTO ADMINISTRAÇÃO
PASSAGEIROS

2010 2011 2012 2013

Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais INFRAERO 5.774.615 6.969.484 6.829.334 6.740.024

Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu INFRAERO 1.155.615 1.691.392 1.741.526 1.677.801

Aeroporto Regional de Londrina INFRAERO 732.433 961.876 1.098.848 1.051.211

Aeroporto Regional de Maringá Prefeitura Municipal de 
Maringá 509.290 677.264 769.069 743.493

Aeroporto Regional de Cascavel Prefeitura Municipal de 
Cascavel 76.149 50.651 169.988 163.384

TOTAL 8.248.102 10.350.667 10.608.765 10.375.913 

6.2.2  MODAL DUTOVIÁRIO6.2.2  MODAL DUTOVIÁRIO

A rede de dutos do Estado do Paraná é atualmente composta pelo trecho paranaense 
do Gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL) e pelos oleodutos da PETROBRAS.

6.2.2.1  GASODUTO BRASIL-BOLÍVIA6.2.2.1  GASODUTO BRASIL-BOLÍVIA

O Gasoduto Bolívia-Brasil, com extensão total de 3.150 quilômetros, origina-se na Bolívia, 
em Santa Cruz de La Sierra. Percorre 557 quilômetros na Bolívia e, ao entrar em território 
brasileiro por Corumbá/MS, percorre 2.593 quilômetros, passando por 137 municípios em 
cinco Estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A 
tubulação fi ca enterrada a uma profundidade média de 1 metro, em uma faixa de terra com 
largura de 20 metros (faixa de servidão). A capacidade total de fornecimento é de 30,08 
milhões de metros cúbicos (equivalentes a 200 mil barris/dia de petróleo).

Fazem parte ainda do GASBOL 5 estações de medição, que são pontos do gasoduto onde 
são contabilizados os volumes de gás que estão passando; 19 estações de compressão, que 
mantêm a pressão do gás em condições para transporte, por meio de turbinas a gás que 
acionam os compressores; e 44 estações de entrega, instaladas em pontos-chave ao longo 
do gasoduto. Na fi gura 6.2.3 pode-se ter uma visão geral do GASBOL.

No Estado do Paraná, o GASBOL atravessa 12 municípios: Doutor Ulysses, Cerro Azul, 
Rio Branco do Sul, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Araucária, Curitiba, 
Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Guaratuba. Cruza ainda 4 
rodovias, 1 ferrovia, 581 propriedades e 1 rio. Está presente ainda no Paraná 1 estação de 
compressão em Araucária e 4 estações de entrega, em Campo Largo, na Cidade Industrial 
de Araucária, na Refi naria Presidente Getúlio Vargas e na Usina Termoelétrica de Araucária.

FIGURA 6.2.3 - VISÃO GERAL DO GASODUTO BRASIL-BOLÍVIAFIGURA 6.2.3 - VISÃO GERAL DO GASODUTO BRASIL-BOLÍVIA

FONTE: Adaptado de TBG
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6.2.2.2  OLEODUTOS DA PETROBRAS6.2.2.2  OLEODUTOS DA PETROBRAS

A PETROBRAS tem três importantes dutos no Estado do Paraná. O OSPAR (Oleoduto Santa Catarina/
Paraná), o OPASC (Oleoduto Paraná/Santa Catarina) e o OLAPA (Oleoduto Araucária/Paranaguá).

O oleoduto OSPAR, construído em 1974, é responsável pelo abastecimento de petróleo desde o Terminal 
de São Francisco do Sul (TEFRAN), em Santa Catarina, até a Refi naria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, 
passando pela Estação Intermediária de Bombeio, no município de Guaratuba/PR. Esse duto tem 30” de 
diâmetro e 118 quilômetros de extensão. Transporta basicamente petróleo para a refi naria e tem capacidade 
de bombear 1.500 metros cúbicos de petróleo por hora. Na fi gura 6.2.4, pode-se observar o trecho do OSPAR 
no Paraná.

O oleoduto OPASC é um poliduto, responsável pelo escoamento de derivados de petróleo da REPAR para o Estado 
de Santa Catarina. No duto OPASC são transportados óleo diesel, diesel marítimo, gasolina, álcool hidratado e álcool 
anidro e GLP. A faixa de duto OPASC é constituída por 263 quilômetros, sendo 74 quilômetros no Paraná e o restante 
em Santa Catarina. Tem um trecho em 10” de diâmetro, desde a REPAR até a base de Itajaí, com uma sangria na base 
de Guaramirim e outro trecho de 8” de diâmetro, da base de Itajaí até a base de Biguaçu. O OPASC ocupa a mesma 
faixa do OSPAR no Estado do Paraná e estão enterrados com uma distância entre si de cerca de 4 metros.

O oleoduto OLAPA se origina na Refi naria de Araucária e tem como destino o terminal do Porto de 
Paranaguá. É responsável pelo transporte de subprodutos de petróleo da refi naria Getúlio Vargas (REPAR) 
até Paranaguá. O OLAPA foi construído entre 1973 e 1976 e sua capacidade de condução é de 50 mil barris, 
em seus 94 quilômetros e 12” de diâmetro enterrados entre 1 e 1,5 metro de profundidade. Na fi gura 6.2.5, 
pode-se observar o trecho do OLAPA.

FIGURA 6.2.4 - OLEODUTO OSPARFIGURA 6.2.4 - OLEODUTO OSPAR

FONTES: DSG; IBGE, anos diversos

FIGURA 6.2.5 - OLEODUTO OLAPAFIGURA 6.2.5 - OLEODUTO OLAPA

FONTES: DSG; IBGE, anos diversos

6.2.2.3  REDE DE GÁS DA COMPAGAS6.2.2.3  REDE DE GÁS DA COMPAGAS

A COMPAGAS é uma sociedade de economia mista de capital fechado, concessionária responsável pela 
exploração exclusiva do serviço público de distribuição de gás canalizado no Estado do Paraná. Sua acionista 
majoritária é a Companhia Paranaense de Energia (COPEL), que detém 51% de suas ações. O restante das 
ações pertencem à PETROBRAS Gás S.A. (GASPETRO), que detém 24,5%, e à Mitsui Gás, que detém 24,5%. 
A COMPAGAS atende aos seguintes municípios do Estado: 7 são abastecidos pela rede de distribuição – 
Curitiba, Ponta Grossa, Palmeira, Campo Largo, São José dos Pinhais, Balsa Nova e Araucária – e 8 são 
atendidos pela Gás Natural Comprimido (GNC) – Colombo, Paranaguá, Pinhais, São Mateus do Sul, Quatro 
Barras, Pinhais, Fazenda Rio Grande e Londrina. Em 2013, o volume médio diário comercializado foi de 2,23 
milhões de metros cúbicos por dia.
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6.2.3  MODAL FERROVIÁRIO6.2.3  MODAL FERROVIÁRIO

A malha ferroviária do Estado do Paraná é composta por 2.287,5 quilômetros de ferrovias, sendo assim distribuída:
 2.039 quilômetros concessionados pelo Governo Federal à Rumo Logística;
  248,5 quilômetros concessionados ao governo do Estado do Paraná, cuja administração e operação é executada pela 

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (FERROESTE).

Ambas as concessões têm como órgão regulador a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). A fi gura 6.2.6 apresenta 
a malha ferroviária no Estado do Paraná.

FIGURA 6.2.6 - MALHA FERROVIÁRIAFIGURA 6.2.6 - MALHA FERROVIÁRIA

FONTE: SEIL, 2014

6.2.3.1  RUMO LOGÍSTICA6.2.3.1  RUMO LOGÍSTICA1

A Rumo Logística é uma empresa independente, de serviços de logística, que opera de 
forma integrada os modais ferroviário e rodoviário para diversos clientes no Brasil. Nascida 
em 1997, como Ferrovia Sul Atlântico, foi uma das três companhias a assumir, naquele ano, 
os serviços ferroviários no Brasil, após o processo de privatização do setor. No ano seguinte, 
assumiu também a concessão de ferrovias nas regiões central e norte da Argentina. Em 2001, 
adquire a Delara, empresa de transportes rodoviários no Brasil, e amplia seu suporte logístico.

Em 2006, com a aquisição da Brasil Ferrovias e da NOVOESTE, que operavam as 
estratégicas malhas do Centro-Oeste e do Estado de São Paulo, a Rumo Logística se 
tornou a principal empresa de logística do Cone Sul. Detentora de concessões numa área 
de cobertura que alcança 80% do PIB do Brasil, onde estão localizados 4 dos portos 
mais ativos do país e por meio dos quais a grande maioria da produção de grãos do 
Brasil é exportada. São 13 mil quilômetros de ferrovias dos quase 29 mil quilômetros de 
linhas férreas existentes no Brasil. Operando toda essa malha no sistema intermodal, 
a Rumo Logística atende três segmentos de negócios: commodities agrícolas, produtos 
industriais e serviços rodoviários.

6.2.3.2  A ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE6.2.3.2  A ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE

A Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A., sociedade de economia mista que tem no 
governo do Paraná seu maior acionista, foi criada em 15 de março de 1988. Em outubro 
do mesmo ano, recebeu a outorga da concessão para construir e explorar a ferrovia. A 
empresa detém a concessão para construir e operar uma ferrovia entre Guarapuava/PR 
e Dourados/MS, servindo os produtores do oeste e extremo oeste paranaense, do Mato 
Grosso do Sul, do Paraguai e do norte da Argentina.

No ano de 1991, a Assembleia Legislativa do Paraná decretou e sancionou a Lei nº 
9.892, de 31 de dezembro, que autorizou o Poder Executivo a efetivar participação acionária 
do Estado do Paraná na FERROESTE. Para viabilizar o projeto da ferrovia, foram editados 
dois decretos a fi m de declarar áreas de utilidade pública em favor da FERROESTE, estas 
destinadas à extensão da linha e à implantação do Terminal Integrado de Cargas de Cascavel.

Concebida principalmente para transporte de grãos agrícolas e insumos para plantio, 
a FERROESTE, denominada no passado de Ferrovia da Soja e Ferrovia da Produção, teve sua 
construção iniciada em 15 de março de 1991. A obra foi construída pelo governo paranaense 
em parceria com o Exército Brasileiro, durante o primeiro mandato do governador Roberto 
Requião, entre 1991 e 1994, e custou US$ 360 milhões, pagos integralmente com recursos do 
Estado. O primeiro trecho implantado foi o de Guarapuava a Cascavel, com 248,6 quilômetros.

Nessa primeira fase do projeto, o tráfego de trens teve início no primeiro semestre 
de 1996, em fase pré-operacional, como decorrência do acordo com a antiga Rede 
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), que ao longo de quatro anos garantiria o material 
rodante necessário à movimentação de até 1 milhão de toneladas anuais. O Ministério 
dos Transportes autorizou a abertura defi nitiva ao tráfego em 12 de dezembro de 1996.

Durante o governo Jaime Lerner, a FERROESTE foi privatizada, em leilão realizado 
em 10 de dezembro de 1996. O consórcio vencedor constituiu a Ferrovia Paraná S.A. 
(FERROPAR) e iniciou suas atividades em 1.º de março de 1997. Nos anos seguintes, o 
consórcio operador do serviço deixou de fazer os investimentos previstos, não cumpriu 
as metas de transporte de cargas nem pagou as parcelas estipuladas no contrato de 
concessão. Em 2003, o governador Roberto Requião, em nova gestão, determinou à 

1 Antiga América Latina Logística (ALL).
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diretoria da FERROESTE a retomada do controle da ferrovia. A FERROESTE ingressou em 
juízo, culminando com a retomada da ferrovia pelo Estado, em 18 de dezembro de 2006.

Pelos trens da FERROESTE são escoados, anualmente, cerca de 720 mil toneladas 
(2012), principalmente de grãos (soja, milho e trigo), farelos e contêineres, com destino 
ao Porto de Paranaguá, no litoral do Estado. No sentido importação, a ferrovia transporta 
principalmente insumos agrícolas, adubo, fertilizante, cimento e combustíveis.

No segundo semestre de 2013, a FERROESTE adquiriu também, pela primeira vez em 
sua história, duas locomotivas próprias. A operação permitiu que a empresa aumentasse 
em 50% a capacidade de transporte em 2014. Até então, a empresa operava com apenas 
6 locomotivas modelo G12 e 1 locomotiva modelo GL8 em sua malha, sendo todas de 
menor potência e não próprias.

A orientação básica da FERROESTE é reduzir os custos logísticos do escoamento da 
produção. O objetivo é oferecer tarifas baratas, tanto para grandes, quanto para médios 
e pequenos produtores. E o mesmo vale para as empresas transportadoras de cargas.

Os atuais 248,6 quilômetros da FERROESTE são construídos em bitola métrica. O raio 
mínimo é de 312 metros, mantendo-se rampas máximas compensadas de 1,5%, no sentido 
das cargas de exportação e 1,8%, no sentido da importação. Outras características: 
superestrutura com trilhos TR45 soldados em barras de 270 a 324 metros e dormentes 
monoblocos de concreto na linha tronco e de madeira nos pátios, tendo fi xação elástica 
com as respectivas placas Deenik. Carga máxima de 20 toneladas por eixo.

O atual traçado da FERROESTE inicia em Guarapuava, estendo-se até Cascavel. 
Ao longo de seu trajeto, a estrada de ferro corta os municípios de Candói, Goioxim, 
Cantagalo, Marquinho, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Guaraniaçu, Ibema e Campo 
Bonito; ao todo, 11 municípios paranaenses (fi gura 6.2.7).

Os principais pátios de movimentação de mercadorias encontram-se nos pontos extremos 
da ferrovia, ou seja, em Cascavel, o de maior movimento, e em Guarapuava, onde limita com 
as linhas da Rumo Logística. A capacidade instalada é de aproximadamente 5 milhões de 
toneladas/ano.

Os embarques em Cascavel são realizados no terminal de transbordo, que faz a 
transferência das cargas recebidas dos caminhões para os vagões e vice-versa. Além da 
moega própria, o terminal tem outras 13 grandes empresas instaladas, e com operação 
de carga/descarga via férrea. Em Guarapuava, nas operações de carga e descarga de 
vagões são utilizados dois terminais rodoferroviários para as operações de transbordo.

FIGURA 6.2.7 - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. (FERROESTE)FIGURA 6.2.7 - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. (FERROESTE)

FONTE: AEN PR Foto: José Gomercindo/SECS

6.2.4  MODAL HIDROVIÁRIO 6.2.4  MODAL HIDROVIÁRIO 

Embora o Estado do Paraná tenha uma rede hídrica bastante densa, o transporte hidroviário é muito pouco utilizado. No 
âmbito da navegação interior, tem importância tanto o transporte longitudinal, ao longo dos rios e reservatórios, como o 
transporte transversal dos rios, reservatórios e baías, por meio de balsas ou embarcações de transporte de passageiros. O meio 
de transporte nos casos de transporte transversal é fundamental para a movimentação de cargas e passageiros de uma margem 
à outra do rio, ou reservatório ou baía, uma vez que esses locais não dispõem de malha rodoviária para a transposição e fazem 
a ligação entre municípios distintos ou localidades de um mesmo município.

O transporte longitudinal por hidrovia no Estado do Paraná ocorre em alguns trechos da Hidrovia Paraná-Tietê. No caso do 
transporte transversal de rios, reservatórios e baías, no Paraná estão cadastradas 65 balsas que realizam essas travessias interiores, 
responsáveis pelo transporte de cargas e de passageiros. Desse total, 45 delas são operadas por prefeituras municipais e 20 
administradas por particulares. Essas travessias, como pode ser observado na fi gura 6.2.8, se concentram nos seguintes rios:

 Paranapanema e afl uentes, na divisa com São Paulo;
 Tibagi;
 Ivaí e afl uentes; 
 Piquiri e afl uentes;

 Iguaçu e afl uentes;
 Paraná;
 Baía de Guaratuba.

FIGURA 6.2.8 - TRANSPORTE POR BALSASFIGURA 6.2.8 - TRANSPORTE POR BALSAS

FONTE: SEIL, 2014
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6.2.4.1  HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ6.2.4.1  HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ

A Hidrovia Tietê-Paraná, uma das mais importantes do país, apresenta cerca de 1.080 quilômetros 
de vias navegáveis e pertence à Região Hidrográfi ca do Paraná. Os rios da bacia percorrem uma região de 
grande importância econômica nacional, que envolve os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais e Goiás (uma visão geral é apresentada na fi gura 6.2.9). O Rio Paraná e seus afl uentes são 
administrados pela Administração da Hidrovia do Paraná (AHRANA), unidade descentralizada da Companhia 
Docas do Maranhão (CODOMAR), que é vinculada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), do Ministério dos Transportes (MT). A área sob sua gerência é de 6.938 quilômetros de rios.

A Hidrovia Tietê-Paraná, em 2011, movimentou cerca de 5,7 milhões de toneladas de carga. Foi a 
segunda hidrovia brasileira em quantidade de carga, sendo superada apenas pela quantidade transportada 
na Bacia Amazônica, o que representa aproximadamente 24% da movimentação nas hidrovias brasileiras por 
meio de navegação interior.

FIGURA 6.2.9 - CIRCUNSCRIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁFIGURA 6.2.9 - CIRCUNSCRIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ
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FONTE: Adaptado de AHRANA

O Rio Paraná nasce na confl uência de dois importantes rios brasileiros, o Rio Grande e o Rio Paranaíba, 
entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No seu trecho fi nal, o Rio Paraná encontra-se 
com o Rio Uruguai, formando o estuário do Rio da Prata, entre a Argentina e o Uruguai, que fi nalmente deságua 
no Oceano Atlântico. No seu curso, o Rio Paraná recebe ainda as águas de importantes rios como o Tietê, o 
Paranapanema, o Ivaí, o Piquiri, o Iguaçu e o Paraguai, dentre outros. Neste documento, a ênfase será dada ao 

trecho principal do Rio Paraná até a foz do Rio Iguaçu e aos afl uentes Rio Paranapanema e Rio Ivaí.
No trecho do Rio Paraná de interesse para este estudo, existem 4 barragens destinadas à geração de 

energia hidroelétrica: Itaipu, na divisa entre o Paraná e o Paraguai; e Porto Primavera, Jupiá e Ilha Solteira, 
todas na divisa entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. As usinas de Jupiá e Porto Primavera têm eclusas 
que permitem a transposição das embarcações. Já as usinas de Itaipu e Ilha Solteira ainda não têm eclusas, 
o que impede a navegação. É, então, navegável o trecho da barragem de Jupiá até a barragem de Itaipu, com 
extensão de 685 quilômetros.

O Rio Paranapanema, afl uente da margem esquerda do Rio Paraná que faz uma parcela signifi cativa da 
divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, nasce na Serra dos Agudos, no Estado de São Paulo; tem 
extensão de quase 930 quilômetros e desemboca no Rio Paraná. Ao longo de seu trecho, existem seis barragens, 
todas sem eclusas. São elas: Rosana, Taquaruçu, Capivara, Salto Grande, Xavantes e Jurumirim. Assim, devido à 
inexistência de eclusas, seu potencial é pouco utilizado, sendo a navegação atualmente inexpressiva.

O Rio Iguaçu, afl uente da margem esquerda do Paraná, nasce no Estado do Paraná, da confl uência dos rios 
Iraí e Atuba, na cidade de Curitiba, e desemboca no Rio Paraná. Tem extensão de mais de mil quilômetros. 
Existe na calha principal 5 usinas hidrelétricas, todas sem eclusas: Foz do Areia, Salto Segredo, Salto Santiago, 
Salto Osório e Salto Caxias. Sua navegação é realizada de forma irregular e, por esse motivo, é inexpressiva.

O Rio Ivaí, afl uente da margem esquerda do Paraná, nasce no Estado do Paraná, na confl uência do Rio dos 
Patos e do Rio São João, desembocando no Rio Paraná, e tem extensão de 685 quilômetros. Não existe atualmente 
barramentos, mas sua navegação é inexpressiva. Seu trecho navegável vai do município de Doutor Camargo (PR) até 
a foz no Rio Paraná, com 220 quilômetros de extensão. 

Como já foi dito, a Hidrovia Tietê-Paraná, é geografi camente privilegiada. Está inserida em uma região 
bastante rica, com economia diversifi cada, próxima aos principais centros consumidores e aeroportos 
internacionais do Brasil. Somados, os PIBs desses 5 Estados representaram, em 2009, 51% do total do Brasil. 
Em 2010, os 5 Estados abrigaram 40% da população brasileira, quase 77 milhões de pessoas (IBGE, 2011).

A hidrovia está integrada a ferrovias, rodovias e dutos regionais e federais, formando um sistema 
multimodal que pode ser utilizado para escoamento da produção local tanto para exportação quanto para 
abastecimento interno (AHRANA, 2012).

Aproximadamente 96% da movimentação de cargas da Hidrovia Paraná-Tietê, em 2010, foi de navegação 
estadual e interestadual, sendo os principais produtos: areia, soja, cana-de-açúcar, milho e farelo de soja. 
Entre 1995 e 2010, a movimentação de cargas na hidrovia cresceu, em média, 12% ao ano. No ano de 2012 
o crescimento foi de 15%.

A AHRANA, em seu relatório Estatísticas de Movimentação de Cargas – Ano 2010, divide a Hidrovia Tietê-
Paraná, em Tramo Norte e Tramo Sul. Considera-se como pertencentes ao Tramo Norte as cargas com origem 
nos rios Paraná, Paranaíba e Rio Grande, com o Rio Tietê como ponto de divisa. Já o Tramo Sul é formado 
pelos trechos ao sul da confl uência com o Tietê. Neste documento, apresenta-se apenas a movimentação 
do Tramo Sul da hidrovia, que é o de interesse para este estudo. O Tramo Sul apresentou movimentação de 
1.752.190 toneladas em 2010, dividida em 7 fl uxos de cargas:

 de Presidente Epitácio/SP a Panorama/SP (70 quilômetros): areia e cascalho (419.064 toneladas);
 de São Pedro do Paraná/PR a Rosana/SP (5 quilômetros): areia (98.667 toneladas);
 de Mundo Novo/MS a Guaíra/PR (13 quilômetros): areia (454.740 toneladas);
 de Mundo Novo/MS a Terra Roxa/PR (28 quilômetros): areia (394.523 toneladas);
 de Guaíra/PR a Santa Terezinha de Itaipu/PR (180 quilômetros): areia (135.110 toneladas);
 de Santa Helena/PR a Porto Itaipu Porá/Paraguai (30 quilômetros): sementes (1.286 toneladas), pneus/

máquinas/equipamentos (2.867 toneladas), calcário/fertilizantes (57.667 toneladas) e outros (963 toneladas);
 de Porto Itaipu Porá/Paraguai a Santa Helena/PR (30 quilômetros): mandioca (20.671 toneladas), milho 

(118.769 toneladas), soja (5.250 toneladas), trigo (41.297 toneladas), polietileno (255 toneladas) e 
outros (1.060 toneladas).

Assim, observa-se que o Tramo Sul apresenta movimentação bastante variada, tendo como principais 
produtos areia e cascalho, milho, trigo, calcário e fertilizantes.
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6.2.4.2  TRAVESSIAS POR BALSAS NO ESTADO DO PARANÁ6.2.4.2  TRAVESSIAS POR BALSAS NO ESTADO DO PARANÁ

Como já mencionado, no Estado do Paraná existem 65 travessias por balsas. Embora atualmente haja 
poucas informações sobre a infraestrutura e movimentação dessas travessias, um inventário realizado em 
2007 mostrou que os principais motivos de deslocamento nas travessias são transporte de safra, acesso a 
comunidades isoladas, trabalho e transporte de veículos particulares, turismo e transporte de materiais de 
construção.

Quanto aos usuários do serviço, são pequenos, médios e grandes produtores rurais, trabalhadores e 
moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio município e municípios vizinhos a 
origem e o destino da carga e dos passageiros transportados. A distribuição dessas travessias no Estado 
ocorre da seguinte forma:

 Rio Paranapanema: 5 travessias por balsas, sendo 4 no próprio Paranapanema, nos municípios de Terra 
Rica, Santa Mariana, Itambaracá e Lupianópolis, e 1 no Rio Pirapó, afl uente do Paranapanema, no 
município de Colorado;

 Rio Tibagi: 2 travessias, nos municípios de Ponta Grossa e Tibagi;
 Rio Ivaí: 15 travessias, sendo 14 no próprio Ivaí, nos municípios de Cândido de Abreu, Grandes Rios, 

Ivatuba, São Carlos do Ivaí, Mirador, Ivaté, Querência do Norte, São Pedro do Ivaí e Rio Branco do Ivaí, 
e 1 no Rio Corumbataí, afl uente do Ivaí, no município de Godoy Moreira;

 Rio Piquiri: 9 travessias, sendo 7 no próprio Piquiri, nos municípios de Campina da Lagoa, Ubiratã, 
Formosa do Oeste, Altamira do Paraná, Laranjal, Palmital e Goioxim, e 2 no Rio Cantu, afl uente do 
Piquiri, nos municípios de Nova Cantu e Altamira do Paraná;

 Rio Paraná: 5 travessias, sendo 4 no próprio Rio Paraná, nos municípios de Santa Helena, São Pedro do 
Ivaí, Guaíra e Querência do Norte, e 1 no Arroio Guaçu, afl uente do Paraná, no município de Mercedes;

 Baía de Guaratuba: 1 travessia por balsa, no município de Guaratuba;
 Rio Iguaçu: 28 travessias, sendo 15 no próprio Iguaçu, nos municípios de Porto Amazonas, Palmeira, 

São João do Triunfo, Lapa, Porto Vitória, Cruz Machado, Três Barras do Paraná, Nova Prata do Iguaçu, 
Boa Vista da Aparecida, Boa Esperança do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu, Porto Barreiro, Mangueirinha 
e Bituruna, 1 no Rio Potinga, afl uente do Iguaçu, no município de São Mateus do Sul, 1 no Rio 
Negro, afl uente do Iguaçu, no município de São Mateus do Sul, 3 no Rio Chopin, afl uente do Iguaçu, 
nos municípios de Clevelândia e Verê, 1 no Rio Cavernoso, afl uente do Iguaçu, no município de 
Cantagalo, 1 no Rio Iratim, afl uente do Iguaçu, no município de Coronel Domingos Soares, 2 no Rio 
da Areia, afl uente do Iguaçu, no município de Cruz Machado, 1 no Rio Jangada, afl uente do Iguaçu, 
no município de Porto Vitória, 1 no Rio Floresta, afl uente do Iguaçu, no município de Pinhão, 1 no 
Rio Butiá, afl uente do Iguaçu, no município de Mangueirinha, e 1 no Rio Covo, afl uente do Iguaçu, 
também no município de Mangueirinha.

6.2.5  MODAL PORTUÁRIO6.2.5  MODAL PORTUÁRIO

O sistema portuário do Estado do Paraná é formado atualmente pelo complexo administrado pela 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA). Esse complexo é composto pelo Porto de Paranaguá, 
com diversos terminais especializados, e o Porto de Antonina, que oferece dois terminais portuários, o Barão 
de Teffé e o Ponta do Félix.

A APPA é uma autarquia pública, criada pelo governo do Paraná em 1947, responsável por gerir os portos 
paranaenses por meio do Convênio de Delegação n. 037/2001, celebrado em 11 de dezembro de 2001, entre 
o Estado do Paraná e a União, com validade de 25 anos, e que vigorará até 1.º de janeiro de 2027, com 
possibilidade de prorrogação.

Atualmente a APPA recebeu alteração na sua natureza jurídica, passando de autarquia para empresa 
pública. Esse ato foi concretizado com a publicação no Diário Ofi cial do Estado, em 16/7/2014, do Decreto nº 
11.562, que regulamenta a instituição do modelo de empresa pública e prevê seus métodos de implantação. 

A APPA administra um dos mais importantes complexos portuários do Brasil, o Porto Dom Pedro II, também 
conhecido como Porto de Paranaguá, localizado no município de Paranaguá, e o Porto de Antonina, situado 
no município de Antonina. O Porto de Paranaguá seguramente se constitui no segundo mais importante 
porto brasileiro, pois é o mais importante terminal portuário nacional de grãos, por onde é escoada grande 
parte da safra brasileira produzida nas regiões sul e centro-oeste.

O Porto de Paranaguá está localizado na margem sul da Baía de Paranaguá, nos domínios do município de 
Paranaguá, em um abrigo natural para as embarcações, o que torna o porto excelente sob o ponto de vista 
de segurança. A fi gura 6.2.10 ilustra a localização do Porto de Paranaguá.

O Porto de Antonina está localizado na margem esquerda da Baía de Antonina, a 17,7 quilômetros do 
Porto de Paranaguá, nos domínios do município de Antonina, em um abrigo natural para as embarcações.

FIGURA 6.2.10 - LOCALIZAÇÃO DO PORTO DE PARANAGUÁFIGURA 6.2.10 - LOCALIZAÇÃO DO PORTO DE PARANAGUÁ
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Os limites das áreas dos Portos Organizados de Paranaguá e Antonina foram defi nidos pelo Decreto 
Federal nº 4.558, de 30 de dezembro de 2002, respeitando a moldura jurídica instituída pela Constituição 
Federal, Lei nº 9.277/1996, Lei nº 8.630/1993 e Decreto nº 6.620/2008. Na fi gura 6.2.11, temos ilustrado o 
limite do Porto de Paranaguá.
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FIGURA 6.2.11 - PORTO ORGANIZADO DE PARANAGUÁFIGURA 6.2.11 - PORTO ORGANIZADO DE PARANAGUÁ
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O polígono no qual se encontra inserido o Porto Organizado de Antonina (fi gura 6.2.12) foi defi nido pela 
própria autoridade portuária e aprovado pelo Conselho de Autoridade Portuária (CAP), de Antonina, por meio 
da Deliberação nº 008/2006.

6.2.5.1  ÁREA DE INFLUÊNCIA6.2.5.1  ÁREA DE INFLUÊNCIA

Abrange uma área de mais de 800 mil quilômetros quadrados, compreendendo o Estado do Paraná e parte 
dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. 
Inclui também o Paraguai, que dispõe de um entreposto de depósito franco no Porto de Paranaguá.

FIGURA 6.2.12 - PORTO ORGANIZADO DE ANTONINAFIGURA 6.2.12 - PORTO ORGANIZADO DE ANTONINA
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6.2.5.2  ACESSOS6.2.5.2  ACESSOS

Os acessos ao Porto de Paranaguá e ao Porto de Antonina compreendem os acessos hidroviários e os 
acessos terrestres – rodoviário, ferroviário e dutoviário.

O acesso hidroviário ocorre pela barra de entrada da Baía de Paranaguá, pelo Canal da Galheta, que tem 
de 150 a 200 metros de largura, 20 milhas de extensão e 15 metros de profundidade, sendo o calado máximo 
de 12,5 metros, o qual conta com leito em areia, permitindo navegação segura a graneleiros de grande porte, 
com carregamento de até 78 mil toneladas. O acesso permite navegação noturna e diurna.

Os acessos terrestres ao Porto de Antonina podem ser pelas rodovias BR-277 e BR-116, conectadas com 
as estaduais PR-408 e PR-410.

Os acessos terrestres ao Porto de Paranaguá podem ser pela BR-277, ligando Paranaguá a Curitiba 
e conectando a BR-116 pelas rodovias PR-408, PR-411 e PR-410. Como apoio ao transporte rodoviário, o 
Porto de Paranaguá tem, acessoriamente ao complexo Corredor de Exportação, um Pátio de Triagem para os 
caminhões que chegam a Paranaguá com destino às moegas desse complexo graneleiro.

O Pátio de Triagem tem uma capacidade de estacionamento de 1.400 caminhões e a capacidade instalada 
de recebimento do Complexo de Silos de Granéis Sólidos pode absorver até 2.800 caminhões/dia.
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A partir do Pátio de Triagem, mais precisamente do quilômetro zero da BR-277, até os múltiplos terminais 
de silos, de onde as cargas são direcionadas para os navios por meio de correias transportadoras e shiploaders, 
o porto realizou a recuperação da malha estrutural de vias de acesso, em pavimentação rígida de concreto, 
equivalente a 30 quilômetros de pistas com 7 metros de largura. 

A atual malha ferroviária que liga o Porto de Paranaguá é administrada e operada pela concessionária 
Rumo Logística e forma o segmento ferroviário do Corredor do Paraná/Santa Catarina, numa extensão de 
cerca de 2,2 mil quilômetros, transportando principalmente granéis agrícolas, fertilizantes e combustíveis.

Complementando os meios de transportes terrestres, há ainda a linha de oleoduto, com 90 quilômetros 
de extensão, para derivados de petróleo, interligando o terminal de infl amáveis do Porto de Paranaguá, 
operado pela PETROBRAS/TRANSPETRO, à refi naria Getúlio Vargas, em Araucária.

6.2.5.3  MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS6.2.5.3  MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

A movimentação de cargas nos portos de Paranaguá e Antonina apresentou um crescimento vertiginoso, 
passando de aproximadamente 9 milhões para cerca de 40 milhões de toneladas movimentadas nas últimas 
3 décadas. Antonina representa cerca de 3,5% da carga total movimentada e Paranaguá 96,5%. Os modos 
terrestres, salvo o dutoviário, que não mostrou consideráveis mudanças em sua quantidade movimentada, 
acompanharam a evolução do porto com taxas distintas de crescimento. Esse fato relaciona-se ao maior 
crescimento relativo da malha rodoviária devido aos investimentos realizados, resultando em um crescimento 
consideravelmente superior ao obtido no setor ferroviário, tornando a malha rodoviária a opção mais 
utilizada na movimentação das cargas em Paranaguá. A fi gura 6.2.13 mostra o total movimentado por modo 
de transporte terrestre no Porto de Paranaguá.

FIGURA 6.2.13 - TOTAL MOVIMENTADO POR MODO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO PORTO DE PARANAGUÁ, EM TONELADASFIGURA 6.2.13 - TOTAL MOVIMENTADO POR MODO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO PORTO DE PARANAGUÁ, EM TONELADAS

FONTE: APPA, 2011

A fi gura 6.2.14 apresenta o histórico de participação dos modos terrestres na movimentação total de 
carga no Porto de Paranaguá e corrobora, ainda, a predominância que o transporte rodoviário tem diante 
dos demais.

FIGURA 6.2.14 - PARTICIPAÇÃO MODAL NA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DO PORTO DE PARANAGUÁFIGURA 6.2.14 - PARTICIPAÇÃO MODAL NA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DO PORTO DE PARANAGUÁ

FONTE: APPA, 2011

Nota-se que ao longo do período a participação de cada modo na movimentação de cargas oscilou, 
com tendências de decréscimo da dutovia e da ferrovia, apesar do crescimento em volume nesta última. A 
preeminência do modal rodoviário é característica marcante não só no Porto de Paranaguá, mas pode ser 
observada também em toda a infraestrutura logística brasileira. A preferência pelo transporte rodoviário 
se deu ao longo dos anos, em virtude dos altos investimentos necessários ao desenvolvimento do modal 
ferroviário. No caso de Paranaguá, é conhecida a limitação de capacidade ferroviária no acesso ao porto.

Em 2011, a participação do modo ferroviário foi de 23% do total da carga movimentada no Porto de 
Paranaguá. Isso representa uma limitação à competitividade do porto, uma vez que todas as principais cargas, 
tanto de exportação (soja, açúcar, farelo, milho, etanol, óleo vegetais, madeira, papel e celulose), como de 
importação (fertilizantes e adubos, trigo, sal, produtos siderúrgicos), além das cargas conteinerizadas, são 
tipicamente ferroviárias. Por outro lado, parcela expressiva das origens e destinos dessas cargas encontra-se 
no hinterland de portos concorrentes, como Santos e São Francisco do Sul, dotados de acesso ferroviários.

A possibilidade de maior participação da ferrovia no Porto de Paranaguá depende da eliminação de alguns 
gargalos existentes, como a Serra do Mar e no trecho Guarapuava a Desvio Ribas.

Quanto ao tipo de carga, do total movimentado em 2011, cerca de 22% foi carga geral, 71% de granéis 
sólidos e 7% de granéis líquidos. O porto é predominantemente embarcador, já que a participação dos 
embarques em sua movimentação total, neste mesmo ano, foi de 65%, um pouco inferior à média das últimas 
três décadas, que foi de 72%. De forma geral, a movimentação de mercadorias no Porto de Paranaguá é 
oriunda da navegação de longo curso, como pode ser observado na tabela 6.2.3.
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TABELA 6.2.3 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS MOVIMENTAÇÕES DE LONGO CURSO E CABOTAGEM NO TERMINAL DE PARANAGUÁ 2001-2011TABELA 6.2.3 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS MOVIMENTAÇÕES DE LONGO CURSO E CABOTAGEM NO TERMINAL DE PARANAGUÁ 2001-2011

ANO
CARGA GERAL GRANÉIS SÓLIDOS GRANÉIS LÍQUIDOS TOTAL

Longo curso Cabotagem Longo curso Cabotagem Longo curso Cabotagem Longo curso Cabotagem

2001 93 7 99 1 57 43 93 7
2002 88 12 100 0 59 41 92 8
2003 87 13 99 1 58 42 91 9
2004 83 17 99 1 71 29 92 8
2005 85 15 99 1 70 30 91 9
2006 82 18 99 1 71 29 91 9
2007 78 22 99 1 68 32 91 9
2008 69 31 99 1 98 2 90 10
2009 70 30 99 1 90 10 90 10
2010 95 5 99 1 40 60 95 5
2011 87 13 99 1 79 21 95 5

A participação da cabotagem tem se mantido baixa, porém apresenta trajetória de crescimento entre 
2001 e 2009 e a partir de 2010, como pode ser visto na tabela 6.2.3. Desde 2001, a participação da cabotagem 
nas movimentações de carga geral cresceu até 2009, chegando a 30% do total, porém, em 2010, caiu para 
5%; já, em 2011, observou-se uma recuperação da taxa para 13%. A natureza de carga que apresentou maior 
participação de cabotagem, em 2010, foi granel líquido, com 21%. Quanto aos granéis sólidos, em nenhum 
ano analisado a movimentação de cabotagem passou de 1% do total.

No que diz respeito à participação dos países de destino e origem das exportações e importações dos 
portos de Paranaguá e Antonina, tem-se uma situação de grande diversifi cação. No ano de 2010 foram os 
seguintes países: 

a) o destino das exportações dos portos de Paranaguá e Antonina foi China (20%), França (7%), Coréia 
do Sul (6%), Rússia (5%), Alemanha (4%), Índia (4%), Tailândia (3%), Irã (3%), Holanda (3%), Espanha 
(2%), Colômbia (2%), Reino Unido (2%), Arábia Saudita (2%), Marrocos (2%), Malásia (2%), Argélia (2%), 
Taiwan (2%), Japão (2%), Vietnã (2%), Portugal (1%), Itália (1%), Venezuela (1%), outros (22%). 

b) a origem das importações dos portos de Paranaguá e Antonina foi Rússia (14%), China (9%), Estados 
Unidos (8%), Belarus (8%), Canadá (7%), Marrocos (6%), Chile (5%), Israel (5%), Alemanha (5%), Ucrânia 
(4%), Argentina (3%), Holanda (3%), Coréia do Sul (2%), Polônia (2%) e outros (19%).

As principais cargas movimentadas no Porto de Paranaguá, em 2011, foram fertilizantes e adubos, com 
participação de 22%. A movimentação é principalmente importação, e trata-se de carga de retorno dos 
navios que exportam farelo e grãos de soja e milho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior 
(SECEX, 2010), essas importações têm como principal origem a Rússia e destinam-se, em grande parte, aos 
estados do Paraná, Mato Grosso e São Paulo.

A movimentação de soja em grãos representou, em 2010, 18%. Esse produto é, em sua totalidade, 
exportado com origem no Paraná, e a China o principal país de destino.

A movimentação de contêineres representou 14% do total do porto em 2011. Aproximadamente 94% do 
total deve-se à movimentação de longo curso. Um dos principais produtos movimentados por contêiner é 
carne de frango.

As cargas de açúcar, farelo de soja e milho são exportadas em sua totalidade (100%). O açúcar representou 
11% da movimentação do porto e é carga de exportação originada, em sua maior parte, no Paraná, São Paulo e 
Mato Grosso do Sul, por ordem de importância. Os principais países de destino são Rússia e Índia. O farelo de 
soja, com 11,4% de participação, tem como principais origens os estados do Paraná e Mato Grosso e principais 
destinos a França e a Coréia do Sul. O milho tem participação de 6,8% e origem nos estados do Paraná, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Destina-se, principalmente, à Colômbia, ao Marrocos, à Espanha e à Argélia.

As fi guras 6.2.15 a 6.2.23 mostram a evolução das cargas nos portos do Paraná, bem como informações 
relevantes quanto a quantidade de produtos e valores movimentados. 

FIGURA 6.2.15 - MOVIMENTAÇÃO GERAL DE CARGAS FIGURA 6.2.15 - MOVIMENTAÇÃO GERAL DE CARGAS (milhões)(milhões)

FIGURA 6.2.17 - CORREDOR DE EXPORTAÇÃO FIGURA 6.2.17 - CORREDOR DE EXPORTAÇÃO (milhões)(milhões)

FIGURA 6.2.19 - GRANÉIS LÍQUIDOS FIGURA 6.2.19 - GRANÉIS LÍQUIDOS (milhões)(milhões)

FIGURA 6.2.21 - FERTILIZANTES FIGURA 6.2.21 - FERTILIZANTES (milhões)(milhões)

FIGURA 6.2.23 - CAMINHÕES FIGURA 6.2.23 - CAMINHÕES (milhões)(milhões)

FIGURA 6.2.16 - RECEITA CAMBIAL FIGURA 6.2.16 - RECEITA CAMBIAL (bilhões)(bilhões)

FIGURA 6.2.18 - GRANÉIS SÓLIDOS FIGURA 6.2.18 - GRANÉIS SÓLIDOS (milhões)(milhões)

FIGURA 6.2.20 - SOJA FIGURA 6.2.20 - SOJA (milhões)(milhões)

FIGURA 6.2.22 - CARGA GERAL FIGURA 6.2.22 - CARGA GERAL (milhões)(milhões)
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6.2.5.4  INSTALAÇÕES FIXAS6.2.5.4  INSTALAÇÕES FIXAS

PORTO DE PARANAGUÁPORTO DE PARANAGUÁ

O cadastro das instalações fi xas do Porto de Paranaguá comp reende as instalações de acostagem, 
armazenagem e suprimento, bem como outras instalações existentes no porto. Pode-se observar pela fi gura 
6.2.24 que o porto está estruturado, no denominado cais público, em 14 berços numa extensão de 2.816 
metros e 1 berço com dolfhins na extremidade ao leste do cais, para atracação de navios Roll-On/Roll-Off 
(chamados também de Ro-Ro) com 200 metros de extensão, compreendendo 3 dolfhins de atracação e 1 de 
amarração, que perfazem um total de 3.016 metros. Tem também 1 píer de infl amáveis de uso público, mas 
com preferência para atracação para a TRANSPETRO, que conta com 2 berços, 1 interno e 1 externo, com 190 
metros de comprimento cada; e 1 píer de granéis líquidos, privativo da Cattalini, que também tem 2 berços (1 
interno e 1 externo), com uma extensão 244 metros cada. Por fi m, o porto conta com o píer de fertilizantes, 
arrendado à FOSPAR, cujos berços interno e externo têm extensão de 235 metros cada.

FIGURA 6.2.24 - BERÇOS NO PORTO DE PARANAGUÁFIGURA 6.2.24 - BERÇOS NO PORTO DE PARANAGUÁ

FONTE: APPA, 2010

A área primária do Porto de Paranaguá está restrita a uma margem de 150 metros de largura. A conformação 
operacional, hoje defi nida, está vinculada a uma variedade de possibilidades e procedimentos dos armazéns 
e galpões instalados em seu pátio de manobras. Complementarmente à área primária, o Porto de Paranaguá 
conta com uma área de apoio logístico, atendida por ferrovia e rodovias, e uma série de armazéns e galpões 
que compõem a Zona Portuária.

As tabelas 6.2.4 e 6.2.5 apresentam as principais características dos berços existentes no Cais Comercial 
do Porto de Paranaguá e nos píeres mencionados.

O Terminal da PETROBRAS/TRANSPETRO, além de estrutura de acostagem formada por dois berços localizados 
no Píer de Infl amáveis, conta com uma ampla estrutura de armazenagem para os produtos que movimentam.

No entorno do Porto de Paranaguá há apenas um Terminal de Uso Privativo, o TUP Cattalini, localizado 
junto ao Píer de Infl amáveis, de propriedade da Cattalini Terminais Marítimos. O TUP Cattalini tem uma 
ampla infraestrutura de acostagem e de armazenagem para movimentar seus produtos. Além dos dois berços 
localizados no Píer de Infl amáveis, o TUP Cattalini tem uma ampla infraestrutura de armazenagem de granéis 
líquidos instalada em duas áreas distintas do porto.

O Porto de Paranaguá tem vários arrendamentos, principalmente de armazéns, destinados à movimentação 
de carga geral, e entre os arrendatários se destacam a Marcon, a Rocha Top e a Martini Meat. Há também um 
arrendamento de pátio à Volkswagen para movimentação de veículos, para o que utiliza o Berço 217, que tem 
rampa para movimentações Ro-Ro, embora não tenha exclusividade de atracação nesse berço. A capacidade 
é de 120 mil unidades/ano.

TABELA 6.2.4 - CARACTERÍSTICAS DOS BERÇOS DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE PARANAGUÁTABELA 6.2.4 - CARACTERÍSTICAS DOS BERÇOS DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE PARANAGUÁ

BERÇO CABEÇOS COMPRIMENTO PROFUNDIDADE
CALADO

MÁXIMO (SEM
ESPAÇADORES

CALADO
MÁXIMO (COM
ESPAÇADORES

DESTINAÇÃO

201 05 a 12 174
11

10,67 11,28 Granéis 
Sólidos

202/203 12 a 20 202 11 10,67 — Carga Geral

204 20 a 26 163
11

10,67 11,28 Granéis 
Sólidos

205 26 a 31 154 11 10,05 — Congelados

206/207 31 a 39 243
8,7

8,53 10,05 Granéis 
Sólidos

208 39 a 44 152 8,7 — — Carga Geral

209/210 44 a 54 241
12,7

— — Granéis 
Sólidos

211 54 a 61 176
12,7

12,3 12,3 Granéis 
Sólidos

212 61 a 71 251
12,7

12,3 12,3 Granéis 
Sólidos

213 71 a 81 253
12,7

12,3 12,3 Granéis 
Sólidos

214 81 a 92 259
12,7

12,3 — Granéis 
Sólidos

215 92 a 107 335 12,7 12,3 — Contêineres
216 107 a 116 205 12,7 12,3 — Contêineres
217 Dolfi ns 220 10,7 — — Veículos

FONTE: DIRTEC/APPA ,2012

TABELA 6.2.5 - CARACTERÍSTICAS DOS BERÇOS DOS TABELA 6.2.5 - CARACTERÍSTICAS DOS BERÇOS DOS PÍERESPÍERES DO PORTO DE PARANAGUÁ DO PORTO DE PARANAGUÁ

BERÇO COMPRIMENTO CALADO
MÁXIMO DESTINAÇÃO CONDIÇÃO

Cais dos Infl amáveis
Berço Externo 190 11,60 Granéis Líquidos Arrendado

Transpetro

Cais dos Infl amáveis
Berço Interno 190 10,06 Granéis Líquidos Arrendado

Transpetro

Píer de Granéis Líquidos
Berço Externo 244 11,90 Granéis Líquidos Privativo

Cattalini

Píer de Granéis Líquidos
Berço Interno 244 7,00 Granéis Líquidos Privativo

Cattalini

Píer de Fertilizantes
Berço Externo 235 12,00 Granéis Sólidos - 

Fertilizantes
Arrendado

Fospar

Píer de Fertilizantes
Berço Interno 235 9,20 Granéis Sólidos - 

Fertilizantes
Arrendado

Fospar

FONTE: DIRTEC/APPA, 2012

O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), que ocupa uma área na faixa primária do porto sob contrato 
de arrendamento, é um dos mais modernos e bem equipados do país e conta com ampla infraestrutura para 
a movimentação desse tipo de carga. O TCP tem dois berços para movimentar suas cargas e sua capacidade 
estática atual é de 13.560 TEU.
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PORTO DE ANTONINAPORTO DE ANTONINA

As instalações fi xas do Porto de Antonina estão apresentadas separadamente para o Terminal Público 
Barão de Teffé e para a Ponta do Félix. 

O Terminal Público Barão de Teffé tem as seguintes instalações: 1 píer com 65 metros de extensão e 
6 metros de profundidade, 1 pera ferroviária com 83.448,10 metros quadrados, 1 pátio de serviços com 
102.448,30 metros quadrados e 1 área de expansão com 87.291,46 metros quadrados.

A Terminais Portuários da Ponta do Félix tem as seguintes instalações: 1 cais com 360 metros de extensão, 
que permite a atracação de dois navios simultaneamente, sendo 210 metros destinados a produtos fl orestais 
e contêineres e 150 metros para cargas frigorifi cadas; 8 armazéns de carga geral, que totalizam 21.835 metros 
quadrados, com capacidade de 18 mil metros cúbicos; 1 terminal frigorifi cado, com capacidade para embarcar até 
420 mil toneladas de congelados em suas instalações; 1 câmara frigorífi ca, que eleva a capacidade do terminal 
para 13.500 toneladas de produtos congelados, além de moderno túnel de congelamento; oferece também pátio 
para 2.300 contêineres, com 200 tomadas para contêineres frigorífi cos e estacionamento para caminhões.

6.2.6  MODAL RODOVIÁRIO6.2.6  MODAL RODOVIÁRIO

6.2.6.1  MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ6.2.6.1  MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ

A malha rodoviária do Estado do Paraná é constituída por rodovias federais, estaduais e municipais, sendo 
as federais defi nidas pelo Plano Nacional de Viação e as estaduais pelo Sistema Rodoviário Estadual (SRE).

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) é a instituição do Estado do Paraná responsável pela 
administração das rodovias do SRE e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a 
instituição vinculada ao Governo Federal responsável pela administração das rodovias federais. Atualmente 
existem trechos de rodovias federais delegados ao Estado do Paraná, sendo alguns administrados pelo 
próprio DER e outros concedidos à iniciativa privada por meio de contratos de concessão. 

De acordo com o Sistema Rodoviário Estadual – SRE-2013, o Estado do Paraná tem 118.633,13 quilômetros 
de rodovias, sendo 3.985,95 quilômetros de rodovias federais, 11.921,18 quilômetros de rodovias estaduais 
e 102.726,00 quilômetros de rodovias municipais. A fi gura 6.2.25 evidencia a participação dos gestores na 
administração da malha rodoviária, considerando-se as rodovias federais e estaduais. A fi gura 6.2.26 ilustra 
a malha rodoviária do Estado.

FIGURA 6.2.25 - GESTORES DAS RODOVIAS NO ESTADO DO PARANÁFIGURA 6.2.25 - GESTORES DAS RODOVIAS NO ESTADO DO PARANÁ

DER

DNIT

Concessões Estaduais

Concessões Federais

71,8%

1,9%
15,7%

10,7%

FONTE: SEIL, 2016

O Sistema Rodoviário Estadual é o conjunto das rodovias sob jurisdição do governo estadual, dentro do 
território paranaense, e compreende tanto a infraestrutura rodoviária quanto a estrutura operacional.

RODOVIAS CONCEDIDASRODOVIAS CONCEDIDAS

As rodovias concedidas são aquelas que sofreram processo de transferência à iniciativa privada para 
exploração por prazo determinado, devendo, por contrato, serem garantidos aos usuários adequados serviços 
de trafegabilidade e conforto com a contrapartida da cobrança de pedágio. No fi nal do período contratado, 
a rodovia deve ser revertida ao poder concedente, em perfeito estado de sua condição física e operacional.

CONCESSÕES FEDERAISCONCESSÕES FEDERAIS

São rodovias concedidas à iniciativa privada pelo Governo Federal. São as seguintes no Estado do Paraná 
(são apresentadas informações referentes a todo o trecho concedido):

a) Autopista Planalto Sul S.A.
Empresas controladora: ARTERIS S.A.
Trecho objeto da concessão: BR-116/PR/SC – Trecho Curitiba-Divisa SC/RS
Extensão do trecho concedido: 413 km
Início da concessão: 15/2/2008
Prazo da concessão: 25 anos

b) Concessionária Autopista Litoral Sul S.A.
Empresa controladora: ARTERIS S.A.
Trecho objeto da concessão: BR-116/376/PR e BR-101/SC – Trecho Curitiba-Florianópolis
Extensão do trecho concedido: 382 km
Início da concessão: 15/2/2008
Prazo da concessão: 25 anos

c) Autopista Régis Bittencourt S.A.
Empresa controladora: ARTERIS S.A.
Trecho objeto da concessão: BR-116/SP/PR – Trecho São Paulo-Curitiba
Extensão do trecho concedido: 402 km
Início da concessão: 15/2/2008
Prazo da concessão: 25 anos
Concessões estaduais

O Programa de Concessões de Rodovias do governo do Estado do Paraná foi implementado em novembro 
de 1997 com a outorga de concessão à iniciativa privada para a exploração de rodovias, mediante a cobrança 
de pedágio e a prestação de serviços de recuperação, melhoramentos, conservação, manutenção e aumento 
de capacidade, bem como prestação de serviços aos usuários de rodovias.

Atualmente estão concedidos à iniciativa privada 2.505,2 quilômetros de rodovias, subdivididas em trechos 
agrupados em seis lotes, conforme fi gura 6.2.27 e quadros 6.2.3 e 6.2.4.
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FIGURA 6.2.27 - RODOVIAS CONCEDIDAS À INICIATIVA PRIVADAFIGURA 6.2.27 - RODOVIAS CONCEDIDAS À INICIATIVA PRIVADA

FONTES: SEIL e DER, 2014

Para manter a malha estadual em boas condições, há necessidade de investimentos contínuos por parte do Poder Público 
nas rodovias sob sua responsabilidade, ou pelas concessionárias, quando se tratar de rodovias concedidas. Os investimentos são 
aplicados em atividades de conservação, manutenção, recuperação, pavimentação, implantação de dispositivos, readequação 
geométrica, duplicação, dentre outras.

Para a manutenção das rodovias estaduais e estradas municipais, há implementação de programas de Estado, como o 
Patrulhas do Campo, o Sucroalcooleiro, o Agrofl orestal e o Pontes do Desenvolvimento, descritos a seguir.
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QUADRO 6.2.3 - RODOVIAS PRINCIPAISQUADRO 6.2.3 - RODOVIAS PRINCIPAIS

RODOVIA TRECHO EXTENSÃO (km)

LOTE 1 - ECONORTE
PR-323 Divisa PR/SP (Porto Charles Nauffal) - Entr. PR-445/545 (Warta) 62,0
PR-445 Entr. BR-369 (Londrina) - Entr. PR-323 (Warta) 14,0

BR-369 Entr. BR-153 (Divisa SP/PR) - Entr. PR-862 (entr. do Contorno Norte 
de Ibiporã) (A)

158,1
BR-369 Entr. PR-862 (entr. do Contorno Norte de Ibiporã) (B) - Acesso oeste 

a Cambé
BR-153 Ponte Rio Paranapanema - Entr. PR-092 51,6
PR-090 Entr. BR-369 - Trevo de acesso ao município de Assaí 14,3
PR-862 Contorno Norte de Ibiporã 12,65

Total Lote 1 312,7
LOTE 2 - VIAPAR

BR-158 Entr. PR-317/465(B) - Início do Contorno de Campo Mourão 11,2
BR-158 Início do Contorno de Campo Mourão - Entr. BR-369 17,5
BR-369 Entr. BR-158 - Final do Contorno de Campo Mourão 3,4
BR-369 Final do Contorno de Campo Mourão - Entr. BR-277/467 (Cascavel) 165,5
BR-369 Acesso Oeste a Cambé - Entr. BR-376(B) (Jandaia do Sul) 61,0
PR-444 Entr. BR-369/PR-218 (Arapongas) - Entr. BR-376/PR-448 (Mandaguari) 39,1
BR-376 Para Paranavaí - Entr. BR-369(A)/466(A) (Jandaia do Sul) 114,6
PR-317 Entr. BR-376(B) - Entr. PRT-158(A)/PR-465 (Peabiru) 71,9

Total Lote 2 484,2
LOTE 3 - ECOCATARATAS

BR-277 Entr. BR-369/467 (Cascavel) - Fronteira Brasil/Paraguai (Ponte da 
Amizade) 145,8

BR-277 Entr. BR-466 (para Guarapuava) - Entr. BR-369/467 (Cascavel) 241,3
Total Lote 3 387,1

LOTE 4 - CAMINHOS DO PARANÁ

BR-277 Entr. BR-376(B)/PR-428 (São Luís do Purunã) - Entr. BR-466 (para 
Guarapuava) 203,5

BR-373 Entr. BR-376(B) (Caetano) - Entr. BR-277(A)/PR-452 (Relógio) 101,5

BR-476 Fim da pista dupla em Araucária - 500 metros após entr. PR-427 (fi nal 
taper viaduto sobre PR-427 a executar na Lapa) 43,0

PR-427 Entr. BR-277 (Porto Amazonas) - Entr. BR-476 (Lapa) 40,8
Total Lote 4 388,8

LOTE 5 - RODONORTE

BR-376 Entr. BR-369(B)/466(B) (Apucarana) - Entr. BR-277(A)/PR-428 (São 
Luís do Purunã) 320,4

BR-376 Acesso: entr. BR-376 (Contorno Sul) - Entr. BR-369 (Apucarana - 
acesso leste) 7,0

BR-277 Final do trecho municipal - Entr. BR-376(B)/PR-428 (São Luís do 
Purunã) 46,3

PR-151 Entr. PR-092(B) (Jaguariaíva) - Entr. BR-373 106,0

BR-373 Entr. BR-487(A)/PR-151 (Ponta Grossa) - Entr. BR-376(A) (coincidente 
com a PR-151) 7,8

Total Lote 5 487,5
LOTE 6 - ECOVIA

PR-407 Entr. BR-277 - Entr. PR-412 (Praia de Leste) 19,0
PR-508 Entr. BR-277 (Alexandra) - Entr. PR-412 (Matinhos) 32,0
BR-277 Ponte sobre o Rio Emboguaçu - Entr. BR-116/476 (Curitiba) 84,2
BR-277 Acesso: Entr. BR-277 - Para Paranaguá 1,5

Total Lote 6 136,7
TOTAL GERAL - RODOVIAS PRINCIPAIS 2.197,00

FONTE: DER/PR
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QUADRO 6.2.4 - RODOVIAS DE ACESSO (OFERTA)QUADRO 6.2.4 - RODOVIAS DE ACESSO (OFERTA)

RODOVIA TRECHO EXTENSÃO (km)

LOTE 1 - ECONORTE 

PR-090 Entr. BR-369 (Ibiporã) - Entr. PR-323 (Sertanópolis) 29,77
Total Lote 1 29,77

LOTE 2 - VIAPAR

BR-376 Entr. PR-182(A)/PR-569 (Nova Londrina) - Entr. PR-466 (para Paranavaí) 70,90
Total Lote 2 70,90

LOTE 3 - ECOCATARATAS

PR-180 Entr. BR-277 (Cascavel) - Juvinópolis 37,03
PR-874 Santa Terezinha de Itaipu - Terminal Turístico 13,59
PR-474 Entr. BR-277 - Campo Bonito 7,64
PR-590 Entr. BR-277 - Ramilândia 13,58

Total Lote 3 71,84
LOTE 4 - CAMINHOS DO PARANÁ

PR-438 Entr. BR-277 (Irati) – Teixeira Soares 17,10
Total Lote 4 17,10

LOTE 5 - RODONORTE

PR-092 Entr. PR-151(A) - Entr. PR-151(B) (Jaguariaíva) 7,20
PR-151 Entr. PR-239(A) (Sengés) - Entr. PR-092(A) 33,12
PR-239 Divisa PR/SP (rio Itararé) - Entr. PR-151 (Sengés) 12,29
PR-813 Entr. BR-376 - Furnas 1,30
PR-340 Ortigueira - Entr. BR-376(A) 1,37
PR-090 Entr. PR-151(B) - Entr. PR-239 (obs.: parte deste trecho) 25,00

Total Lote 5 80,28
LOTE 6 - ECOVIA

PR-804 Entr. BR-277 - Entr. PR-408 (Morretes) 2,60
PR-408 Entr. PR-411 (Morretes) - Entr. BR-277 (Marta) 13,20
PR-408 Entr. PR-340 - Entr. PR-411 (Morretes) 9,60
PR-411 Entr. PR-410 (São João da Graciosa) - Entr. PR-408 (Morretes) 13,00

Total Lote 6 38,40
TOTAL GERAL - RODOVIAS DE ACESSO (OFERTA) 308,29

FONTE: SEIL, 2016

PATRULHAS DO CAMPOPATRULHAS DO CAMPO

O Patrulhas do Campo é um programa estadual que objetiva, por meio de consórcios intermunicipais, 
implantar um sistema de gestão de estradas rurais com a implementação e disseminação do conceito de 
adequação, readequação e manutenção das estradas, de forma a integrar as práticas conservacionistas 
para, além de permitir a trafegabilidade com menores custos de manutenção, atuar como instrumento de 
preservação dos recursos naturais, aumentando sua vida útil.

O programa é coordenado pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB) 
e tem como intervenientes a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (CODAPAR), a Secretaria 
da Infraestrutura e Logística (SEIL) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A CODAPAR é responsável 
por capacitar os operadores para executar a adequação e manutenção das estradas; elaborar projetos técnicos 
das estradas, disseminando essa prática junto aos municípios para que seja aplicada nos demais trechos a serem 
trabalhados; e acompanhar junto aos consórcios a execução das obras. Cabe à SEIL e ao DER o importante papel 
de repassar os equipamentos necessários para as atividades e, também, capacitar os operadores.

Cada patrulha é composta por um conjunto de máquinas e equipamentos utilizados sob a forma de 
rodízio, conforme acordo entre os próprios municípios consorciados.

PROGRAMA CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO - SUCROALCOOLEIROPROGRAMA CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO - SUCROALCOOLEIRO

O Programa Sucroalcooleiro é uma parceria entre o governo do Paraná, por intermédio da SEIL e do DER, 
a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná (ALCOPAR) e as prefeituras municipais da 
área de abrangência do referido programa, que objetiva melhorar as rodovias de acesso do campo de cana-
de-açúcar até as usinas. O trajeto fi cará mais curto e rápido, reduzindo custo de produção e melhorando 
estradas municipais e estaduais para todos os paranaenses.

O programa visa à recuperação de 1,5 mil quilômetros de estradas municipais e à construção de 151 
pontes e 49 trincheiras, além da aquisição de 1 balsa e 2 rebocadores, o que benefi ciará mais de 1,5 milhão 
de moradores de 75 municípios (quadro 6.2.5).

QUADRO 6.2.5 - MUNICÍPIOS PARTICIPANTESQUADRO 6.2.5 - MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Amaporã Icaraíma Rondon
Andirá Iguaraçu Perobal
Ângulo Indianópolis Paraíso do Norte
Astorga Itaguajé Paranacity
Atalaia Itambé Paranavaí
Bandeirantes Ivaté Planaltina do Paraná
Barra do Jacaré Jandaia do Sul Presidente Castelo Branco
Bom Sucesso Jacarezinho Quinta do Sol
Cafeara Jaguapitã Santa Fé
Cafezal do Sul Japurá Santa Inês
Cambará Jussara Santa Mariana
Cambira Mandaguaçu Santo Antônio do Caiuá
Centenário do Sul Mandaguari Santo Inácio
Cianorte Maria Helena São Carlos do Ivaí
Cidade Gaúcha Marialva São João do Caiuá
Colorado Mariluz São Pedro do Ivaí
Cruzeiro do Oeste Maringá São Tomé
Cruzeiro do Sul Marumbi Tamboara
Douradina Mirador Tapejara
Engenheiro Beltrão Miraselva Tapira
Fênix Moreira Sales Terra Boa
Florestópolis Munhoz de Melo Terra Rica
Guairaçá Nova Aliança do Ivaí Tuneiras do Oeste
Guaporema Nova Esperança Umuarama
Guaraci Nova Olímpia Unifl or

FONTE:SEIL, 2016

PROGRAMA CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO - AGROFLORESTALPROGRAMA CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO - AGROFLORESTAL

O programa objetiva viabilizar, em estradas municipais, o transporte de madeira de refl orestamento 
aos locais de industrialização, de forma a melhorar os aspectos econômicos, logísticos e, sobretudo, tentar 
diminuir o trânsito em estradas pavimentadas de âmbito estadual e, também, as de âmbito federal.

Até o momento da elaboração deste documento, foram realizados os levantamentos de campo para 
identifi cação dos corredores municipais por onde trafegam os caminhões de madeira na região da área de 
abrangência do Projeto Piloto, na região extremo sul do Estado, os quais se encontram descritos no quadro 6.2.6.
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QUADRO 6.2.6 - CORREDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTOQUADRO 6.2.6 - CORREDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO

ESTRADA MUNICÍPIOS EXTENSÃO (km)

Estrada da Chovedeira Mallet
Cruz Machado 38,6

Estrada do Taguá Mallet
Cruz Machado 34,4

Estrada do Palmital União da Vitória
Cruz Machado 20,2

Ligação entre Cruz Machado e Encruzilhada de Pinaré Cruz Machado 34,5

Estrada de Divisa
São Mateus do Sul

Antônio Olinto
Lapa

42,4

Estrada de Mallet a Fluviópolis via Rio Claro Mallet
Cruz Machado 31,2

Ligação Inácio Martins a Cruz Machado via Leonópolis e Vila de Santana Inácio Martins
Cruz Machado 63,6

Ligação de Guamirim a Rebouças e Rio Azul
Irati

Rebouças
Rio Azul

15,7

Ligação entre a região de Bituruna e a localidade de Horizonte, com 
destino a Palmas

Bituruna
General Carneiro

Palmas
39,0

Ligação direta entre Palmas e Bituruna
Bituruna

General Carneiro
Palmas

91,7

PONTES DO DESENVOLVIMENTOPONTES DO DESENVOLVIMENTO

Por intermédio desse programa, o município interessado recebe apoio da SEIL para a construção de 
pontes de concreto que substituem antigas travessias de madeira. As novas pontes, de maior durabilidade, 
são construídas por meio de uma parceria entre a prefeitura e o Estado. O programa tem como partida 
o fornecimento e transporte de vigas, lajotas e guarda-rodas, pré-fabricados em concreto armado, que 
constituem a superestrutura de obras de arte especiais, bem como a orientação técnica para montagem 
das vigas. Como contrapartida, a prefeitura executa a infraestrutura e a mesoestrutura das pontes, além da 
concretagem da superestrutura.

MELHORIAS EM RODOVIAS MUNICIPAISMELHORIAS EM RODOVIAS MUNICIPAIS

A SEIL, em parceria com as prefeituras, ajuda a melhorar as estradas municipais, com a fi scalização do 
DER, por meio de convênios instruídos com projetos de engenharia, de responsabilidade das prefeituras. 

Com o apoio do Estado, os municípios podem fazer pavimentação poliédrica, pavimentação asfáltica, 
revestimento primário e recapeamento asfáltico ou ainda receber apoio técnico. Nesse programa, há 
transferência de recursos às prefeituras para execução dos serviços na malha municipal.

A pavimentação poliédrica é usada na recuperação de estradas rurais nas regiões do Estado onde há 
abundância de pedras irregulares. Esse tipo de pavimento de baixo custo recupera a malha, melhorando o 
escoamento de safras, e também benefi cia comunidades e distritos mais distantes, além de gerar emprego.
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7  COMPONENTE JURÍDICO-INSTITUCIONAL

7.1  LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL7.1  LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL

A abordagem do presente trabalho ocorre basicamente em três frentes: histórica, doutrinária e legislativa, 
com algumas citações jurisprudenciais. Tais frentes desembocam no objetivo fundamental, que é o de expor 
os marcos legislativos referentes ao Zoneamento Ecológico-Econômico no Estado do Paraná (ZEE-PR), no 
sentido de orientar os profi ssionais de outros eixos temáticos.

Para tal fi m, iniciamos com um traçado da base principiológica da matéria relativa ao meio ambiente, 
em que se inserem diversas áreas do Direito, tais como o Direito Ambiental, o Direito Administrativo, o 
Direito Agrário e outros. Nessa dinâmica, traremos questões discutidas internacionalmente, como tratados, 
convenções ou documentos internacionais, assim como a legislação atual em uma visão histórica, e ainda a 
base constitucional brasileira, que é referência ao sistema ambiental jurídico existente em nosso país.

Traçaremos, também, um panorama das atribuições dos entes federativos, nas quais há competências 
estabelecidas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

E, por fi m, traz-se um enfoque estadual, por meio da realidade ambiental de nosso Estado, sem deixar 
de mencionar os instrumentos legislativos de âmbito local. Assim, busca-se relacionar as supracitadas 
referências especifi camente à realidade do Estado do Paraná, e mais ainda, aos escopos do ZEE-PR.

O ZEE, como veremos adiante, encontra fundamento na Constituição Federal, mais especifi camente nos 
artigos 170 e 255, e é um instrumento que pretende “subsidiar os processos de planejamento, norteados 
pelos princípios do desenvolvimento sustentável, visando à implementação de políticas públicas integradas 
de planejamento regional e de reordenamento territorial” (PARANÁ, 2007).

7.1.1  BASE PRINCIPIOLÓGICA7.1.1  BASE PRINCIPIOLÓGICA

Nos últimos dois séculos, o homem intensifi cou a exploração predatória dos recursos naturais. Desde 
a Revolução Industrial, torna-se um desafi o ao planeta a sustentável exploração da natureza. A Revolução 
Industrial “representou mudança social profunda na medida em que transformou a vida dos homens, sem 
se preocupar com os custos sociais e ambientais dessa mudança” (MOTA, 1997). Hoje, sabe-se que esta 
mentalidade não se sustenta, pois não seria possível atualmente o uso não racional desses recursos.

Diante dessa realidade, comum a todos os países do planeta, há uma agenda internacional que tem o intuito 
de estabelecer diretrizes comuns entre as nações, visando o desenvolvimento sustentável. E é nesse diapasão que 
surge a Conferência das Nações sobre Meio Ambiente Humano, a chamada Conferência de Estocolmo, em 1972.

7.1.1.1  DOCUMENTOS INTERNACIONAIS7.1.1.1  DOCUMENTOS INTERNACIONAIS

CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMOCONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO - ONU (1972) - ONU (1972)

A Conferência de Estocolmo, realizada entre 5 e 16 de junho de 1972, pode ser considerada a gestante do 
Direito Internacional Ambiental, em que pese a preocupação internacional com o meio ambiente anteceder esse 
evento. Em meados da década de 60 já se discutia a liberdade material, com o resguardo da pessoa humana e da 
saúde do meio ambiente, por meio do Relatório Meadows, que apontava um cenário catastrófi co de exaustão dos 
recursos ambientais. Contudo, foi a partir da Declaração de Estocolmo que, pela primeira vez, foi introduzida 
entre as nações a dimensão ambiental como condicionadora e limitadora do modelo tradicional de crescimento 
econômico e do uso dos recursos naturais. Essa percepção global do meio ambiente, de limitação dos recursos 
em escala unitária, fez com que surgisse uma mentalidade de “globalização do meio ambiente”.

Destaca-se ainda que, nessa Conferência, num ambiente profícuo para a racionalidade exposta acima, 
surgiram alguns conceitos e princípios – de conteúdo social/econômico/ambiental –, que norteiam toda 
a base de atuação dos estados e dos particulares (empresas, moradores, coletividades em geral etc.) –, e 

que são fundamentais para a compreensão da mentalidade socioambiental moderna. Entretanto, apenas os 
ilustraremos, sem aprofundar seu conteúdo, visto que não é o nosso objetivo esmiuçá-los, e a aplicação e 
importância destes serão visíveis ao longo do trabalho. Dentre os conceitos postulados como principais ao 
termo dessa Conferência, confi guram-se, basicamente, sete ideias:

I. A noção de meio ambiente humano: natural e artifi cial;
II. A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano como um dever de todos;

III. A capacidade dupla do homem quanto à transformação do meio ambiente: capacidade maléfi ca e 
capacidade benéfi ca;

IV. A ideia de existência humana digna, pois muitos dos problemas ambientais estão relacionados com 
o subdesenvolvimento;

V. O ser humano como ente mais valioso;
VI. Preocupação com a atividade humana, e o estabelecimento de metas;

VII. Cooperação de todos os segmentos para atingir os planos e metas estabelecidos.

A partir desse compilado de ideias é que surgem os diversos princípios estabelecidos durante esse 
evento que é o marco do ambientalismo mundial, com a confi guração de todos consubstanciados na ideia do 
desenvolvimento sustentável:

1. Liberdade, igualdade e meio ambiente de qualidade;
2. Preservação dos recursos naturais para as gerações presentes e futuras;
3. Manutenção, restauração e potencialização da capacidade da terra em produzir recursos naturais 

renováveis;
4. Desenvolvimento econômico com a consideração de se preservar a natureza;
5. Emprego dos recursos não renováveis de modo a impedir seu esgotamento, bem como de modo a 

garantir a todos a sua utilização;
6. Luta contra a poluição (substâncias tóxicas e que produzem calor, por exemplo), neutralizando-a;
7. Evitar a poluição dos mares;
8. Desenvolvimento econômico atrelado ao social, com qualidade de vida a todos;
9. Cooperação entre a comunidade internacional no caso das defi ciências originárias do 

subdesenvolvimento, bem como dos desastres naturais;
10. Mesma cooperação no tocante às matérias-primas, preços etc.;
11. Políticas ambientais progressistas para potencializar cada país;
12. Recursos devem ser destinados para a preservação e melhoramento do meio ambiente, considerando 

a realidade local;
13. Ordenamento dos recursos de forma racional;
14. Planejamento racional;
15. Planejamento das ocupações humanas, urbanização;
16. Políticas demográfi cas;
17. Instituições nacionais no controle do meio ambiente;
18. Ciência e tecnologia com intuito de desenvolvimento;
19. Educação ambiental;
20. Pesquisa e desenvolvimento quantos aos problemas ambientais; livre informação científi ca;
21. Soberania nacional, mas sem prejudicar outros estados;
22. Cooperação entre os estados, responsabilização dentro de sua jurisdição;
23. Considerar a realidade de cada país na elaboração da legislação;
24. Cooperação internacional;
25. Países devem oferecer as condições;
26. Fim das armas nucleares e de destruição em massa.

Vê-se, assim, a nova conformação do pensamento mundial, conformação esta que é base de elaboração das 
políticas públicas, e já constante no Relatório Brundtland em 1987, no qual surge a ideia de que é necessário um 
novo modelo de desenvolvimento. Contudo, tal discussão é aprofundada no evento conhecido como ECO-92.
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ECO-92 – AGENDA 21ECO-92 – AGENDA 21

A ECO-92, ofi cialmente defi nida como Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, foi realizada de 3 a 14 de junho do ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Tinha como 
objetivo unifi car a atuação dos países no sentido de conjugar o desenvolvimento econômico e social com a 
conservação da natureza. Foi nesse encontro que se amadureceu o conceito de desenvolvimento sustentável.

Nesse encontro, foram estabelecidos metas e planos conjuntos entre os países, com a ideia de 
responsabilidade comum. Dentre os relevantes documentos gerados durante a realização do evento, destaca-
se a Agenda 21. De acordo com o sítio do Ministério do Meio Ambiente, a Agenda 21 pode ser defi nida 
como “instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases 
geográfi cas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e efi ciência econômica” (BRASIL, 
2002).

Outros documentos importantes nascidos desse encontro são a Convenção sobre Biodiversidade e a 
Convenção sobre Mudança do Clima.

Assim, por meio da formação desse instrumento de planejamento, desenvolveram-se metas estaduais no 
Brasil, respeitando-se as vicissitudes de cada estado.

Com esse cenário internacional, temos o surgimento do chamado Direito Internacional Ambiental, que, 
para os autores Matias (2005) e Acciolly (2002), teve origem nos marcos históricos supracitados.

OUTROS TRATADOS E CONVENÇÕES APLICÁVEISOUTROS TRATADOS E CONVENÇÕES APLICÁVEIS

O surgimento da racionalidade consolidada com a ECO-92 já amadurecia em diversos tratados internacionais 
anteriores ao encontro. Destaca-se, primeiramente, o Protocolo de Montreal, de 1987. Esse tratado foi 
assinado por diversos países, com o objetivo de diminuir as emissões de CFC (clorofl uorocarboneto) e assim 
controlar os buracos na camada de ozônio do planeta.

Em 1997 temos a realização da COP3, em Quioto, no Japão. Nessa conferência, há o surgimento do 
Protocolo de Quioto, que estabelece metas de redução de gases de efeito estufa por parte dos países 
desenvolvidos. A entrada em vigor desse tratado ocorreu apenas em 2005.

Após esse encontro, foram realizados alguns eventos, todos marcados por impasses entre as nações. 
Contudo, em 2002, na COP8, em Nova Déli, na Índia, houve a adesão da iniciativa privada e de organizações 
não governamentais ao Protocolo de Quioto, o que insere a importância da preservação ambiental como 
incumbência não só dos estados.

O Brasil é signatário de diversos tratados ambientais, dentre os quais a Convenção para a Proteção 
da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América Latina e a Convenção de Ramsar, 
entre outros documentos, que somam mais de 60 relativos aos temas ambientais, acessíveis pelo portal do 
Ministério de Relações Exteriores, no endereço http://dai-mre.serpro.gov.br/. 

Portanto, somos um país inserido na racionalidade internacional de proteção ao meio ambiente, e 
assim, não se trata de retirar do Estado brasileiro o direito sobre o seu território, mas de se conformar como 
imperativos o tratamento e a preservação do meio ambiente para além das fronteiras nacionais.

Nesta toada, urge a regulamentação ambiental entre os países, bem como a internalização dos conceitos 
internacionais, conforme ilustra Guido Soares (SOARES, 2001):

[...] o Direito Internacional do Meio Ambiente passará a consagrar o enfoque da necessidade de 
regulamentação que dê maior vigor ao conceito da justiça nas relações internacionais. Pelo menos, é o 
que se pode antever com base em um reconhecimento da disparidade entre os Estados na atualidade, 
no que se refere à responsabilidade pelo dano ambiental mundial e à disponibilidade de meios humanos, 
materiais, tecnológicos e fi nanceiros para repará-lo ou evitá-lo.

Atenta a essa problemática e de acordo com os anseios ambientais crescentes, a Constituição brasileira 
procurou trazer para si o tema, reconhecendo a questão ambiental em seu texto.

7.1.2  CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (DIREITOS, PRINCÍPIOS E REGRAS)7.1.2  CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (DIREITOS, PRINCÍPIOS E REGRAS)

Ao se manusear a atual Constituição da República Federativa do Brasil, constata-se facilmente que ela 
agasalhou em seu corpo diversos princípios expostos nos tópicos anteriores, referentes aos documentos 
internacionais. Nesse sentido, vê-se que a Carta Magna procurou não só expor o que é considerado meio 
ambiente, em todas as suas vertentes, como buscou resguardar a proteção por meio do estabelecimento de 
competências e meios efi cazes para a garantia dessa proteção. 

Para a busca de uma melhor compreensão da temática em âmbito constitucional, procuramos dividir 
os temas em subtópicos, com início no conceito de meio ambiente, passando pelos princípios ambientais 
constitucionais e os dispositivos ambientais específi cos. Finalizamos o tópico expondo a relação de toda essa 
sistemática com o ZEE, ultima ratio de nosso trabalho.

7.1.2.1  DIREITO AO MEIO AMBIENTE7.1.2.1  DIREITO AO MEIO AMBIENTE

Dentro da classifi cação clássica dos direitos geracionais ou dimensionais, o meio ambiente está inserido 
nos chamados direitos de terceira geração ou dimensão. Como tal, confi gura-se numa noção de solidariedade 
social, ou seja, os titulares do direito ao meio ambiente não são indivíduos em si, mas a própria coletividade. 
Faz parte, portanto, do grupo dos direitos difusos e coletivos, tais como o direito ao meio ambiente 
equilibrado, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz e vida digna ou ainda à tutela do patrimônio 
cultural e histórico, entre outros. A importância do tema é tamanha que suscita um capítulo próprio em 
nossa Constituição, do qual discorreremos posteriormente.

De modo não contrário ao estabelecido constitucionalmente, a jurisprudência pátria vem a considerar 
o meio ambiente como direito de terceira geração, conforme julgados abaixo, que explicitam de forma mais 
clara o anteriormente exposto, in verbis:

[...] NORMA INSCRITA NO ART. 225, PARÁGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO NÃO ATUA, EM TESE, COMO 
IMPEDIMENTO JURÍDICO À EFETIVAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE ATIVIDADE EXPROPRIATÓRIA DESTINADA 
A PROMOVER E A EXECUTAR PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA NAS ÁREAS REFERIDAS NESSE PRECEITO 
CONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE NOS IMÓVEIS RURAIS SITUADOS NO PANTANAL MATO-GROSSENSE. A 
PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AO IMPOR AO PODER PÚBLICO O DEVER DE FAZER RESPEITAR A 
INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, NÃO O INIBE, QUANDO É NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO ESTATAL 
NA ESFERAL DOMINIAL PRIVADA, DE PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA FINS DE 
REFORMA AGRÁRIA, ESPECIALMENTE PORQUE UM DOS INSTRUMENTOS DE REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL 
DA PROPRIEDADE CONSISTE, PRECISAMENTE, NA SUBMISSÃO DO DOMÍNIO À NECESSIDADE DE O SEU 
TITULAR UTILIZAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS NATURAIS DISPONÍVEIS E DE FAZER PRESERVAR O 
EQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 186, II), SOB PENA DE, EM DESCUMPRINDO ESSES ENCARGOS, 
EXPOR-SE À DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 184 DA LEI FUNDAMENTAL. A QUESTÃO 
DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO – 
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. – O DIREITO À INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE – TÍPICO DIREITO DE 
TERCEIRA GERAÇÃO – CONSTITUI PRERROGATIVA JURÍDICA DE TITULARIDADE COLETIVA, REFLETINDO, 
DENTRO DO PROCESSO DE AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, A EXPRESSÃO SIGNIFICATIVA DE UM 
PODER ATRIBUÍDO, NÃO AO INDIVÍDUO IDENTIFICADO EM SUA SINGULARIDADE, MAS, NUM SENTIDO 
VERDADEIRAMENTE MAIS ABRANGENTE, A PRÓPRIA COLETIVIDADE SOCIAL. ENQUANTO OS DIREITOS DE 
PRIMEIRA GERAÇÃO (DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS) – QUE COMPREENDEM AS LIBERDADES CLÁSSICAS, 
NEGATIVAS OU FORMAIS – REALÇAM O PRINCÍPIO DA LIBERDADE E OS DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO 
(DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS) – QUE SE IDENTIFICA COM AS LIBERDADES POSITIVAS, 
REAIS OU CONCRETAS – ACENTUAM O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, OS DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO, 
QUE MATERIALIZAM PODERES DE TITULARIDADE COLETIVA ATRIBUÍDOS GENERICAMENTE A TODAS 
AS FORMAÇÕES SOCIAIS, CONSAGRAM O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E CONSTITUEM UM MOMENTO 
IMPORTANTE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EXPANSÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 
HUMANOS, CARACTERIZADOS, ENQUANTO VALORES FUNDAMENTAIS INDISPONÍVEIS, PELA NOTA DE 
UMA ESSENCIAL INEXAURIBILIDADE. CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS.

(STF – MS: 22164 SP, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 30/10/1995, TRIBUNAL PLENO, Data 
de Publicação: DJ 17-11-1995 PP-39206 EMENT VOL-01809-05 PP-01155) (Grifo nosso)
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CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MEDIDAS PREVENTIVAS DEFERIDAS PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. I – Na ótica vigilante da Suprema Corte, “a incolumidade do meio ambiente 
não pode ser comprometida por interesses empresariais nem fi car dependente de motivações de índole 
meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina 
constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a 
“defesa do meio ambiente” (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de 
meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artifi cial (espaço urbano) e de 
meio ambiente laboral. (...) O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter 
eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos 
pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia 
e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação 
de confl ito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não 
comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais signifi cativos direitos fundamentais: o 
direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, 
a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações” (ADI-MC n. 3540/DF – Rel. Min. Celso 
de Mello – DJU de 03/02/2006). II – Nessa perspectiva, a tutela constitucional, que impõe ao Poder 
Público e a toda a coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, 
o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso 
e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus 
comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de 
uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a 
consequente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela 
deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de preventivas determinadas pela 
decisão monocrática, a fi m de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área de preservação permanente 
objeto desta ação civil pública. V – Nesta linha de entendimento deve ser confi rmada a decisão recorrida, 
que concedeu antecipação de tutela precautiva, determinando à empresa promovida que se abstenha 
de lançar no Rio Grande/MG o lixo, os entulhos de construção e o esgoto provenientes da ocupação do 
terreno, de edifi car no local ou ampliar o que já foi edifi cado, de derrubar, cortar ou suprimir qualquer 
tipo de vegetação nativa, sendo-lhes vedada a adoção de qualquer conduta ou atividade danosa ao meio 
ambiente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento desta 
decisão. VI – Agravo de Instrumento desprovido. Decisão confi rmada.

(TRF-1 – AG: 422373520104010000 MG 0042237-35.2010.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 26/08/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p. 168 
de 02/09/2013)

Suscita-se, portanto, em toda jurisprudência, o direito ao meio ambiente como direito de terceira 
geração ou dimensão, ou seja, como um direito de toda a coletividade, garantido constitucionalmente a 
partir do art. 225 da CF.

7.1.2.2  NORMATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS7.1.2.2  NORMATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS

Uma das principais conquistas do constitucionalismo contemporâneo foi o reconhecimento de força 
normativa às normas constitucionais. Em nosso país teve força, nesse sentido, um movimento de importantes 
juristas com o intuito de considerar as normas constitucionais aplicáveis direta e imediatamente, em sua 
extensão máxima, conforme se confere na obra de Luís Roberto Barroso (BARROSO, 2007):

As normas constitucionais, como as normas jurídicas em geral, são dotadas do atributo da imperatividade. 
Não é próprio de uma norma jurídica sugerir, recomendar, alvitrar. Normas constitucionais, portanto, 
contêm comandos. Descumpre-se a imperatividade de uma norma tanto por ação quanto por omissão. 
Ocorrida a violação, o sistema constitucional e infraconstitucional devem prover meios para a tutela do 
direito ou bem jurídico afetados e restauração da ordem jurídica. Estes meio são a ação e a jurisdição: 
ocorrendo uma lesão, o titular do direito ou alguém com legitimação ativa para protegê-lo pode ir a juízo 
postular reparação. Existem mecanismos de tutela individual e de tutela coletiva de direitos.

Portanto, sempre que a Constituição criar e reconhecer direitos subjetivos – sejam eles políticos, 
individuais, sociais ou difusos –, há de se reconhecer também que são eles, comumente, exigíveis do Poder 
Público, por via das ações existentes no ordenamento jurídico. Destarte, o Poder Judiciário possui papel 
decisivo na concretização dos direitos constitucionalmente reconhecidos.

No tocante aos princípios ambientais, a exigibilidade é a mesma, porém não nos alongaremos quanto aos 
conceitos, apenas teceremos breves comentários.

Dentre os princípios existentes em nossa Constituição, temos como “princípio-mãe”, o exposto no art. 225, 
caput, da CF, a saber, o princípio do “meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da 
pessoa humana”. Tal direito fundamental foi reconhecido na Conferência de 1972 e devidamente inserido na CF:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).

Desse princípio-base, decorrem todos os outros princípios expressos em nossa Constituição, dentre os 
quais o Princípio da Natureza Pública da Proteção Ambiental, o Princípio do Usuário-Pagador, o Princípio do 
Poluidor-Pagador ou da Responsabilidade, o Princípio da Precaução, o Princípio da Prevenção, o Princípio da 
Reparação do Dano Ambiental, o Princípio da Informação e o Princípio da Cooperação entre os Povos.

Não cabe a este trabalho discorrer de forma pormenorizada sobre os princípios elencados, visto que não 
é seu objetivo. Contudo, nada impede que a importância desses princípios seja constatada no que segue.

7.1.2.3  DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS7.1.2.3  DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS

A Constituição Federal trouxe inovações importantes quanto ao direito ambiental. A primeira delas 
foi a criação de um capítulo próprio para o tema meio ambiente: Capítulo VI do Título VIII. Contudo, a 
mais importante inovação foi o direito ao meio ambiente equilibrado e saudável alçado à categoria de 
direito fundamental, sendo assim, um direito subjetivo de personalidade e, portanto, estabelecendo um 
sistema de garantia da qualidade de vida dos cidadãos brasileiros, como dito anteriormente. Traremos nas 
próximas linhas os dispositivos referentes à tutela do meio ambiente trazidos constitucionalmente, por 
ordem crescente no texto constitucional.

Art. 5.º, inciso LXXIII - Dispõe sobre a ação popular, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio 
público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Tal dispositivo é um mecanismo de proteção 
e garantia, sendo expressão fundamental do direito ao meio ambiente equilibrado.

Art. 5. qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, fi cando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência;

Art. 20, incisos II a XI, e § 1.º e § 2.º - Dispõem sobre os bens da União relacionados ao meio ambiente, 
bem como à proteção deste como um todo:

Art. 20 - São bens da União:
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortifi cações e construções militares, 
das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, defi nidas em lei;
  III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, 
bem como os terrenos marginais e as praias fl uviais;
  IV - as ilhas fl uviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas 
oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas 
afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; 
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
 VI - o mar territorial;
 VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
 VIII - os potenciais de energia hidráulica;
 IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
 X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
 XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
§ 1.º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a 
órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás 
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natural, de recursos hídricos para fi ns de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais 
no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 
compensação fi nanceira por essa exploração.
  § 2.º – A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, 
designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua 
ocupação e utilização serão reguladas em lei.

Art. 21., incisos XIX, XXIII e XXV - Dispõem sobre as competências da União relacionadas ao meio 
ambiente:

- Art. 21 - Compete à União:
[...]
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e defi nir critérios de outorga de 
direitos de seu uso;
[...]
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal 
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
 a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fi ns pacífi cos e mediante 
aprovação do Congresso Nacional;  
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a 
pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; 
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de 
meia-vida igual ou inferior a duas horas;
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;[...]
XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma 
associativa.

Art. 22., incisos IV e XXVI - Dispõem sobre as competências legislativas privativas da União relacionadas 
ao meio ambiente:

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
[...]

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;

Art. 23., incisos I, III, IV, VI, VII, VIII, IX e XI – Dispõem sobre as competências comuns da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relacionadas ao meio ambiente:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
 I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público;
  [...]
  III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
 IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural;
 [...]
  VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
  VII - preservar as fl orestas, a fauna e a fl ora;
 VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
 IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico;
 [...]
 XI - registrar, acompanhar e fi scalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seus territórios;
  [...]

Art. 24, incisos VI, VII e VIII - Dispõem sobre as competências legislativas concorrentes da União, dos 
Estados e do Distrito Federal relacionadas ao meio ambiente:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

[...]
VI - fl orestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
 VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
 VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico;
[...]

Art. 26, incisos I, II e III - Dispõem sobre os bens dos Estados relacionados ao meio ambiente:

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
 I - as águas superfi ciais ou subterrâneas, fl uentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, 
na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
 II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da União, Municípios ou terceiros;
 III - as ilhas fl uviais e lacustres não pertencentes à União;
[...]

Art. 30, incisos VIII e IX - Dispõem sobre a competência dos municípios sobre o uso do solo urbano e 
o patrimônio histórico-cultural local:

Art. 30. Compete aos Municípios:
[...]
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
 IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 
fi scalizadora federal e estadual.

Art. 43, § 2.º, inciso IV, e § 3.º - Dispõem sobre o aproveitamento dos rios e massas de água:

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
[...]
§ 2.º - Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
[...]
IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou 
represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.
 § 3.º - Nas áreas a que se refere o § 2.º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará 
com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água 
e de pequena irrigação.

Art. 49, incisos XIV e XVI - Estabelecem as competências do Congresso Nacional sobre atividades 
nucleares e terras indígenas:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
[...]
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
[...]
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 
e lavra de riquezas minerais;
[...]
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Art. 91, § 1.º, inciso III - Estabelece a competência do Conselho de Defesa para propor sobre a utilização 
de áreas de preservação:

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos 
relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como 
membros natos:
[...]
§ 1.º - Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
[...]
III - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território 
nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a 
preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;
[...]

Art. 129., inciso III - Dispõe sobre a função institucional do Ministério Público em promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outras áreas 
de interesse:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
[...]
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
[...]
- Art. 170., inciso VI - Estabelece a defesa do meio ambiente como um princípio da atividade econômica:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fi m assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:
[...]
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
[...]

Art. 174, § 3.º e § 4.º - Dispõem sobre a atividade garimpeira:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 
lei, as funções de fi scalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público 
e indicativo para o setor privado.
[...]
§ 3.º - O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a 
proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.
§ 4.º - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão 
para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e 
naquelas fi xadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

Art. 176., caput – Dispõe sobre recursos mineiras e potenciais de energia hidráulica:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem 
à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
[...]

Art. 186, incisos I e II - Estabelecem que a propriedade rural deve ser aproveitada de modo racional e 
adequado, com a preservação do meio ambiente:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
 I - aproveitamento racional e adequado;
 II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

Art. 200, incisos VII e VIII - Dispõem sobre as competências do Sistema Único de Saúde quanto às 
substâncias e aos produtos tóxicos, bem como ao meio ambiente:

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
[...]
VII - participar do controle e fi scalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- Art. 216, inciso V, e § 1.º e § 3.º - Dispõem sobre patrimônios culturais brasileiros relacionados ao 
meio ambiente:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
[...]
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científi co.
§ 1.º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação.
[...]
§ 3.º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.
[...]

Art. 225 - Estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos, 
bem como atribui ao Poder Público e à coletividade a responsabilidade por preservá-lo. Expõe ainda temas 
específi cos e modos de efetivação desse direito:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
 § 1.º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao PoderPúblico:
 I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas;
 II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fi scalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
 III - defi nir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifi quem sua proteção; 
 IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de signifi cativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
 V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
 VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente;
 VII - proteger a fauna e a fl ora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
 § 2.º - Aquele que explorar recursos minerais fi ca obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
 § 3.º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados.
 § 4.º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a 
Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
 § 5.º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 § 6.º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização defi nida em lei federal, sem 
o que não poderão ser instaladas.
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Arts. 231 e 232 - Dispõem sobre as comunidades indígenas:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1.º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, 
as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições.
§ 2.º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-
lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
 § 3.º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, fi cando-lhes assegurada participação nos resultados da 
lavra, na forma da lei.
§ 4.º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5.º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, «ad referendum» do Congresso 
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da 
soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno 
imediato logo que cesse o risco.
 § 6.º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, 
o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que 
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra 
a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
§ 7.º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3.º e § 4.º.
 Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em 
defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

A Constituição do Paraná basicamente reproduz os dispositivos constitucionais da Carta Maior, com 
apenas algumas adaptações às características de nosso Estado. Entretanto, transcreveremos os dispositivos 
constitucionais estaduais adequados de modo esparso, ao abordarmos os temas específi cos, subsumindo-os 
aos artigos pertinentes.

7.1.2.4  ATRIBUIÇÕES DO ESTADO – NORMAS CONSTITUCIONAIS DIRECIONADAS AO PODER PÚBLICO7.1.2.4  ATRIBUIÇÕES DO ESTADO – NORMAS CONSTITUCIONAIS DIRECIONADAS AO PODER PÚBLICO

Como demonstrado anteriormente, são diversos os dispositivos constitucionais referentes à questão do 
meio ambiente. Porém, o artigo 225 da CF se coloca como a norma fundamental de toda a sistemática, visto 
que traz em seu bojo que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Nesse tópico, bem como no seguinte, trataremos especifi camente desse artigo e de seus desdobramentos 
normativos, dos quais surgem normas direcionadas ao Poder Público e aos particulares. Não transcreveremos 
os dispositivos novamente, visto que seu conteúdo está no tópico anterior.

O § 1.º do art. 225 da CF relata que é incumbência do Poder Público dar efetividade ao direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, e para tanto desdobra-se em diversos incisos, nos quais se expõem as 
atribuições e formas do ente público concretizar esse direito.

O inciso I cita que o Poder Público deve “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas”. Preservar consiste em conservar algo que existe 
naturalmente, está consolidado, e assim, manter as características originais do meio ambiente. Restaurar nos 
remete à ideia de recomposição de recursos naturais que, por seu turno, foram degradados. 

Já a defi nição de processos ecológicos essenciais é um tanto quanto complexa. Contudo, José Afonso 
da Silva defi niu como “aqueles governados, sustentados ou intensamente afetados pelos ecossistemas, 
sendo indispensáveis à produção de alimentos, à saúde e a outros aspectos da sobrevivência humana e 
do desenvolvimento sustentado” (SILVA, 1998). Assim, vê-se que os processos ecológicos essenciais são 

fundamentais à própria continuação da humanidade.
Outra atribuição do Poder Público é a de “prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas”. 

Portanto, o Estado deve se atentar às diversidades existentes (de fl ora e fauna) em um país continental como 
o nosso e, a partir das especifi cidades de cada região, elaborar planos de gestão que busquem resguardar as 
vicissitudes de cada local.

Na sequência, tem-se o inciso II, que busca proteger a biodiversidade e o patrimônio genético brasileiro, 
bem como estabelecer a necessidade de fi scalização de entidades que pesquisem ou manipulem material 
genético. Tal proteção, que tem como intento impedir a extinção de elementos presentes nos ecossistemas, 
se consolida na legislação, bem como em medidas administrativas, como foi o caso da Lei nº 9.985/2000 (que 
criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza), e da elaboração da Política Nacional de 
Biossegurança (PNB), respectivamente.

O inciso III trata da proteção dos microecossistemas ou unidades de conservação. Segundo Édis Milaré, 
esses espaços são as áreas de proteção especial, as áreas de preservação permanente, as reservas legais e 
as unidades de conservação (MILARÉ, 2005). Tais microecossistemas têm seus limites defi nidos pelo Poder 
Público e, como áreas de características sui generis, merecem proteção especial por parte dele.

Já o inciso IV traz um elemento administrativo de prevenção: o Estudo de Impacto Ambiental (EPIA), 
que, segundo Sirvinskas (2013),

implementa, de forma efetiva dois princípios do direito ambiental. O primeiro é o princípio da prevenção, 
visto que o estudo de impacto ambiental é, obrigatoriamente, prévio ao procedimento de licenciamento 
e tem por objetivo evitar ações que seriam prejudiciais ou irreversíveis ao meio ambiente. [...] O segundo 
é o princípio da integração, pois trata de integrar o meio ambiente às estratégias de ação dos poderes 
públicos e privados. (Grifo nosso)

Os incisos V e VI, que tratam do controle da produção e comercialização de substâncias que causem risco 
à vida e ao meio ambiente e da educação ambiental, não serão focos de análise, visto que não se relacionam 
diretamente com o enfoque do trabalho.

Por fi m, o inciso VIII trata da proteção da fauna e da fl ora, considerando as espécies nativas, o hábitat 
natural, entre outros elementos, e visando proteger toda a comunidade de seres vivos, animais ou vegetais.

Frise-se ainda que, nesse mesmo artigo, em seus parágrafos 2.º ao 6.º, compõem-se normas destinadas 
aos particulares, nas quais há a obrigação de reparação de danos causados, a responsabilidade criminal, 
civil e administrativa, a questão dos macrossistemas (Mata Atlântica, Floresta Amazônica, entre outros), 
indisponibilidade de terras devolutas para proteção do meio ambiente e restrições à atividade nuclear.

Conclui-se, assim, que tanto o Poder Público quanto os particulares devem ocupar o meio ambiente de 
modo racional e de acordo com as normas de proteção ambiental.

7.1.2.5  COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS DOS ENTES FEDERATIVOS (UNIÃO, ESTADOS, 7.1.2.5  COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS DOS ENTES FEDERATIVOS (UNIÃO, ESTADOS, 
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS)DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS)

Neste tópico, discorreremos sobre as competências atribuídas a cada ente federativo, característica fundamental 
do sistema federativo de Estado presente em nosso país.

De acordo com José Afonso da Silva, competência “é a faculdade jurídica atribuída a uma entidade ou a um 
órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que 
se servem os órgãos ou entidade estatais para realizarem suas funções” (SILVA, 1998). Cabe, portanto, a cada ente 
federativo, bem como às suas ramifi cações administrativas e agentes, matérias defi nidas constitucionalmente. Tal 
ramifi cação de competências objetiva respeitar as características peculiares de cada região.

No que tange ao pacto federativo, a CF atribui competência taxativa para a União, competências 
residual para os Estados e Distrito Federal e competência local para os Municípios. Contudo, o Poder Público 
é responsável por atender ao interesse público, bem como por dar vida aos princípios contidos na CF, 
especialmente o caput do art. 225.
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À União é atribuída competência privativa e concorrente para legislar sobre as matérias previstas nos arts. 22 
e 24 da CF. Aos Estados e ao Distrito Federal são atribuídos poderes residuais, além de competências suplementares, 
no art. 24 da CF. E aos Municípios há a atribuição de competências de interesse local, de acordo com o art. 30 da CF.

No âmbito das competências comuns, cumpre destacar a edição da Lei Complementar nº 140/2011, que 
regulamenta o art. 23, parágrafo único, da CF, no sentido de estabelecer critérios de cooperação entre os 
entes federativos.

Finalizamos, de modo breve, a base teórica e constitucional do presente trabalho. A seguir, procuraremos 
expor a integração concreta dos instrumentos normativos aos trabalhos e eixos temáticos do ZEE-PR.

7.1.3  O ZEE-PR NA RACIONALIDADE EXPOSTA7.1.3  O ZEE-PR NA RACIONALIDADE EXPOSTA

Neste capítulo, integraremos os objetivos e fundamentos do ZEE-PR à legislação federal, bem como 
à legislação estadual, procurando estabelecer os links necessários com os eixos temáticos. Para tanto, 
expostas as premissas do ZEE-PR e a legislação existente, relacionaremos a concepção metodológica do ZEE-
PR ao arcabouço jurídico existente. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente:

Em conformidade com o pacto federativo e com o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), o 
zoneamento ecológico-econômico (ZEE) é executado de forma compartilhada entre a União, os estados 
e os municípios. De fato, a Lei Complementar nº 140/2011, que fi xa normas para a cooperação entre os 
entes da federação no exercício da competência comum relativa ao meio ambiente, prevista no artigo 23 
da Constituição Federal de 1988, constitui ação administrativa da União a elaboração do ZEE de âmbito 
nacional e regional, cabendo aos estados elaborar o ZEE de âmbito estadual, em conformidade com os 
zoneamentos de âmbito nacional e regional, e aos municípios a elaboração do plano diretor, observando 
os ZEEs existentes (BRASIL, 2014?).

Assim, é atribuição do Estado, como ente federativo, a elaboração do ZEE local, atendendo às suas 
especifi cidades. O Decreto Federal nº 4.297/2002, que regulamenta o inciso II do art. 9.º da Lei nº 6.938/81, 
prevê a elaboração do ZEE, bem como estabelece critérios para o seu desenvolvimento e a necessidade de 
participação popular, in verbis:

Art. 2.o O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação 
de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental 
destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da 
biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população.
Art. 3.o O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e 
privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos 
naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.
Parágrafo único. O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a importância 
ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e 
alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de 
atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.
Art. 4.o O processo de elaboração e implementação do ZEE:
I - buscará a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a compatibilizar o crescimento 
econômico e a proteção dos recursos naturais, em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência 
do reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus componentes;
II - contará com ampla participação democrática, compartilhando suas ações e responsabilidades entre 
os diferentes níveis da administração pública e da sociedade civil; e
III - valorizará o conhecimento científi co multidisciplinar.
Art. 5.o O ZEE orientar-se-á pela Política Nacional do Meio Ambiente, estatuída nos arts. 21, inciso 
IX, 170, inciso VI, 186, inciso II, e 225 da Constituição, na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, pelos 
diplomas legais aplicáveis, e obedecerá aos princípios da função socioambiental da propriedade, da 
prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador, da participação informada, do acesso 
equitativo e da integração.

Portanto, nos termos do decreto supratranscrito, há uma série de diretrizes, nas quais os Estados, na elaboração 
de seu ZEE, deverão se pautar. O ZEE se coloca como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA), devendo se orientar pelos princípios ambientais determinantes, já expostos em linhas anteriores.

Quanto ao conteúdo do ZEE, é importante frisar que tal instrumento deve observar os arts. 11 e 12 do 
decreto em comento, conforme a redação abaixo:

Art. 11. O ZEE dividirá o território em zonas, de acordo com as necessidades de proteção, conservação e 
recuperação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável.
Parágrafo único. A instituição de zonas orientar-se-á pelos princípios da utilidade e da simplicidade, 
de modo a facilitar a implementação de seus limites e restrições pelo Poder Público, bem como sua 
compreensão pelos cidadãos.
Art. 12. A defi nição de cada zona observará, no mínimo:
I - diagnóstico dos recursos naturais, da socioeconomia e do marco jurídico-institucional;
II - informações constantes do Sistema de Informações Geográfi cas;
III - cenários tendenciais e alternativos; e
IV - Diretrizes Gerais e Específi cas, nos termos do art. 14 deste Decreto.

Diante de tais exigências – a delimitação de zonas, análise da dinâmica local e regional, bem como as 
vicissitudes naturais, econômicas e sociais – , o desafi o do ZEE é integrar todos os processos que interagem 
nos territórios. Nesse sentido, desenvolveu-se uma metodologia conjunta, que busca abarcar todas essas 
variáveis que, invariavelmente, afetam o meio ambiente, seja ele natural ou cultural. Sabe-se que toda 
essa dinâmica é complexa e, em função disso, a Comissão Coordenadora dividiu o ZEE-PR nos chamados 
Diagnósticos, que são o da geodiversidade, o da biodiversidade, o socieconômico e o jurídico-institucional.

Esta divisão comporta ainda subdivisões, conforme fi gura 7.1.1.

FIGURA 7.1.1 - FLUXOGRAMA METODOLÓGICO DO ZEE-PRFIGURA 7.1.1 - FLUXOGRAMA METODOLÓGICO DO ZEE-PR
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Na sequência, este trabalho abordará aspectos normativos importantes referentes a cada eixo temático 
(subdivisão dos diagnósticos), relacionando-os à legislação federal e estadual ou a algum instrumento 
normativo correlato, tendo como marco teórico a obra de Luís Paulo Sirvinskas (2013), Manual de Direito 
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Ambiental, principalmente no tocante aos conceitos gerais na visão jurídica. Não cabe a este trabalho 
discorrer sobre conceitos geográfi cos, biológicos ou naturais, por isso perpassaremos apenas pelo espectro 
jurídico do tema.

7.1.3.1  GEODIVERSIDADE7.1.3.1  GEODIVERSIDADE

SOLOSOLO

A Lei Federal nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3.º, 
inciso V, elenca o solo como um dos recursos naturais protegidos e o conceitua como um dos recursos 
ambientais, conforme se extrai do texto abaixo:

 Art. 3.º - Para os fi ns previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, infl uências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
 V - recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superfi ciais e subterrâneas, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a fl ora. (Grifo nosso)

Em que pese sua menção na lei supracitada, não há uma lei específi ca de proteção do solo, conforme 
assevera Sirvinskas (2013). De acordo com esse autor, uma lei protetiva do solo deverá levar em conta os 
seguintes aspectos: “biodiversidade, as mudanças climáticas, a segurança alimentar e os direitos humanos”. 
Não é segredo que o uso do solo se intensifi ca a cada ano, fruto do crescimento econômico do país, seja 
pelos desgastes causados pela agricultura ou pecuária, pela produção de lixo ou resíduos sólidos e tóxicos 
ou até mesmo pelas queimadas. São diversos os fatores que contribuem para o desgaste do nosso solo, em 
áreas urbanas ou rurais. O Estado do Paraná tem como uma das principais alavancas de sua economia a 
agropecuária, principalmente na região Norte do Estado. 

Os artigos 184 a 191 da CF dispõem sobre a política agrícola, tendo seus dispositivos regulamentados 
pela Lei Federal nº 8.171/1991. Esta lei fi xa fundamentos, objetivos, planejamentos, e orientações quanto 
às atividades agropecuárias, agroindustriais, entre outros.

Além da Lei nº 8.171/1991, o novo Código Florestal, Lei Federal nº 12.651/2012, também visa proteger 
o solo agrícola. O próprio art. 1.º-A, em seus incisos, consagra esse entendimento, in verbis:

Art. 1.º- A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 
Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração fl orestal, o suprimento de matéria-prima fl orestal, 
o controle da origem dos produtos fl orestais e o controle e prevenção dos incêndios fl orestais, e prevê 
instrumentos econômicos e fi nanceiros para o alcance de seus objetivos.
Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes 
princípios:I – afi rmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas fl orestas e 
demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da 
integridade do sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras; 
[...]
III - ação governamental de proteção e uso sustentável de fl orestas, consagrando o compromisso do País 
com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e 
da vegetação;
V - fomento à pesquisa científi ca e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da 
água, a recuperação e a preservação das fl orestas e demais formas de vegetação nativa;
[...] (Grifo nosso)

São diversas as referências ao solo no Novo Código Florestal, dispostos em mais de 50 dispositivos. Cita-
se ainda as Leis Federais nº 10.711/2003 (que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas) e nº 
10.831/2003 (que dispõe sobre o Sistema Orgânico de Produção Agropecuária). 

Cumpre salientar, ainda, a Resolução CONAMA nº 420/2009 (alterada pela Resolução CONAMA nº 
460/2013), que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 
substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por 
essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.

Em âmbito estadual, a preocupação com o solo não é diferente, conforme os dispositivos da Constituição 
do Paraná transcritos abaixo:

Art. 13. Compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar sobre:
[...]
VI - fl orestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção ao meio ambiente e controle de poluição;
Art. 156. A regularização de ocupações e a destinação de terras públicas e devolutas serão compatibilizadas 
com as políticas agrícola, agrária e de preservação ambiental, através de títulos de domínio ou de 
concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos, segundo forma e critério defi nidos em lei 
complementar estadual.
[...]

§ 5.° A concessão de título de domínio ou de uso de terras públicas e devolutas deverá considerar a 
manutenção das reservas fl orestais públicas e as restrições de uso do solo, nos termos da lei.

Art. 164. O Estado, na forma da lei, promoverá e incentivará a pesquisa do solo e subsolo e o aproveitamento 
adequado dos seus recursos naturais, sendo de sua competência:
I - organizar e manter os serviços de geologia e cartografi a de âmbito estadual;
II - fornecer os documentos e mapeamentos geológico-geotécnicos necessários ao planejamento da 
ocupação do solo e subsolo, nas áreas urbana e rural, no âmbito regional e municipal.
Art. 207. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as gerações presentes e futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso 
racional dos recursos ambientais.
§ 1.º Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade deste direito:
[...]
XII - promover o controle, especialmente preventivo, das cheias, da erosão urbana, periurbana e rural e 
a orientação para o uso do solo.

A legislação estadual, por sinal, segue os mesmos parâmetros, sendo os atos normativos mais importantes, 
no tocante ao solo agrícola, os citados abaixo:

Lei Estadual nº 8.014, de 14/12/1984. 
Dispõe sobre a preservação do solo agrícola do Estado do Paraná.
Decreto Estadual nº 6.120, de 13/8/1985, e Anexo. 
Regulamenta a Lei nº 8.014/1984, que dispõe sobre a preservação do solo agrícola do Estado do Paraná.
Decreto Estadual nº 4.861, de 5/10/1998. 
Altera o art. 21 do Anexo do Decreto Estadual nº 6.120/1985, que dispõe sobre a preservação do solo 
agrícola do Estado do Paraná.
Decreto nº 4.333, de 7/12/1988. 
Confere competência ao DER para decidir sobre o uso da faixa de domínio em rodovias estaduais.
Resolução SEAB nº 066, de 29/6/2001. 
Dispõe sobre normas de fi scalização para preservação do solo agrícola do Estado do Paraná.
Lei Estadual nº 13.288, de 1/11/2001. 
Dispõe sobre o parcelamento de multas impostas pela SEAB/DEFIS.
Decreto Estadual nº 5.859, de 3/7/2002. 
Regulamenta a Lei Estadual nº 13.288/2001, que dispõe sobre o parcelamento de multas impostas pela 
SEAB/DEFIS. 
Resolução SEAB nº 172, de 3/9/2010.
Dispõe sobre práticas conservacionistas de controle da erosão do solo agrícola.
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Há, portanto, um arcabouço jurídico, em âmbito federal e estadual – a ser seguido, também, pelos 
Municípios –, que tem como objetivo proteger e regulamentar o uso do solo de modo racional pelos diversos 
setores da sociedade e pelo Poder Público. Teceremos mais algumas informações sobre o solo no tópico 
referente aos resíduos sólidos.

RECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOS

Os recursos hídricos são recursos naturais limitados dotados de valor econômico, e como tais, estão 
sujeitos à proteção jurídica. Dessa forma, são diversos instrumentos legislativos, nacionais e internacionais, 
que têm como objetivo controlar o uso racional desse recurso.

De acordo com a classifi cação legal brasileira, os recursos hídricos têm como abrangência as águas 
superfi ciais e as águas subterrâneas, bem como os estuários e o mar territorial, nos termos da Lei nº 
6.938/1981, em seu art. 3.º.

É inegável que a água é um recurso vital, e que tanto a escassez quanto a má qualidade são realidades 
causadoras de moléstias e de subdesenvolvimento onde ocorrem. A ONU aprovou a Resolução nº 64/292, 
em 2010, que declara a água limpa e tratável, bem como o saneamento básico, como direitos humanos 
fundamentais. Há também a Declaração Universal dos Direitos da Água, cujo conteúdo é:

Art. 1.º - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada 
região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.
Art. 2.º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, 
animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a 
cultura e a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, 
tal qual é estipulado no art. 3.º da Declaração dos Direitos do Homem.
Art. 3.º - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito 
limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia.
Art. 4.º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. 
Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre 
a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos 
começam.
Art. 5.º - A água não é somente uma herança dos nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo 
aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral 
do homem para com as gerações presentes e futuras.
Art. 6.º - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber 
que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do 
mundo.
Art. 7.º - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua 
utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de 
esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis.
Art. 8.º - A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica 
para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem 
nem pelo Estado.
Art. 9.º - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades 
de ordem econômica, sanitária e social.
Art. 10.º - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão 
de sua distribuição desigual sobre a Terra.

Os principais instrumentos legislativos de defesa dos recursos hídricos são:

Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/1997, e Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos: 
art. 1.º trata dos fundamentos; 
art. 2.º trata das diretrizes gerais de ação;
arts. 3.º e 4.º tratam das diretrizes gerais; 
art. 5.º trata dos instrumentos;
arts. 6.º a 8.º tratam dos planos de recursos hídricos.
Resolução CONAMA nº 357/2005 
Classifi cação das águas.

Resolução CNRH nº 48/2005 (Conselho Nacional de Recursos Hídricos)
Planos elaborados pela Agência de Águas
Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos.
Portarias de Enquadramento dos Rios do Paraná
Apresenta as Portarias de Enquadramento dos cursos d’água do Estado do Paraná, classifi cando-as de 
acordo com a Resolução nº 20 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Resolução CONAMA nº 20/1986
Classifi ca águas conforme uso e estabelece padrões de qualidade de água.
Resolução CONAMA nº 274/2000
Estabelece critérios para a balneabilidade.

O setor agrícola é o maior consumidor de água, por isso fundamental se faz a implantação de novas 
tecnologias para irrigação, com o intuito de racionalizar o uso desse bem escasso e fundamental.

A Lei do Saneamento Básico (Política Nacional de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007, regulamentada 
pelo Decreto nº 7.217/2010) dispõe sobre as diretrizes gerais e tem como escopo evitar o comprometimento 
dos recursos hídricos.

Outra questão interessante diz respeito às bacias hidrográfi cas. De acordo com o art. 20, incisos III, IV, 
VI e X, e o art. 26, incisos I, II e III, da CF, as águas são de domínio público. A efetivação local da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos estão 
restritas à localização da bacia hidrográfi ca, nos termos do art. 1.º, inciso V, da Lei nº 9.433/1997. É de 
competência dos Comitês a gerência dessas bacias.

O arcabouço legislativo estadual, que disciplina a questão dos recursos hídricos, é o seguinte:

Lei Estadual nº 12.726, de 26 de novembro de 1999.
Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e dá outras providências.

A legislação complementar estadual é ainda apoiada nos seguintes decretos:

Decreto Estadual nº 2.314, de 17 de julho de 2000.
Regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Decreto Estadual nº 2.315, de 17 de julho de 2000.
Regulamenta o processo de instituição de Comitês de Bacias Hidrográfi cas.
Decreto Estadual nº 2.316, de 17 de julho de 2000.
Regulamenta a participação de Organizações Civis de Recursos Hídricos no Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Decreto Estadual nº 2.317, de 17 de julho de 2000.
Atribuições da SEMA e da SUDERHSA.
Decreto Estadual nº 4.646, de 31 de agosto de 2001.
Dispõe sobre o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos e adota outras providências.
Decreto Estadual nº 4.647, de 31 de agosto de 2001.
Fundo Estadual de Recursos Hídricos.
Decreto Estadual nº 5.361, de 26 de fevereiro de 2002.
Instrumento da cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos.
Decreto Estadual nº 1.651, de 4 de agosto de 2003.
Atribui à SUDERHSA a função de Agência de Bacia Hidrográfi ca.

A gestão dos recursos hídricos deverá ocorrer de modo descentralizado e contar com a participação do 
Poder Público, dos usuários e das comunidades, de acordo com a mesma lei supracitada.
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CLIMATOLOGIA E EVENTOS RECORRENTESCLIMATOLOGIA E EVENTOS RECORRENTES

De acordo com a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, do Congresso Nacional, a 
legislação federal referente ao tema se compõe pelas seguintes leis:

Decreto s/n, de 28 de agosto de 2000, que dispõe sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e dá 
outras providências.
Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007, que institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do 
Clima (CIM), orienta a elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima e dá outras providências.
Decreto nº 7.343, de 26 de outubro de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, 
que cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC).
Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que regulamenta os arts. 6.º, 11 e 12 da Lei nº 12.187, de 
29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).
Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, que cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, altera os 
arts. 6.º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras providências.
Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e dá 
outras providências.

Além das leis citadas, temos ainda outras sobre matérias correlacionadas:

Lei nº 6.938/1981, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.
Resoluções do CONAMA: nº 315/2002 e nº 403/2008 (limites à emissão de gases), nº 3/1990 e nº 
5/1989 (Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR) e nº 230/1997 (com decreto 
estadual).
Lei nº 10.203/2001, que trata das fontes móveis.
Queimadas: Lei nº 12.651/2012, Novo Código Florestal). Decreto nº 2.661/1998 e Lei nº 12.651/2012. 
Áreas de cana-de-açúcar.
Radiações: Lei nº 6.453/1977 (Política Nacional de Energia Nuclear), Resolução nº 4/1991 do CNEN, 
SIPRON, (Programa Nuclear Brasileiro). OMS. Estações de Rádio-Base (ERBS).

Hoje é quase unânime entre os ambientalistas que as alterações do clima vêm ocorrendo muito por 
força da atuação do homem. Nesse sentido, foi necessária a criação de institutos de garantia jurídica, 
que procuram minimizar ou estabelecer parâmetros para que a atuação do homem não desregule de forma 
irreversível o meio ambiente. As legislações acima demonstram essa nobre intenção.

O relatório da Comissão Mista do Congresso Nacional também trouxe a seguinte constatação quanto ao 
Estado do Paraná:

O Estado do Paraná instituiu a Política Estadual sobre Mudança do Clima por meio da Lei nº 17.133, de 
25 de abril de 2012.
Um dos dispositivos que destacamos direciona licitações públicas no sentido de fomentar a efi ciência 
energética e a diminuição das emissões, conforme art. 16.
Art. 16. As licitações públicas instauradas no âmbito da Administração Direta, Indireta, Autárquica 
e Fundacional, bem como pelos Fundos Especiais, não personifi cadas, e pelas entidades de direito 
privado, controladas direta ou indiretamente pelo Estado do Paraná, prestadoras de serviço público 
ou exploradoras de atividade econômica, em qualquer modalidade ou tipo de licitação, deverão adotar, 
sempre que possível, critérios de sustentabilidade ambiental que atendam a essa Política, especialmente 
os que visem:
I - redução de emissão de gases de efeito estufa ou aumento dos sumidouros;
II - economia de energia, água e outros recursos naturais;
III - redução de geração de resíduos;
IV - utilização de produtos e serviços menos intensivos em emissão de gases de efeito estufa.
No mesmo dia, o Estado do Paraná promulgou a Lei nº 17.134, de 25 de abril de 2012, que institui 
o Pagamento por Serviços Ambientais, em especial os prestados pela Conservação da Biodiversidade, 
integrante do Programa Bioclima Paraná, bem como dispõe sobre o Biocrédito. A norma objetiva “o 
incentivo monetário para proprietários e posseiros de imóveis que possuam áreas naturais preservadas 
que prestem serviços à conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos”.
Conforme mencionamos em seção específi ca, há estreita vinculação entre incentivos à manutenção 
de vegetação nativa e medidas de mitigação e de adaptação (COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS, 2013).

7.1.3.2  BIODIVERSIDADE7.1.3.2  BIODIVERSIDADE

FAUNAFAUNA

Os instrumentos legais de defesa da fauna têm como marco normativo a Lei Ambiental (Lei nº 9.605/1998), 
que alterou a Lei nº 5.197/1967, devido à nova ordem constitucional.

No que se refere à pesca, tem-se a Lei nº 11.959/2009, o Decreto-Lei nº 221/1967 e a Lei nº 7.643/1987.
Destaca-se, ainda, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais da ONU, que estabeleceu princípios e 

diretrizes a serem seguidas por toda a comunidade internacional, elencando os seguintes parâmetros:

1. Todos os animais são sujeitos de direitos e estes devem ser preservados;
2. O conhecimento e ações do homem devem estar a serviço dos direitos animais;
3. Os animais não podem sofrer maus-tratos;
4. Animais destinados ao convívio e serviço do homem devem receber tratamentos dignos;
5. Experimentações científi cas em animais devem ser coibidas e substituídas;
6. A morte de um animal sem necessidade é biocídio; de vários de uma mesma espécie, genocídio;
7. Animais destinados ao abate devem sê-lo sem sofrer ansiedade e nem dor.

A fauna silvestre, por seu turno, é disciplinada pela Lei nº 5.197/1967, ao passo que a caça tem disciplina 
específi ca, que incumbe ao Poder Público fi scalizar e delimitar as espécies e áreas de caça, conforme dispõe 
a lei supracitada. O ente público deverá ainda elaborar Lista Nacional de Espécies em Extinção (Portaria nº 
45-N do IBAMA).

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) elaborou o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Paraná, no qual 
lista as espécies referentes ao nosso território.

FLORAFLORA

Dentre os espaços territoriais especialmente protegidos, vimos que a Constituição Federal, em seu 
art. 225, § 1.o, inciso III, cita as Áreas de Preservação Permanente (APPs), as reservas fl orestais (RFs) e as 
unidades de conservação (UCs). O Poder Público, tentando frear a constante ação humana, elabora normas 
protetivas para esses espaços. 

Nesse sentido, o marco normativo é o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). A Lei nº 11.284/2006 
instituiu novos instrumentos de proteção à fl ora e uso sustentável, tendo sido regulamentada pelo Decreto 
nº 6.063. Cita-se, ainda, no tocante a unidades de conservação, a Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação.

Entre os macrossistemas, destacam-se:

Lei nº 11.428/2006 - dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma da Mata 
Atlântica; Resolução CONAMA nº 388/2007).
Araucária (Bioma): vegetação típica do sul do país, e projetos em que se procura até mesmo indenizar 
proprietários particulares para a manutenção de reservas, transmitindo as áreas ao Poder Público.
Resolução CONAMA nº 369/2006: dispõe sobre casos especiais de utilidade pública para supressão de 
APP.

No que tange às populações tradicionais, temos a Lei nº 9.985/2000 e a Lei nº 11.428/2006, que 
delimitam o seu conceito, bem como direitos e deveres. Cita-se ainda as fl orestas públicas nacionais, 
estaduais e municipais (Lei nº 11.284/2006), que obedecem a um regime jurídico próprio e específi co.

7.1.3.3  SOCIOECONOMIA7.1.3.3  SOCIOECONOMIA

Como se trata de eixo temático específi co e visceralmente ligado a questões de dados e índices econômicos 
e sociais, este recorte do trabalho não será abordado sob o prisma da legislação. A temática nos parece 
muito mais vinculada a itens econômicos e às políticas públicas. Destarte, tais considerações são abordadas 
em relatórios específi cos na publicação do ZEE-PR.
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7.1.3.4  PATRIMÔNIO CULTURAL7.1.3.4  PATRIMÔNIO CULTURAL

O patrimônio cultural refere-se a toda construção da cultura de uma determinada localidade, em que 
historicamente se demonstram as características de um povo. Vimos que a Constituição Federal protege não 
somente o meio ambiente natural, mas também o meio ambiente cultural.

A defesa e proteção do patrimônio cultural compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. A União 
edita normas de cunho geral. Ao Município também compete a proteção do patrimônio histórico-cultural.

Entre os instrumentos de proteção dos bens culturais, temos o tombamento, o inventário, o registro, 
a vigilância e a desapropriação. Constam estes instrumentos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei nº 6.938/1981), e há ainda a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 
aprovada em 1972.

No Paraná, temos como patrimônio natural:

Sete Quedas - patrimônio submerso pela represa de Itaipu;
Cataratas do Iguaçu - patrimônio mundial e parque nacional;
Vila Velha - bem tombado pelo Estado do Paraná e parque estadual;
Baía de Paranaguá - a segunda maior baía do Brasil;
Parque do Guartelá - o terceiro maior cânion do Brasil e parque estadual;
Mata de Araucária - árvore símbolo do Paraná e parque nacional;
Mata Atlântica - patrimônio mundial com grande área preservada no Paraná.

Há ainda as APAs e as unidades de conservação, bem como os parques estaduais, que seguem legislação 
específi ca e regime jurídico diferenciado. Tem-se, também, o patrimônio arqueológico, que se refere às áreas 
registradas pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
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7.2  MACROESTRUTURA INSTITUCIONAL7.2  MACROESTRUTURA INSTITUCIONAL

Robson Ney Dalla Vecchia, SEDU/PARANACIDADE

O componente institucional do Zoneamento Ecológico-econômico do Es tado do Paraná (ZEE/PR) cumpre 
papel fundamental, pois representa a estrutura institucional dos municí pios do estado para atender os cidadãos 
em suas demandas, sejam de caráter social, ecológico, econômico, político ou cultural. As instituições, para 
efeito de potencial institucional, são entendidas aqui como organizações formais, de caráter público ou 
privado, voltadas para o atendimento público nos setores da saúde, educação, assistência e desenvolvimento 
social, direito da criança e do adolescente, emprego e/ou trabalho, cultura, lazer, turismo, habitação, 
transporte, saneamento e/ou manejo de resíduos sólidos, desenvolvimento urbano, meio ambiente, entre 
outros. Parte-se da premissa de que tais instituições são responsáveis pelo bom funcionamento da sociedade, 
associado ao crescimento, desenvolvimento e equidade social.

Assim, a presença e o funcionamento adequado das instituições em um município torna-se condição 
decisiva para o desenvolvimento local sustentável. Nesse sentido, vale ressaltar que as instituições estão 
sendo tratadas neste estudo do ponto de vista quantitativo e não do qualitativo. Isso signifi ca que a presença 
de uma instituição em um município não é sufi ciente para se avaliar a qualidade de seu atendimento, o 
que pode variar de local para local ou de região para região. No entanto, considera-se que a presença das 
instituições é uma condição sem a qual não se tem o desenvolvimento sustentável, pois a pre sença representa 
potencialidade. Essa situação é encontrada nos resultados do potencial institucional que ora estão sendo 
apresentados: municípios com o mesmo potencial social no componente institucional em regiões diferentes 
do Estado do Paraná, mas com qualidades diferentes, pois a cultura local em uma região tem estrutura mais 
democrática de funcionamento das instituições, com transparência administrativa e participação social 
efetiva, do que em outra região. Isso certamente acontecerá em diferentes regiões, o que merece estudos 
qualitativos em maior profundidade. 

Desenvolver localmente, de forma integrada com o global, só é possível com a existência de instituições 
que tenham capacidade estrutural e administrativa de garantir aos cidadãos acesso às informações e aos 
seus direitos, de garantir a efetiva participação social e que cobrem responsabilidades sociais dos cidadãos e 
das organizações que os representam. O fomento à gestão pública participativa resulta em uma perspectiva 
mais ampla de desenvolvimento, em que os próprios cidadãos identifi cam e buscam suprir suas demandas, 
incorporando o conceito de sustentabilidade ao seu cotidiano.

As instituições públicas devem ser capazes de dar voz à sociedade e pautar suas ações nos seguintes 
princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, efi ciência e 
razoabilidade. 

Tais princípios sustentam a lógica da efetividade e de resultados das ações governamentais que se 
têm e que se quer ter perante os cidadãos. Tomando-se como referência essas considerações iniciais, as 
instituições, públicas e privadas, presentes nos municípios, foram consideradas como ponto de partida do 
potencial institucional. 

A determinação do ponto de partida dos municípios quanto ao componente institucional e seus 
respectivos fatores condicionantes e indicadores apresenta-se como um instrumento, claro e objetivo, que 
possibilita identifi car os pontos fortes e os pontos fracos de cada localidade, em face dos projetos, locais 
ou regionais, que se pretendam implantar. Dessa forma, torna-se possível identifi car os pontos fortes e 
fracos, as potencialidades e as limitações institucionais de cada município, e com base nisso criar condições 
efetivas para se elaborar e executar planejamento no curto, no médio e no longo prazos, especialmente para 
aquelas regiões onde os municípios-polos sofrem grande pressão dos municípios vizinhos, em termos de 
atendi mento institucional.

 

7.2.1  FATORES CONDICIONANTES DO COMPONENTE INSTITUCIONAL7.2.1  FATORES CONDICIONANTES DO COMPONENTE INSTITUCIONAL

Para que as informações sejam apresentadas não somente de forma aglomerada, mas também de 
modo que aspectos mais específi cos dos municípios pudessem ser explorados, o componente institucional 
dividiu-se em 7 estruturas ou fatores condicionantes (institucional, jurídica, fi nanceira, de fi scalização e 
controle, de ensino e pesquisa, de segurança pública e administrativa municipal) e em 13 indicadores ou 
gestões (organizacional, urbana, rural, ambiental, cultural, organizações jurídicas, organizações fi nanceiras, 
organizações de fi scalização e controle, organizações de ensino superior e ensino profi ssionalizante, 
organizações de pós-graduação stricto sensu e pesquisa, unidades de defesa social, estrutura de aplicação da 
lei e informações administrativas municipais). Esses agrupamentos procuram facilitar a análise, situando o 
município quanto a cada um desses fatores, de modo que se possa realizar uma análise mais pontual.

Algumas das estruturas ou fatores condicionantes subdividiram-se em mais de um índice indicador. 
A estrutura institucional foi formada pela gestão organizacional, urbana, rural, ambiental e cultural; a 
estrutura jurídica, pela presença de organizações jurídicas; a estrutura fi nanceira, pela presença de 
organizações fi nanceiras; a estrutura de fi scalização e controle, pela presença de organizações de fi scalização 
e controle; a estrutura de ensino e pesquisa foi subdividida em organizações de ensino superior e ensino 
profi ssionalizante e organizações de pós-graduação stricto sensu e pesquisa; a estrutura de segurança pública 
foi constituída pelos indicadores unidades de defesa social e estrutura de aplicação da lei; e, fi nalmente, a 
estrutura administrativa municipal, formada pelos indicadores divisas municipais, associações de municípios, 
mesorregiões, microrregiões, equipamentos e serviços públicos e regionalizações de órgãos do Estado.

7.2.1.1  ESTRUTURA INSTITUCIONAL7.2.1.1  ESTRUTURA INSTITUCIONAL

Na avaliação do componente institucional, no que se refere à estrutura institucional dos muni-
cípios, partiu-se de informações que situam as administrações públicas em vários aspectos de sua gestão. 
Consideram-se a existência de pré-condições mínimas de natureza fi scal, administrativa e programática, que 
são essenciais para que uma administração municipal venha a ter sucesso, pois a presença de um conjunto de 
procedimentos operacionais e de instrumentos de intervenção pode garantir a efetividade de uma concepção 
articulada de desenvolvimento sustentável.

A) Gestão organizacionalA) Gestão organizacional

Esse indicador leva em conta as informações obtidas no Perfi l dos Municípios Brasileiros – 2010, do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE); no sistema de coleta de dados contábeis dos entes 
da federação (SISTN), da Caixa Econômica Federal (CEF); e de informações colhidas nas próprias prefeituras 
municipais, por meio de seus departamentos competentes. O indicador gestão organizacional é formado por 
dois índices: estrutura gerencial e estrutura fi nanceira.

Índice 1 - Estrutura gerencialÍndice 1 - Estrutura gerencial

Subíndice 1 - Funcionários com nível superior: Foi feito um levantamento de todos os funcionários 
do quadro do município, sejam eles de carreira, contratados, com cargos de confi ança e outros, que tenham 
formação de nível superior, e de quanto isso representa em percentual em relação ao quadro geral de 
funcionários.

Subíndice 2 - Existência de administração indireta: Procurou-se saber se os municípios têm competência 
para organizar e manter serviços de interesse local, como transporte co letivo, educação fundamental, saúde, 
saneamento, proteção do patrimônio histórico-cultural e controle do uso e parcelamento do solo. Esses 
serviços prestados pela prefeitura, diretamente ou por meio de concessões, trazem a necessidade de adequar 
os municípios, de modo a prepará-los para atender a essas obrigações.
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Subíndice 3 - Instrumentos de planejamento urbano: Para avaliar os instrumentos de gestão municipal, 
foi considerada a existência de Cadastro Técnico Imobiliário e Econômico. 

Subíndice 4 - Instrumentos de gestão municipal: Levou-se em conta a cobrança de Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), a existência de planta genérica de valores de IPTU e a última data de atualização 
dessa planta genérica.

Índice 2 - Estrutura fi nanceiraÍndice 2 - Estrutura fi nanceira

Subíndice 1 - Articulações interinstitucionais com entes federativos e com outras administrações 
municipais: Foram consideradas as articulações entre a administração municipal e entes federativos e 
também outras administrações municipais. Buscou-se levantar a existência de convênios entre o município e 
a União e também o governo do Estado nas áreas de educação, saúde, assistência e desenvolvimento social, 
direito da criança e do adolescente, emprego e/ou trabalho, cultura, habitação, meio ambiente, transporte, 
desenvolvimento urbano, saneamento e/ou manejo de resíduos sólidos, dentre outros aspectos importantes 
no processo de desenvolvimento local. Foram analisadas também as relações entre a administração municipal 
e acordos fi rmados com outros municípios, os chamados consórcios públicos, para a realização de objetivos 
de interesse comum, pois é uma forma de articulação política que busca o desenvolvimento local ou regional, 
por meio de obras, atividades e serviços comuns na região por eles abrangida de setores como áreas rurais, 
saúde, turismo, cultura, habitação, meio ambiente, transporte, desenvolvimento urbano, saneamento e/ou 
manejo de resíduos sólidos, entre outros.

Subíndice 2 - indicador de desenvolvimento tributário e econômico: Foi obtido pela resposta da própria 
prefeitura e indica a estrutura do município de fi nanciar os serviços que presta à sociedade, com receitas 
originárias dos diversos setores econômicos presentes em seu território e das atividades de consumo, bem 
como dos rendimentos de seus habitantes, mesmo que essas receitas sejam classifi cadas como transferências, 
no plano de contas do orçamento.

Subíndice 3 - participação per capita na receita corrente líquida: A receita líquida per capita indica o 
montante de recursos fi nanceiros, por habitante do município, que a gestão municipal tem, ou deveria ter, 
disponível para investimentos e atendimento das necessidades sociais locais. Refl ete, portanto, a estrutura 
do municí pio de atender às mais diversas demandas dos cidadãos, como saúde, educação, transporte, 
segurança, entre outras.

B) Gestão urbanaB) Gestão urbana

Neste indicador, foram considerados os aspectos relativos à existência e à atualidade da legislação 
urbana adequadas à implementação da política urbana, conforme os dispositivos da legislação federal (Lei 
nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade), da Lei Estadual nº 15.229/2006 e das ações de controle urbanístico. 
Foi considerada a existência de instrumentos legais integrantes do Plano Diretor Municipal (PDM) e suas 
leis: Lei do PDM, Lei de Parcelamento do Solo, Lei do Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo 
(Zoneamento), Lei do Sistema Viário, Código de Obras e Edifi cações, Código de Posturas e Lei de Criação do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento. 

Índice 1 - Estrutura gerencialÍndice 1 - Estrutura gerencial

Subíndice 1 - Existência de secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da questão 
urbana: A existência de uma unidade que trate da questão urbana indica o grau de organização da estrutura 
administrativa das prefeituras, bem como seu comprometimento com a gestão urbana municipal.

Subíndice 2 - Existência de Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ou similar: Nas áreas 
urbanas, os conselhos municipais vêm se consolidando como espaços de participação social e de negociação 

de demandas, interesses e confl itos, de maneira a complementar as formas clássicas de representação indireta. 
Subíndice 3 - Existência de Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano: O Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, de natureza contábil, tem como objetivo custear projetos e implementar ações 
relacionadas com infraestrutura, equipamentos e controle e fi scalização urbanos. 

C) Gestão ruralC) Gestão rural

Neste indicador, levou-se em conta a relevância da atividade agropecuária no contexto socioeconômico 
de cerca de 98% dos municípios paranaenses, o que torna a presença de Planos Municipais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (PMDRS) e de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), como 
instrumentos de gestão, importantes indicativos de maior participação, efi ciência e efi cácia nas ações de 
fomento ao desenvolvimento rural.

Variável 1 - Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS): Os Planos Municipais 
de Desenvolvimento Rural Sustentável têm como objetivo diagnosticar o meio rural dos municípios e delinear 
suas diretrizes de trabalho para o desenvolvimento rural sustentável local, com o propósito de promover, 
subsidiar e direcionar todas as políticas públicas e programas de âmbito rural e agropecuário fomentadas 
pela prefeitura e demais órgãos governamentais.

Variável 2 - Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS): Desde a 
Constituição Federal de 1988, a criação de conselhos municipais vem sendo estimulada, com vistas a incorporar 
a participação da população nas várias áreas da administração pública, de maneira a complementar as formas 
clássicas de representação indireta, via partidos políticos e Poder Legislativo.

Variável 3 - Áreas de Programação Integrada (APIs): Nas APIs, são elaboradas programações de 
trabalho com base na realidade municipal, nas diretrizes do governo estadual, nos cenários e tendências 
socioeconômicas e nas negociações da instituição com as comunidades e lideranças municipais, sob a 
coordenação das equipes de extensionistas regionais e supervisão das gerências estaduais da EMATER. As 
prefeituras municipais têm participação destacada e se constituem nas principais parceiras. É com as APIs 
que são construídos os planos de trabalho integrados, nos quais se negociam as principais atividades a 
serem realizadas. No Estado, os municípios com características culturais, econômicas, sociais e ambientais 
semelhantes e com desafi os e problemas comuns são agrupados em 78 APIs.

D) Gestão ambientalD) Gestão ambiental

Neste indicador, buscou-se identifi car a existência de estrutura formal voltada para a gestão ambiental, 
principalmente após a publicação da Resolução nº 88/2013, de 27/8/2013, do Conselho Estadual do 
Meio Ambiente (CEMA), que estabelece a descentralização das atividades de licenciamento e fi scalização 
ambiental aos municípios, conforme prevê a Lei Complementar Federal nº 140/2011, que fi xa normas para 
cooperação entre a União, os Estados e os municípios nas ações administrativas relativas à proteção do 
meio ambiente e estabelece critérios, procedimentos e tipologias para o licenciamento ambiental municipal 
de atividades, obras e empreendimentos que causem ou possam causar impacto de âmbito local. Então, 
verifi cou-se, na estrutura das prefeituras, a presença de secretaria municipal ou outra estrutura similar 
(para tratar exclusivamente da questão ambiental, ou dela cui dando de forma conjugada com outra área da 
administração), de Conselho de Meio Ambiente, de Fundo de Meio Ambiente, de consórcios intermunicipais 
na área ambiental e de participação em Comitês de Bacias Hidrográfi cas.

Variável 1 - Existência de Secretaria de Meio Ambiente ou departamento ou órgão similar para 
tratar da questão ambiental: A existência de uma Secretaria de Meio Ambiente, ou outra que trate da 
questão ambiental, indica o grau de organização da estrutura administrativa das prefeituras, bem como seu 
comprometimento com a gestão ambiental municipal.
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Variável 2 - Existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente: Na área ambiental, os conselhos 
municipais vêm se consolidando como espaço de participação social e de negociação de demandas, interesses 
e confl itos, de maneira a complementar as formas clássicas de representação indireta.

Variável 3 - Existência de Fundo Municipal de Meio Ambiente: O Fundo Municipal de Meio Ambiente, 
de natureza contábil, tem como objetivo custear projetos e implementar ações ligadas ao controle, à 
fi scalização, à defesa e à recuperação do meio ambiente do município.

Variável 4 - Participação em consórcio intermunicipal na área ambiental ou outra forma de 
associação: O consórcio intermunicipal é uma forma de articulação política local ou regional, que inclui 
acor dos fi rmados entre municípios, para a realização de objetivos de interesse comum, por meio de obras, 
atividades e serviços comuns na região por eles abrangida.

Variável 5 - Participação em Comitês de Bacia Hidrográfi ca: Outra importante forma de articulação 
regional dos municípios é a participação em comitês de bacia hidrográfi ca, órgãos colegiados compostos por 
representantes do Poder Público, da sociedade civil e dos usuários das águas e que cumprem o papel-chave 
de gerenciar bacias hidrográfi cas de forma participativa e descentralizada.

E) Gestão culturalE) Gestão cultural

A cultura compreende aspectos importantes e indispensáveis à socialização e ao progresso humano 
e social, impactando, portanto, o bem-estar individual e coletivo, por isso esse indicador é de grande 
relevância no contexto da estrutura institucional do município para promover seu desenvolvimento.

Variável 1 - existência de secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da questão cultural; 
Conselho Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura: A existência de qualquer um desses órgãos 
de cultura, ou outro órgão com função similar, é um importante indicativo do grau de organização da 
estrutura administrativa das prefeituras na área cultural, demonstrando o comprometimento do município 
com o tratamento de questões culturais.

7.2.1.2  ESTRUTURA JURÍDICA7.2.1.2  ESTRUTURA JURÍDICA

A existência de organizações jurídicas descentralizadas evidencia a preparação do Estado para lidar, no 
plano local, com ações de proteção legal e social da população dos municípios. Entende-se, dessa forma, 
que municípios que têm maior número de instituições estão melhor equipados juridicamente para atender 
às demandas de seus munícipes.

A) Presença de organizações jurídicasA) Presença de organizações jurídicas

Este indicador procura detectar a presença de organizações jurídicas no município, de cada uma das seguintes 
variáveis: sede de comarca (Tribunal de Justiça), vara do trabalho (Justiça do Trabalho), subseção judiciária 
(Justiça Federal) e promotoria pública (Ministério Público Estadual). Considera-se que essas quatro representações 
jurídicas estão entre as mais importantes para atender às demandas da população, em termos legais.

Variável 1 - Presença de sede de comarca (Tribunal de Justiça): A presença de uma sede de comarca em 
um município constitui indicativo de melhores condições de infraestrutura, além de proporcionar acesso facilitado 
aos serviços do Tribunal de Justiça, como o serviço notarial, o registro de imóveis, o registro civil das pessoas 
naturais, protestos de títulos, títulos e documentos, o civil das pessoas jurídicas, o registro de contratos marítimos 
e o de distribuição. Os requisitos para a instalação de sede de comarca encontram-se descritos na Lei Estadual nº 
14.277/2003, que dispõe sobre o novo código de organização e divisão judiciárias do Estado do Paraná.

Variável 2 - Presença de vara do trabalho (Justiça do Trabalho): A Justiça do Trabalho exerce sua 
competência jurídica a partir das varas do trabalho instaladas em determinados municípios, proporcionando 
aos mu nícipes melhores condições de acesso a esses serviços jurídicos. A missão da Justiça do Trabalho está 
estabelecida no artigo 114 da Constituição Federal, conforme a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45.

Variável 3 - Presença de subseção judiciária (Justiça Federal): A Justiça Federal brasileira tem, 
por competência, o julgamento de ações em que a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas 
federais fi gurem na condição de autoras ou rés e outras questões de interesse da Federação previstas no 
artigo 39 da Constituição Federal. É regulamentada pela Lei nº 5.010/1966, que organiza a Justiça Federal 
de primeira instância e dá outras providências.

Variável 4 - Presença de promotoria pública (Ministério Público Estadual): O Ministério Público, 
por destinação constitucional, é uma instituição independente que cuida da proteção das liberdades civis 
e democráticas, buscando com sua ação assegurar e efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis, 
como sua missão constitucional (ver art. 127 da Constituição Federal), por isso muitos doutrinadores o 
chamam de “defensor do povo”.

7.2.1.3  ESTRUTURA FINANCEIRA7.2.1.3  ESTRUTURA FINANCEIRA

As instituições fi nanceiras são as estruturas operacionais que oferecem serviços de apoio às 
decisões tomadas pelos agentes econômicos em investimentos produtivos, bem como às expectativas de 
desenvolvimento regional socioeconômico e cultural. Elas também são importantes por facilitarem todos os 
tipos de transações fi nanceiras, tanto para pessoas físicas como jurídicas. O fator condicionante organizações 
fi nanceiras foi formado por um único indicador, presença de organizações fi nanceiras, que é composto, por 
sua vez, por 6 variáveis.

A) Presença de organizações fi nanceirasA) Presença de organizações fi nanceiras

A presença de instituições fi nanceiras favorece a implementação de políticas econômicas e sociais, seja 
pela maior oferta de recursos para investimentos e fi nanciamentos privados e públicos, seja pela oferta de 
outros serviços fi nanceiros à população.

Variável 1 - Número de postos de atendimento bancário (PAB): Os postos de atendimento bancário são 
dependências de bancos múltiplos com carteira comercial, de bancos comerciais e de caixas econômicas que 
apresentam as seguintes características: estão instalados em recinto interno de entidade da administração 
pública ou de empresa privada, prestam todos os serviços para os quais a instituição está regularmente 
habilitada e estão subordinados à sede ou à agência instalada no mesmo município.

Variável 2 - Número de postos de atendimento cooperativo (PAC): Os postos de atendimento 
cooperativo são instalados para facilitar o acesso dos associados às operações e serviços oferecidos pelas 
cooperativas às quais estão ligados. Seu funcionamento está subordinado ao da cooperativa de crédito, 
exceto as do tipo Luzzatti (os chamados bancos populares), destinada a prestar os serviços para os quais a 
instituição esteja regularmente habilitada. 

Variável 3 - Número de agências de bancos ofi ciais: Esta variável indica a presença e a quantidade de 
agências bancárias ofi ciais no município. Os bancos ofi ciais presentes no Estado do Paraná são Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal. Essas organizações estão ligadas ao desenvolvimento local, visto que são fi nanciadoras 
de diversos investimentos, públicos e privados, além de oferecerem fi nanciamentos subsidiados pela União.
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Variável 4 - Número de agências de bancos comerciais privados: Esta variável corresponde à presença 
de agências de bancos comerciais privados. Os bancos comerciais são instituições fi nanceiras privadas ou 
públicas que têm como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários para fi nanciar, a 
curto e a médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas pres tadoras de serviços, as pessoas físicas e 
terceiros em geral. A captação de depósitos à vista, livremente movimentáveis, é atividade típica do banco 
comercial, que pode também captar depósitos a prazo. 

Variável 5 - Número de instituições de microfi nanças (IMF): As instituições de microfi nanças são 
entendidas como aquelas especializadas em prestar serviços fi nanceiros adequados e sustentáveis para a 
população de baixa renda, geralmente excluídas do sistema fi nanceiro tradicional, utilizando produtos, 
processos e gestão diferenciados. Estão constituídas na forma de organizações não governamentais (ONGs), 
organizações da sociedade civil de interesse pú blico (OSCIP), sociedades de crédito ao microempreendedor 
(SCM), cooperativas singulares de crédito ou agências de fomento.

 
Variável 6 - Número de cooperativas de crédito: As cooperativas de crédito observam, além da legislação 

e normas do sistema fi nanceiro, a Lei nº 5.764/1971, que defi ne a política nacional de cooperativismo e 
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Atuando tanto no setor rural quanto no urbano, as 
cooperativas de crédito podem se originar da associação de funcionários de uma mesma empresa ou grupo 
de empresas, de profi ssionais de determinado segmento e de empresários ou mesmo adotar a livre admissão 
de associados em uma área determinada de atuação, sob certas condições.

7.2.1.4  ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE7.2.1.4  ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

O fator condicionante estrutura de fi scalização e controle busca avaliar os municípios quanto à sua 
estrutura de fi scalizar e controlar as atividades que são desenvolvidas tanto pelos agentes públicos como 
pelos privados. A fi scalização exercida pelos órgãos federais e estaduais tem sua importância ligada à 
igualdade de tratamento que deve ser dada a todos os indivíduos, visto que todos têm que cumprir as 
mesmas leis e regulamentos.

Somente com a fi scalização e controle de todas as atividades pode-se garantir tratamento igualitário, 
tanto na competição entre empresas como no pagamento de tributos, assim como em outras tantas atividades 
regulamentadas. A punição contra atos de sonegação e de fraude só é possível quando esses são revelados, 
o que é função das organizações que fi scalizam e controlam, sendo que essas são também responsáveis por 
diversos serviços de informação à população.

A) Presença de organizações de fi scalização e de controleA) Presença de organizações de fi scalização e de controle

É formado por apenas um indicador, a presença de organizações de fi scalização e controle, pois favorece o 
desenvolvimento municipal por regularizar as atividades empresariais, os benefícios à população e o exercício 
da cidadania, que engloba as seguintes variáveis: unidades descentralizadas da administração fazendária 
estadual (Secretaria de Estado da Fazenda), unidades descentralizadas regionais e locais (Secretaria da 
Receita Federal), agências da previdência social (Instituto Nacional do Seguro Social), junta comercial, 
cartório eleitoral (Tribunal Regional Eleitoral), unidades ou escritórios locais do Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), escritórios do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e unidades 
da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento (SEAB).

Variável 1 - Presença de unidades descentralizadas da administração fazendária estadual: Essas 
unidades descentralizadas têm por fi nalidade cumprir as políticas e diretrizes relativas ao sistema tributário 
estadual, que são determinadas pela Coordenação da Receita do Estado (CRE), que é a responsável por gerir 
as receitas estaduais, tributárias e não tributárias.

Variável 2 - Presença de unidades descentralizadas da Receita Federal: Os principais objetivos 
da Secretaria da Receita Federal são planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as 
atividades da administração tributária federal, inclusive as relativas às contribuições sociais destinadas ao 
fi nanciamento da previdência social e de outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor.

Variável 3 - Presença de agências da previdência social: A previdência social é vista como o seguro 
social para a pessoa que com ela contribui. É uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e 
conceder direitos aos seus segurados. A renda transferida pela previdência social é utilizada para substituir 
a renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a estrutura de trabalho, seja por doença, invalidez, 
idade avançada, morte e desemprego involuntário, ou mesmo a maternidade e a reclusão.

Variável 4 - Presença de unidade da Junta Comercial: A Junta Comercial do Estado do Paraná 
(JUCEPAR) é uma pessoa jurídica de direito público com sede e foro em Curitiba e competência para atuar 
em todo o Estado. Tem por objetivo agilizar os processos de abertura e regularização de empresas no 
Estado. Desde que se transformou em autarquia estadual (pela Lei Estadual nº 7.039/1978), está vinculada, 
administrativamente, à Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM) e 
subordinada, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Variável 5 - Presença de cartório eleitoral: A Justiça Eleitoral é o ramo especializado do Poder 
Judiciário que visa garantir a lisura, a efi ciên cia e a efi cácia do processo eleitoral, contribuindo para o 
fortalecimento da democracia e a consolidação do Estado de Direito.

Variável 6 - Presença do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER): 
No contexto da importância do indicador organizações de fi scalização e controle, foi analisada a presença de 
escritório local da EMATER nos municípios. Ela, EMATER, tem como objetivo planejar, coordenar e executar 
programas de assistência técnica e extensão rural, buscando difundir conhecimentos de natureza técnica, 
econômica e social, para aumento da produção e produtividade agrícolas e melhoria das condições de vida 
no meio rural do Estado do Paraná, de acordo com as políticas de ação do governo estadual e federal. Atua, 
portanto, como um dos principais instrumentos para a ação operacional e de planejamento no setor agrícola 
estadual, especialmente para desenvolver ações de extensão rural junto ao segmento da agricultura familiar, 
numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida e condições de produção.

Variável 7 - Presença do Instituto Ambiental do Paraná (IAP): O IAP é uma autarquia vinculada à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), dotada de personalidade jurídica de direito 
público, com autonomia administrativa e fi nanceira, sede e foro na capital do Estado e jurisdição em todo o 
território estadual. Tem por fi nalidade executar a política ambiental do Estado e promover a preservação e a 
conservação da fauna e da fl ora, o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e da pesca, 
bem como a realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade. Dentre as atribuições do IAP, incluem-se 
as deliberações emanadas do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA), do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos (CERH), do Conselho Estadual de Proteção à Fauna (CONFAUNA), do Conselho de Desenvolvimento 
Territorial do Litoral Paranaense (COLIT) e as diretrizes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos.

Variável 8 - Presença da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), vinculada à Secretaria 
de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB): Com a fi nalidade de planejar, coordenar, executar e 
fi scalizar programas de defesa sanitária animal e vegetal, inspeção de produtos de origem animal, segurança 
alimentar e fi scalização do comércio e o uso de agrotóxicos, a ADAPAR e também a EMATER, por meio de 
programa de educação sanitária, são relevantes na composição desse indicador. Trata-se de instituições 
responsáveis pela fi scalização do comércio, do armazenamento e do uso de agrotóxicos registrados para uso 
na agricultura e proteção de fl orestas plantadas.
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7.2.1.5  ESTRUTURA DE ENSINO E PESQUISA7.2.1.5  ESTRUTURA DE ENSINO E PESQUISA

Este fator condicionante procura identifi car a presença de instituições de ensino superior e de ensino 
profi ssionalizante, além de organizações de pós-graduação e de pesquisa, em um município. Entende-se que 
a presença dessas instituições de ensino em um município pode melhorar a qualifi cação da mão de obra, 
além de poder suprir tecnologicamente as organizações, remodelando processos produtivos e elevando os 
níveis de competitividade da indústria local. As instituições de pesquisa são também responsáveis por parte 
considerável da pesquisa nacional nas ciências tecnológicas, humanas, da saúde, agrícolas e ambientais, 
assim como em áreas industriais.

A) Organizações de ensino superior e ensino profi ssionalizanteA) Organizações de ensino superior e ensino profi ssionalizante

A existência de instituições de ensino superior e de ensino profi ssionalizante pode representar importante 
contribuição à formação e qualifi cação de mão de obra, podendo favorecer tanto a empregabilidade da população 
quanto a atração de empresas para o município, que se benefi ciam da oferta de mão de obra especializada 
e da possibilidade de treinamentos futuros. Esse indicador foi constituído a partir da avaliação da presença 
das seguintes instituições: universidades ou faculdades, públicas ou privadas, Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI),Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (SENAT), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Social do Comércio (SESC), 
Serviço Social da Indústria (SESI), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Instituto Federal de 
Educação Tecnológica (IFET), Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) e Colégios Agrícolas Estaduais (CAEs).

Variável 1 - Presença de organizações de ensino superior: As organizações de ensino superior vêm 
sendo cada vez mais requeridas em municípios fora dos grandes centros populacionais. Isso, de certa forma, 
vai em direção à crescente demanda por ingresso em cursos superiores de expressivo contingente de jovens 
e adultos que, ao concluírem o ensino médio em suas cidades de origem, fi cam, na maioria das vezes, 
impossibilitados de seguirem os estudos em outras cidades, ou até mesmo na capital do Estado, por razões 
econômicas. Daí a relevância dessa variável no indicador acima citado.

Variável 2 - SEBRAE: Tem como objetivo trabalhar pelo desenvolvimento sustentável das empresas de 
pequeno porte. Para isso, a entidade promove cursos de capacitação, facilita o acesso a serviços fi nanceiros, 
estimula a cooperação entre as empresas, organiza feiras e rodadas de negócios e incentiva o desenvolvimento 
de atividades que contribuem para a geração de emprego e renda.

Variável 3 - SENAC: É uma instituição de educação profi ssional aberta a toda a sociedade, que oferece 
cursos que vão desde a formação inicial até a educação superior. São oferecidas atividades nas seguintes 
áreas: artes, comércio, comunicação, conservação e zeladoria, design, gestão, idiomas, imagem pessoal, 
informática, lazer e desenvolvimento social, meio ambiente, saúde, tecnologia da educação, turismo e 
hospitalidade.

Variável 4 - SENAI: É um dos mais importantes polos nacionais de geração e difusão de conhecimento 
aplicado ao desenvolvimento industrial e levam seus programas, projetos e atividades a todo o território 
nacional. É parte integrante do sistema Confederação Nacional da Indústria e Federações das Indústrias 
dos Estados. O SENAI apoia 28 áreas industriais, por meio da formação de recursos humanos e da prestação 
de serviços como assistência ao setor produtivo, serviços de laboratório, pesquisa aplicada e informação 
tecnológica, constituindo o maior complexo de educação profi ssional da América Latina.

Variável 5 - SEST/SENAT: O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte foram criados por incentivo da Confederação Nacional do Transporte e são voltados para a 
valorização de transportadores autônomos e trabalhadores do setor de transporte. Seus serviços visam 

construir um setor de transporte qualifi cado, produtivo e efi caz, além de buscar resultados práticos, que 
visem à melhoria do bem-estar de seus trabalhadores.

Variável 6 - SENAR: Criado nos moldes do SENAI e do SENAC, é uma instituição de direito privado, 
paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil e dirigida por um conselho deliberativo. Seu objetivo é organizar, administrar e executar, em todo 
o território nacional, a formação profi ssional rural e a promoção social de jovens e adultos que exerçam 
atividades no meio rural, visando seu desenvolvimento como cidadão e como trabalhador, numa perspectiva 
de crescimento e bem-estar social.

Variável 7 - SESC: É uma instituição destinada à prestação de serviços que visam o bem-estar social dos 
comerciários e de suas famílias. Sua ação inicial esteve voltada à proteção da saúde em geral, à maternidade 
e à infância e à adolescência. Destacam-se o trabalho social com idosos, campanhas educativas, cursos 
de educação complementar, seminários sobre os mais variados temas, ofi cinas, cursos de desenvolvimento 
artístico e cultural, espetáculos de teatro e música, exposições, entre outras atividades, que envolvem 
milhões de pessoas de todas as idades.

Variável 8 - SESI: No Paraná, apoia as indústrias nas suas ações para aprimorar o conhecimento e 
promover a saúde de seus trabalhadores e também nos projetos sociais voltados à comunidade. Tem como 
missão promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco na educação, na 
saúde e no lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial. A entidade atua 
com três grandes vertentes: “Educação para a nova indústria”, “Indústria saudável” e “Responsabilidade 
social corporativa”. Além de programas e produtos, o SESI presta consultoria e fornece informações e 
indicadores para nortear os investimentos das indústrias na área de gestão de pessoas, propiciando retorno 
em produtividade e desempenho. O SESI assume também o papel de articulador da sociedade em prol da 
educação para a sustentabilidade.

Variável 9 - UTFPR: Atualmente, a UTFPR tem como principal foco a graduação, a pós-graduação e 
a extensão. Oferece mais de 60 cursos superiores de tecnologia, bacharelados (entre eles engenharias) 
e licenciaturas. A UTFPR também atende à necessidade de pessoas que desejam qualifi cação profi ssional 
de nível médio, por meio da oferta de cursos técnicos em diversas áreas do mercado. Na área de relações 
empresariais e comunitárias, atua fortemente com o segmento empresarial e comunitário, por meio do 
desenvolvimento de pesquisa aplicada, da cultura empreendedora, de atividades sociais e extraclasse, entre 
outros. 

Variável 10 - IFET: A criação do IFET faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 
MEC, que pretende criar instituições com esse formato. A diferença em relação a uma universidade é que o 
instituto deve destinar 50% das vagas aos cursos técnicos, aos cursos de formação continuada e à Educação 
de Jovens e Adultos, e 20% para licenciatura em Física, Química, Matemática e Biologia. Os outros 30% fi cam 
a critério das instituições, com novos cursos de graduação e pós-graduação ou ainda em extensão. É uma 
nova estrutura, que articula a educação superior à educação básica, atendendo a demandas educacionais e 
científi cas na formação de técnicos e professores da área de Ciências. 

Variável 11 - EAF: As EAFs são autarquias federais que atuam prioritariamente na área agropecuária, 
oferecendo habilitações de nível técnico, além de diversos cursos de nível básico e do ensino médio.

Variável 12 - CAE: Usualmente, diz-se que o ensino agrícola é o processo educacional profi ssionalizante 
em agropecuária, geralmente oferecido pelos colégios agrícolas, correspondente à educação profi ssional 
nos níveis básico e técnico. O ensino agrícola é o ramo da educação profi ssional diretamente responsável 
por conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva na agropecuária, setor da 
economia responsável por 8,03% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.
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B) Organizações de pós-graduação B) Organizações de pós-graduação stricto sensustricto sensu e pesquisa e pesquisa

Este indicador aponta a existência, no município, de cursos de pós-graduação, nos níveis de mestrado, 
doutorado e de cursos profi ssionalizantes, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). O objetivo 
principal da pós-graduação é a formação de pessoal qualifi cado para o exercício das atividades de pesquisa 
e de docência no ensino superior e de profi ssionais preparados para o desenvolvimento de novas técnicas e 
processos para atender aos avanços do mercado de trabalho. Também levantamos a presença de unidade de 
pesquisa do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e foram analisadas quatro variáveis para compor esse 
indicador.

Variável 1 - Número de cursos de mestrado no município: Esses cursos destinam-se a aprofundar o 
conhecimento profi ssional e acadêmico, bem como possibilitar o desenvolvimento da atitude de pesquisar 
e a estrutura para executar pesquisa em área específi ca. As pessoas formadas nesses cursos irão atuar 
como pesquisadores nas universidades, em institutos de pesquisa – públicos ou privados – ou em funções 
administrativas.

Variável 2 - Número de cursos de doutorado no município: Esses cursos têm objetivo similar ao 
do mestrado, destinando-se a aprofundar o conhecimento profi ssional e acadêmico e possibilitar o 
desenvolvimento da atitude de pesquisar. Eles buscam também qualifi car professores que vão atuar na 
formação de pessoal no nível de mestrado e doutorado, além de aperfeiçoar pesquisadores independentes.

Variável 3 - Número de cursos profi ssionalizantes no município: O curso profi ssionalizante é 
a designação que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de 
qualifi cação profi ssional. Dessa forma, o principal objetivo desse tipo de curso é responder a uma necessidade 
socialmente defi nida de capacitação profi ssional. Isso sem dúvida infl uenciará o desenvolvimento local e 
regional, pela oferta de capital humano qualifi cado para atender às demandas por força de trabalho com alto 
padrão de especialização.

Variável 4 - Presença de unidades de pesquisa do IAPAR: Na constituição desse indicador, o IAPAR é 
de extrema relevância, visto que essa empresa pública constitui-se na principal instituição de execução de 
pesquisa agropecuária do Paraná e tem como função apresentar soluções para o complexo agrícola, gerando 
e adaptando alternativas tecnológicas, oferecendo serviços especializados, capacitação técnica, insumos 
qualifi cados compatíveis com as necessidades dos clientes e em benefício da qualidade de vida da sociedade. 
Nesse sentido, a presença dessa instituição no município certamente impactará o desenvolvimento local, 
irradiando-o ao entorno e pelo Estado, em função da propagação dos resultados das pesquisas por ela 
desenvolvidas.

7.2.1.6  ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA7.2.1.6  ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA

O fator condicionante estrutura de segurança pública tem grande repercussão na qualidade de vida da 
população, por se relacionar com duas questões fundamentais: a vida, importante para qualquer sociedade, e 
a propriedade e o patrimônio, importante para todas as sociedades. A violência é um dos maiores problemas 
sociais do país e ela se refl ete em diversas áreas, como a economia, a educação, a saúde e os direitos 
humanos. Por isso, é fundamental que a administração pública seja preparada e estruturada para acompanhar 
as demandas por segurança. Esse fator foi formado a partir de 2 indicadores: unidades de defesa social, 
que avalia a presença, nos municípios, de organizações que promovem a segurança pública; e a estrutura de 
aplicação da lei, que avalia a estrutura do município para evitar e reprimir atos contra a segurança pública.

A) Unidades de defesa socialA) Unidades de defesa social

A segurança pública é exercida pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros Militar e 
pelo Corpo de Bombeiros Comunitário. Assim, esse in dicador busca avaliar a existência de unidades de Corpo 
de Bombeiros Militar e Comunitário, da Defesa Civil, batalhão da Polícia Militar, companhias independentes e 
especiais da Polícia Militar, delegacias de polícia e especializadas e unidades prisionais (penitenciárias) nos 
municípios. A presença dessas instituições pode representar uma maior probabilidade de se desenvolverem 
mecanismos de segurança pública no município onde elas se instalam, pois esses são fundamentais na 
prevenção e repressão de atos contra os direitos humanos, contra a vida e a propriedade dos cidadãos.

Variável 1 - Presença de batalhão de Corpo de Bombeiros Militar: O Corpo de Bombeiros tem como 
objetivo operacional coordenar e executar ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, perícias de 
incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens, 
contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. Considerou-se, então, que a presença de unidade do Corpo de 
Bombeiros no município indica maior probabilidade de atendimento da população em caso de emergências.

Variável 2 - Presença da Defesa Civil: É a participação da comunidade na defesa da própria comunidade. 
É o conjunto de medidas permanentes que visam evitar, prevenir ou minimizar as consequências dos eventos 
desastrosos e socorrer e assistir as populações atingidas, preservando seu moral, limitando os riscos de 
perdas materiais e restabelecendo o bem-estar social. A sua atuação se dá por meio de medidas preventivas, 
de socorro, assistenciais e recuperativas, tanto em situação de normalidade quanto de anormalidade, situação 
de emergência ou estado de calamidade pública.

Variável 3 - Presença do Corpo de Bombeiros Comunitário: Os Postos de Bombeiros Comunitários 
(PBC) são postos de primeira resposta para o combate a incêndios no Estado do Paraná, cujo atendimento é 
dado por funcionários públicos municipais, sob a coordenação de um bombeiro militar estadual. Esse serviço 
é prestado em cidades com população superior a 15 mil habitantes, que ainda não têm destacamento de 
bombeiros militares ou outro serviço similar disponível. Esse programa foi criado pelo Decreto Estadual nº 
6.072, de 31/1/2006, e alterado pelo Decreto Estadual nº 5.696, de 3/11/2009, que resultou numa parceria 
entre o governo do Estado e os municípios.

Variável 4 - Presença de unidades operacionais da Polícia Militar: A Polícia Militar atua no policiamento 
de prevenção criminal, de segurança, de trânsito urbano e rodoviário, de fl orestas e de mananciais e as 
atividades relacionadas com a preservação e a restauração da ordem pública. Essa organização também busca 
garantir o exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicas, especialmente das áreas fazendária, 
sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural.

Variável 5 - Presença de companhias independentes e especiais da Polícia Militar: Essas unidades, 
de forma similar à dos batalhões de Polícia Militar, buscam garantir a defesa social, visando a garantia da 
segurança pública, mediante a preservação da ordem pública, com a fi nalidade de proteger o cidadão, a 
sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas.

Variável 6 - Presença de unidades operacionais da Polícia Civil: A Polícia Civil do Estado do Paraná é 
o órgão do sistema de segurança pública ao qual compete as funções de polícia judiciária e de apuração das 
infrações penais, exceto as de natureza militar, desenvolvendo seus serviços públicos, basicamente, pelos 
distritos policiais, delegacias de polícia e especializadas. As delegacias distribuídas pelo território estadual 
são, nas suas circunscrições, o centro das investigações e dos demais atos de polícia judiciária e pontos de 
atendimento e proteção à população.

Variável 7 - Presença de unidade prisional (penitenciária): As unidades prisionais (penitenciárias, 
presídios, colônias penais, casa de albergados e estabelecimento médico-penais) têm a função de ressocializar 
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os detentos, tornando-os capazes de viver harmoniosamente no meio social, de modo que sua conduta seja 
aceita socialmente. Quando esses centros estão localizados no mesmo município dos detentos, pode-se 
garantir sua proximidade com a família, o que pode favorecer sua recuperação.

B) Estrutura de aplicação da leiB) Estrutura de aplicação da lei

Esse indicador demonstra a estrutura do Estado em efetivar a lei, por meio de informações quanto ao número 
de operadores de cada órgão que compõem o sistema de justiça criminal. Entende-se que quando esse número é 
sufi ciente ou satisfatório, esses agentes terão maior probabilidade de aplicar a lei, de maneira rápida e precisa.

Variável 1 - Número de policiais militares no município: Esta variável é formada a partir da informação do 
número de policiais militares, em efetivo exercício da função, no município pesquisado. Entende-se que a presença 
desse agente traduz nível de segurança elevado, na repressão, prevenção e manutenção da ordem pública.

Variável 2 - Número de policiais civis no município: Esta variável assume importância nesse indicador, 
que avalia a estrutura do Estado em aplicar as leis. Semelhante à variável anterior, essa variável é formada 
a partir da informação do número de policiais civis, em efetivo exercício da função, no município. Quanto 
maior for o número desses operadores, maior é a preservação da ordem pública e a defesa das pessoas e do 
patrimônio, o que garante o preceito constitucional do Estado Democrático de Direito, que assegura a todos 
os cidadãos brasileiros, entre os diversos direitos sociais e individuais, o direito à democracia.

Variável 3 - Número de juízes de Direito no município: Variável formada partir da informação da 
presença de juiz no município. Esse valor é um indicativo da efi ciência e da efi cácia, seja no andamento de 
processos, seja na frequência e rapidez, com que ocorrem os julgamentos no município.

Variável 4 - Número de defensores públicos no município: Conforme estabelece a Constituição 
Federal, em seu art. 5.º, a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
promoção das políticas públicas, preventivas e postulató rias, de assistência e orientação jurídica, integral 
e gratuita aos necessitados, dos direitos humanos, dos direitos e interesses individuais, coletivos e difusos, 
e a defesa judicial, extrajudicial e administrativa, em todos os graus e instâncias. Dessa forma, a função 
da Defensoria Pública não se limita somente à administração da justiça, com a qual também colabora e 
integra. Ela é imprescindível à função jurisdicional do Estado, e por isso faz com que a atividade do defensor 
público (principalmente em relação à garantia da defesa preconizada na Constituição), seja essencial, junto 
aos magistrados, os quais, em razão do seu ofício, estão investidos no poder de jurisdição. Os defensores 
públicos são agentes políticos do Estado, e, em nome dele, têm a obrigação de defender o direito dos 
oprimidos, mediante mandato constitucional. Assim, essa variável, tal como a anterior, é constituída a partir 
da presença de defensor público no município. Esse valor é um indicativo da efi ciência e da efi cácia com que 
ocorre a defesa gratuita dos direitos dos mais necessitados em termos materiais, no município.

Variável 5 - Número de promotores públicos no município: Os promotores públicos são membros do 
Ministério Público, que é uma função essencial à justiça, responsável pela defesa da ordem jurídica e cabendo-
lhe privativamente a iniciativa da ação penal pública (processos criminais em que o delito é considerado grave 
o sufi ciente para que seja apurada a culpa independentemente da vontade ou iniciativa do ofendido).

7.2.1.7  ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL7.2.1.7  ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Este indicador mostra a presença de instituições ou órgãos públicos estaduais e/ou federais, além dos 
já mencionados anteriormente nos fatores condicionantes, que favorecem o desenvolvimento municipal por 
re gularizar as atividades empresariais, os benefícios à população e o exercício da cidadania.

Variável 1 - Divisas municipais: Entende-se “território” como a superfície delimitada por divisas, onde 
um município exerce sua soberania. Defi niu-se “posse” como a estrutura de dispor, e “propriedade” como o 
direito de dispor da coisa. Já “soberania”, como o direito e a estrutura de decidir sobre a propriedade e a 
posse. A soberania, entretanto, em uma região, somente é perfeitamente estabelecida pela precisa defi nição 
desse território, o que somente é possível por meio do estabelecimento de seus limites.

Variável 2 - Associações de municípios: As associações de municípios têm como missão promover 
a articulação e a mobilização em defesa dos interesses dos municípios paranaenses representados, assim 
como fortalecer o movimento municipalista. Nesse contexto, tem como principal diretriz a adoção de ações 
capazes de dotar os municípios de recursos fi nanceiros, técnicos e administrativos que promovam o seu 
desenvolvimento.

Variável 3 - Mesorregiões: É uma subdivisão do Estado que congrega diversos municípios de uma área 
geográfi ca com similaridades econômicas e sociais. Foi criada pelo IBGE e é utilizada para fi ns estatísticos, 
não constituindo, portanto, uma entidade política ou administrativa. Atualmente, o Paraná é dividido em 
10 mesorregiões.

Variável 4 - Microrregiões: De acordo com a Constituição Federal de 1988, é um agrupamento de 
municípios limítrofes. Sua fi nalidade é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum, defi nidas por lei complementar estadual. Entretanto, raras são as microrregiões 
assim defi nidas. Consequentemente, o termo é muito mais conhecido em função de seu uso prático pelo IBGE, 
que, para fi ns estatísticos e com base em similaridades econômicas e sociais, divide os diversos Estados da 
Federação brasileira em microrregiões. Atualmente, o Paraná é dividido em 39 microrregiões.

Variável 5 - Equipamentos e serviços públicos: Os dados relativos a equipamentos e serviços públicos 
são informações da existência de estruturas físicas e equipamentos, tanto de saúde, educação e atendimento 
infantil quanto de cultura, esporte e lazer, segurança e ação social, que forneçam subsídios para a compreensão 
dos padrões de efetividade do serviço, proporcionando a base necessária para o planejamento de ações 
políticas concernentes a cada uma dessas áreas.

Variável 6 - Regionalizações de órgãos do Estado: A presença de instituições ou órgãos públicos 
estaduais e federais, além dos já citados nos fatores condicionantes vistos anteriormente, favorece o 
desenvolvimento municipal por re gularizar as atividades empresariais e os benefícios à população. Trata-
se de um levantamento de quais órgãos ou instituições têm escritórios descentralizados instalados no 
município.

No anexo 7.2.1, encontra-se o questionário que foi aplicado aos 399 municípios paranaenses, cujas 
respostas foram analisadas na sequência.

7.2.2 COMPOSIÇÃO METODOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 7.2.2 COMPOSIÇÃO METODOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 
INDIVIDUAISINDIVIDUAIS

A metodologia do componente institucional apresenta a formação de cada um dos indicadores utilizados 
e a dos índices e subíndices, bem como os procedimentos matemáticos utilizados.

Para a elaboração de um índice para cada fator condicionante, assim como de um índice para o componente 
institucional, os 12 indicadores obtidos, descritos adiante, foram submetidos à análise matemática simples, 
transformando as respostas obtidas em pesos de cada indicador.



 ••• 187 •••

7.2.2.1  FATOR CONDICIONANTE 1 - ESTRUTURA INSTITUCIONAL7.2.2.1  FATOR CONDICIONANTE 1 - ESTRUTURA INSTITUCIONAL

Indicador 1 - Gestão organizacionalIndicador 1 - Gestão organizacional

O indicador gestão organizacional foi formado por 2 índices: a estrutura gerencial e a estrutura fi nanceira. 
Cada um desses índices recebeu pesos iguais de 50% na determinação do indicador.

A) Índice 1 - Estrutura gerencialA) Índice 1 - Estrutura gerencial

A estrutura gerencial, por sua vez, é constituída por 4 subíndices: funcionários com nível superior (SI1), 
existência de administração indireta (SI2), instrumentos de planejamento urbano (SI3) e instrumentos de 
gestão municipal (SI4). 

O SI1 foi obtido pelo percentual de funcionários ativos com nível superior, da administração direta e 
indireta, somados, em relação ao total de funcionários ativos, dessas administrações. 

Foram atribuídas as classes:
 0 a 15,0% = muito baixo;
 15,1 a 30% = baixo;
 30,1% a 45,0% = médio;
 45,1% a 60% = alto; e
 acima de 60,1% = muito alto.

O percentual obtido teve seu valor transformado em uma escala de 0,20; 0,40; 0,60; 0,80 e 1,0 ponto, e 
0 (zero) para a ausência ou pela não informação. 

SI1 = % funcionários ativos nível superior (0 ou 0,2 ou 0,4 ou 0,6 ou 0,8 ou 1,0)

Para o SI2, constata-se a presença ou não no município de administração pública indireta (concessões) 
nas áreas específi cas citadas. Foram atribuídas as classes:

 1 a 2 = baixo; 
 3 a 4 = médio; e
 5 a 6 = alto.

A quantidade de concessões e esses valores foram transformados na escala de 0,33; 0,67 e 1,0 ponto, e 
0 (zero) para a ausência ou não informação. 

SI2 = concessões (0 ou 0,33 ou 0,67 ou 1,0)

Para o SI3, foi considerada a existência de Cadastro Técnico Imobiliário e Econômico. Foi atribuído 1,0 
ponto para a presença e 0 (zero) para a ausência ou não desse instrumento. 

SI3 = cadastro técnico imobiliário (0 ou 1,0)

Para a composição do SI4, levou-se em conta a co brança de IPTU, que corresponde a um peso de 
25%, atribuindo-se 0,25 ponto para a cobrança de IPTU, ou 0 (zero), quando não houver tal cobrança, e 
a existência de planta genérica de valores do IPTU com peso também de 25% no subíndice, nas mesmas 
condições do item anterior avaliado. Se essa planta tem data de atualização igual ou posterior ao ano de 
2006, atribuiu-se 0,5 ponto, e quando a data era inferior a essa ou não exista atualização, a pontuação foi 
0 (zero). O somatório desses dois valores determinou o valor do SI4.

SI4 = cobrança IPTU (0 ou 0,25) + planta genérica (0 ou 0,25) + data atualização
da planta genérica (0 ou 0,5)

Assim, a combinação desses 4 subíndices resultou no índice estrutura gerencial, que também varia entre 
0 (zero) e 1, conforme a fórmula a seguir:

EG = (SI1+SI2+SI3+SI4) / 4

B) Índice 2 - Estrutura fi nanceiraB) Índice 2 - Estrutura fi nanceira

O índice estrutura fi nanceira é constituído por 3 subíndices: articulações interinstitucionais com entes 
federativos e com outras administrações municipais (SI5), o indicador de desenvolvimento tributário e 
econômico (SI6) e a participação da receita líquida per capita do município (SI7). Cada um desses três 
subíndices recebeu pesos iguais na formação da estrutura fi nanceira.

O valor do SI5 resultou do somatório das pontuações obtidas na verifi cação de existência ou não de 
convênios (com a União e/ou com o Estado) e/ou de consórcios públicos com outros municípios (soma-se 
0,333 para cada ente conveniado ou consorciado existente e 0 (zero) para a ausência ou não informação 
dessas articulações).

SI5 = consórcios públicos [união (0 ou 0,333) + estado (0 ou 0,333) + municípios (0 ou 0,333)]
+ [convênios parcerias iniciativa privada (0 ou 1,0)]

SI6 foi obtido a partir da resposta da própria prefeitura em dizer se tinha ou não a estrutura de fi nanciar 
os serviços que presta à sociedade, advinda de impostos diretamente arrecadados, taxas e contribuições de 
melhoria, das transferências do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) e das 
Transferências do Fundo de Participação dos Municípios (TFPM). Foi atribuído 1,0 ponto para os municípios 
que afi rmaram ter estrutura positiva e 0 (zero) para a estrutura negativa e/ou não informação.

SI6 = estrutura positiva (0 ou 1,0)

O SI7 foi obtido pela relação entre receita corrente líquida do município (RCLM) e sua população, 
obtendo-se assim a receita líquida per capita de cada município do Estado.

Para que houvesse equidade entre as diversas regiões do Estado, obteve-se a média da receita corrente 
líquida estadual, no valor de R$ 1.772,42, comparada com a receita per capita de cada município do Estado. 
Os valores obtidos foram transformados em uma escala de valores expressas em reais (R$) que variou da 
seguinte forma:

 de 0 (zero) até 177,34, pontuada com 0,1; 
 de 177,35 até 354,68, pontuada com 0,2; 
 de 354,69 até 532,03, pontuada com 0,3; 
 de 532,04 até 709,37, pontuada com 0,4; 
 de 709,38 até 886,71, pontuada com 0,5; 
 de 886,72 até 1.064,05, pontuada com 0,6; 
 de 1.064,06 até 1.241,39, pontuada com 0,7; 
 de 1.241,40 até 1.418,74, pontuada com 0,8; 
 de 1.418,75 até 1,596,08, pontuada com 0,9; e 
 de 1.596,09 e acima, pontuada com 1,0.

SI7 = participação da dívida na receita corrente líquida per capita
(0 ou 0,1 ou 0,2 ou 0,3 ou 0,4 ou 0,5 ou 0,6 ou 0,7 ou 0,8 ou 0,9 ou 1,0)

Assim, a combinação desses 3 subíndices resultou no índice estrutura fi nanceira, que também varia entre 
0 (zero) e 1, conforme a fórmula a seguir:
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EF = (SI5+SI6+SI7) / 3

Então, como vimos inicialmente, o indicador gestão organizacional é formado por 2 índices: estrutura 
gerencial e estrutura fi nanceira, e cada um desses índices recebeu pesos iguais de 50% na determinação 
desse indicador.

GO = (CG + CF) / 2

Indicador 2 - Gestão urbanaIndicador 2 - Gestão urbana

Para o indicador gestão urbana, foi considerada a existência de 4 instrumentos: a existência de 
secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da questão urbana do município (SI8), a existência 
de Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ou similar (SI9), a existência de Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e se este está funcionando (SI10) e a existência do seguinte conjunto de leis: Plano 
Diretor Municipal (ou em elaboração ou revisão) (SI11), Lei do Perímetro Urbano (SI12), Lei de Parcelamento 
do Solo (SI13), Lei de Uso e Ocupação do Solo/Zoneamento (SI14), Lei do Sistema Viário (SI15), Código de 
Obras e Edifi cações (SI16), Código de Posturas (SI17) e Conselho de Desenvolvimento Municipal (SI18). 

Para todos esses 11 subíndices, com exceção do SI10, foi adotado o mesmo procedimento, ou seja, 
atribuiu-se 1,0 ponto quando foi observada a presença e funcionamento deles no município, e 0 (zero) 
quando detectada sua ausência. 

Para o SI10, levou-se em conta a existência de Fundo de Desenvolvimento Urbano, com peso de 50%, 
e se este está funcionando, com peso de 50%. O somatório desses subíndices resultou no índice gestão 
urbana, sintetizado na fórmula abaixo:

GU = existência de [SI8 (0 ou 1,0) + SI9 (0 ou 1,0) + SI10 (0 ou 0,5 ou 1,0) + SI11 (0 ou 1,0)
+ SI12 (0 ou 1,0) + SI13 (0 ou 1,0) + SI14 (0 ou 1,0) + SI15 (0 ou 1,0) + SI16 (0 ou 1,0)

+ SI17 (0 ou 1,0) + SI18 (0 ou 1,0)]

Então:

GU = (SI8+SI9+SI10+SI11+SI12+SI13+SI14+SI15+SI16+SI17+SI18) / 11

Indicador 3 - Gestão ruralIndicador 3 - Gestão rural

Para pontuação dos PMDRS (SI19) e dos CMDRS (SI20), realizados ou planejados, de acordo com a 
presença desses instrumentos nos municípios, foi estabelecido o seguinte critério de pontuação para cada 
instrumento: 0 (zero) para PMDRS não existente e CMDRS não implantado, 1,0 ponto para PMDRS existente 
e 1,0 ponto subdividido em 0,5 ponto para CMDRS implantado e 0,5 ponto para CMDRS em funcionamento.

Também pontuamos as APIs implantadas (SI21) com 1,0 ponto, e 0 (zero) para as não existentes. O 
somatório dos 3 subíndices resultou no índice gestão rural, sintetizado na fórmula abaixo:

GR = existência [SI19 (0 ou 1,0) + SI20 (0 ou 0,5 ou 1,0) + SI21 (0 ou 1,0)]

Então:
GR = (SI19+SI20+SI21) / 3

Indicador 4 - Gestão ambientalIndicador 4 - Gestão ambiental

Neste indicador, avaliou-se a presença de cada um dos instrumentos escolhidos, sendo atribuída 
pontuação 1,0 ponto para presença e 0 (zero) para a ausência ou não funcionamento de cada instrumento, 
quais sejam: a existência de secretaria, departamento ou órgão similar para tratar do meio ambiente do 
município (SI22); a existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente (SI23); a existência de Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, com peso de 50%, e se este está funcionando, com peso de 50% (SI24); 
a participação em consórcio intermunicipal na área ambiental, com peso de 50%, e se o consórcio está 
funcionando, com peso de 50% (SI25); a existência de aterro sanitário (SI26); e a participação em Comitês 
de Bacia Hidrográfi ca (SI27). O somatório dos 6 subíndices resultou no índice gestão ambiental, sintetizado 
na fórmula abaixo:

GA = existência de [SI22 (0 ou 1,0) + SI23 (0 ou 1,0) + SI24 (0 ou 0,5 ou 1,0)
+ SI25 (0 ou 0,5 ou 1,0) + SI26 (0 ou 1,0) + SI27 (0 ou 1,0)]

Então:

GA = (SI22+SI23+SI24+SI25+SI26+SI27) / 6

Indicador 5 - Gestão culturalIndicador 5 - Gestão cultural

Para a construção deste indicador, foram avaliados a existência de secretaria, departamento ou órgão 
similar para tratar da cultura do município, somados à existência do Conselho Municipal de Cultura; de Fundo 
Municipal de Cultura e se esse fundo está funcionando (SI28); a existência de destinação específi ca para a 
área de cultura no orçamento municipal (SI29); e a existência de equipamentos culturais no município (SI30).

Para os equipamentos, foram consideradas 5 categorias: 1) a existência no município de biblioteca 
pública; 2) de museus; 3) de teatros ou salas de espetáculos; 4) de estádios ou ginásios poliesportivos; e 
5) de salas de cinema, observando os resultados apontados na resposta da pergunta 54, itens 54.3 e 54.4. 
Atribuiu-se 0,25 ponto para a existência de qualquer órgão de cultura, de conselho de cultura, de fundo 
de cultura e se esse fundo estiver funcionando. De 1,0 ponto, para a destinação orçamentária, e 0 (zero) 
para as suas ausências ou não informação. Para os equipamentos culturais existentes, adotou-se o seguinte 
critério:para cada categoria registrada, 0,2 ponto, e 0 (zero) para nenhuma categoria registrada ou não 
informada. O somatório dos 3 subíndices resultou no índice gestão cultural, sintetizado na fórmula abaixo:

GC = existência [SI28 (0 ou 0,25 ou 0,5 ou 1,0) + SI29 (0 ou 1,0)]
+ [SI30 (0 ou 0,2 + 0 ou 0,2 + 0 ou 0,2 + 0 ou 0,2 + 0 ou 0,2)]

Então:

GC = (SI28+SI29+SI30) / 3

7.2.2.2  FATOR CONDICIONANTE 2 - ESTRUTURA JURÍDICA7.2.2.2  FATOR CONDICIONANTE 2 - ESTRUTURA JURÍDICA

Indicador 1 - Presença de organizações jurídicasIndicador 1 - Presença de organizações jurídicas

A pontuação atribuída a cada uma das variáveis analisadas – presença de sede de comarca (SI31), 
presença de vara do trabalho (SI33), presença de subseção judiciária (SI34) e presença de promotoria 
pública (SI35) – recebeu a pontuação 1,0 quando havia a presença da organização no município e 0 (zero) 
quando ela estava ausente ou não havia sido informada. 

Para compor o SI32, adotou-se o seguinte critério de avaliação: para cada estrutura instalada (total de 
8), pontuar com 0,125 ponto, e com 0 (zero) pela não existência de nenhuma estrutura instalada.

O somatório dos 5 subíndices resultou no índice presença de organizações jurídicas, sintetizado na 
fórmula a seguir:
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POJ = presença [SI31 (0 ou 1,0) + SI32 (0 ou 0,125 + 0,125 + 0,125 +…)
+ SI33 (0 ou 1,0) + SI34 (0 ou 1,0) + SI35 (0 ou 1,0)]

POJ = (SI31+SI32+SI33+SI34+SI35) / 5

Então: EJ = POJ

7.2.2.3  FATOR CONDICIONANTE 3 - ESTRUTURA FINANCEIRA7.2.2.3  FATOR CONDICIONANTE 3 - ESTRUTURA FINANCEIRA

Indicador 1 - Presença de organizações fi nanceirasIndicador 1 - Presença de organizações fi nanceiras

O valor atribuído a cada variável – presença de postos de atendimento bancário (SI36), presença de 
postos de atendimento cooperativo (SI37), presença de agências de bancos ofi ciais (SI38), presença de 
agências de bancos comerciais privados (SI39), presença de instituições de microfi nanças (SI40) e presença 
de cooperativas de crédito (SI41) – foi a presença dessas instituições no município.

Assim, a cada organização fi nanceira, recebeu 1,0 ponto quando presente no município, e 0 (zero) 
quando ausente ou não informada. Na formação do indicador, o somatório dos 6 subíndices resultou no índice 
presença de organizações fi nanceiras, sintetizado na fórmula abaixo:

POF = presença [SI36 (0 ou 1,0) + SI37 (0 ou 1,0) + SI38 (0 ou 1,0) +
SI39 (0 ou 1,0) +SI40 (0 ou 1,0) + SI41 (0 ou 1,0)]

POF = (SI36+SI37+SI38+SI39+SI40+SI41) / 6

Então: EF = POF

7.2.2.4  FATOR CONDICIONANTE 4 - ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE7.2.2.4  FATOR CONDICIONANTE 4 - ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Indicador 1 - Presença de organizações de fi scalização e controleIndicador 1 - Presença de organizações de fi scalização e controle

Cada uma das 8 variáveis – unidades descentralizadas da administração fazendária estadual (SI42), 
uni dade descentralizada da Receita Federal (SI43), agências da previdência social (SI44), Junta Comercial 
(SI45), cartório eleitoral (SI46), escritório da EMATER (SI47), escritório do IAP (SI48) e escritório da 
ADAPAR (SI49) – incluídas neste indicador recebeu a pontuação de 1,0 se essas organizações estiverem 
instaladas no município e a pontuação 0 (zero) para a não instalação ou não informação. 

Na formação do indicador, o somatório dos 8 subíndices resultou no índice presença de organizações de 
fi scalização e controle, sintetizado na fórmula a seguir:

POFC = presença [SI42 (0 ou 1,0) + SI43 (0 ou 1,0) + SI44 (0 ou 1,0) + 
SI45 (0 ou 1,0) + SI46 (0 ou 1,0) + SI47 (0 ou 1,0) + SI48 (0 ou 1,0) + 

SI49 (0 ou 1,0)]

POFC = (SI42+SI43+SI44+SI45+SI46+SI47+SI48+SI49) / 8

Então: EFC = POFC

7.2.2.5  FATOR CONDICIONANTE 5 - ESTRUTURA DE ENSINO E PESQUISA7.2.2.5  FATOR CONDICIONANTE 5 - ESTRUTURA DE ENSINO E PESQUISA

Indicador 1 - Organizações de ensino superior e ensino profi ssionalizanteIndicador 1 - Organizações de ensino superior e ensino profi ssionalizante

Para os municípios em que foi constatada a presença de instituição de ensino superior, pública ou privada 
(SI50), e também para cada uma das organizações de ensino profi ssionalizante analisadas – SEBRAE (SI51), 
SENAC (SI52), SESC (SI53), SENAI (SI54), SESI (SI55), SEST/SENAT (SI56), SENAR (SI57), UTPFR (SI58), IFET 
(SI59), Escola Agrotécnica Federal (SI60), Colégio Agrícola Estadual (SI61) e outros (SI62) – foi atribuído 1,0 
ponto, enquanto para aqueles com ausência ou não informação foi atribuída pontuação de 0 (zero).

Na formação do indicador, o somatório dos 13 subíndices resultou no índice organizações de ensino 
superior e profi ssionalizante, sintetizado na fórmula abaixo:

OESEP = presença [SI50 (0 ou 1,0)] + [SI51 (0 ou 1,0) +SI52 (0 ou 1,0) + 
SI53 (0 ou 1,0) +SI54 (0 ou 1,0) +SI55 (0 ou 1,0) + SI56 (0 ou 1,0) + 
SI57 (0 ou 1,0) +SI58 (0 ou 1,0) +SI59 (0 ou 1,0) + SI60 (0 ou 1,0) + 

SI61 (0 ou 1,0) +SI62 (0 ou 1,0)]

OESEP = (SI50+SI51+SI52+SI53+SI54+SI55+SI56+SI57+SI58+ SI59+SI60+SI61+SI62) / 13

Indicador 2 - Organizações de pós-graduação Indicador 2 - Organizações de pós-graduação stricto sensustricto sensu e pesquisa e pesquisa

Este indicador foi formado a partir de 4 variáveis: o número de cursos de mestrado stricto sensu 
reconhecidos pelo MEC (SI63); o número de cursos de doutorado stricto sensu reconhecidos pelo MEC (SI64); 
o número de cursos de mestrado profi ssionalizante reconhecidos pelo MEC (SI65); e a presença de unidade de 
pesquisa do IAPAR (SI66), todas elas presentes no município. Nessas quatro variáveis, a pontuação atribuída 
foi de 1,0 ponto para a existência e 0 (zero) para a não existência ou não informação dessas organizações 
no município.

Na formação do indicador, o somatório dos 4 subíndices resultou no índice presença de organizações de 
pós-graduação stricto sensu e pesquisa, sintetizado na fórmula abaixo:

OPGSSP = cursos reconhecidos [SI63 (0 ou 1,0) + SI64 (0 ou 1,0) + SI65 (0 ou 1,0)] + presença SI66 (0 
ou 1,0)

OPGSSP = (SI63+SI64+SI65+SI66) / 4

Então, na formação do fator condicionante organizações de ensino e pesquisa, usamos 2 índices: 
organizações de ensino superior e ensino profi ssionalizante e organizações de pós-graduação stricto sensu e 
pesquisa, e cada um desses índices recebeu pesos iguais de 50% na determinação do indicador.

EEP = (OESEP + OPGSSP) / 2

7.2.2.6  FATOR CONDICIONANTE 6 - ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA7.2.2.6  FATOR CONDICIONANTE 6 - ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Indicador 1 - Unidades de defesa socialIndicador 1 - Unidades de defesa social

Para cada uma das 8 variáveis incluídas neste indicador – existência de batalhão de Corpo de Bombeiros 
Militar (SI67), de unidades de Defesa Civil (SI68), de Corpo de Bombeiros Comunitário (SI69), de unidades 
operacionais da Polícia Militar (SI70), de companhia independente e especial da Polícia Militar (SI71), 
de unidades operacionais da Polícia Civil (SI72), de unidade prisional/penitenciária (SI73) e de Conselho 
Municipal de Segurança (SI74) – foi atribuída a pontuação de 1,0 para a existência da organização e 0 (zero) 



 ••• 190 •••

para a ausência da mesma ou pela não informação. Na formação do indicador, o somatório dos 8 subíndices 
resultou no índice unidades de defesa social, sintetizado na fórmula abaixo:

UDS = existência [SI67 (0 ou 1,0) + SI68 (0 ou 1,0) + SI69 (0 ou 1,0) + SI70 (0 ou 1,0) + SI71 (0 ou 1,0) 
+ SI72 (0 ou 1,0) + SI73 (0 ou 1,0) + SI74 (0 ou 1,0)]

UDS = (SI67+SI68+SI69+SI70+SI71+SI72+SI73+SI74) / 8

Indicador 2 - Estrutura de aplicação da leiIndicador 2 - Estrutura de aplicação da lei

Quanto às 5 variáveis utilizadas para compor este indicador – número de policiais militares no município 
(SI75), número de policiais civis no município (SI76), número de juízes de Direito no município (SI77), 
número de promotores de Justiça no município (SI78) e número de defensores públicos no município (SI79) 
– foi atribuída pontuação de 1,0 para a existência da estrutura humana e 0 (zero) para a ausência ou 
não informação das variáveis. Na formação do indicador, o somatório dos 5 subíndices resultou no índice 
estrutura de aplicação da lei, sintetizado na fórmula abaixo:

EAL = existência [SI75 (0 ou 1,0) + SI76 (0 ou 1,0) + SI77 (0 ou 1,0) + 
SI78 (0 ou 1,0) + SI79 (0 ou 1,0)]

EAL = (SI75+SI76+SI77+SI78+SI79) / 5

Então, na formação do fator condicionante estrutura de segurança pública, usamos 2 índices – unidades 
de Defesa Civil e estrutura de aplicação da lei – e cada um desses índices recebeu pesos iguais de 50% na 
determinação do indicador.

ESP = (UDS + EAL) / 2

7.2.2.7  FATOR CONDICIONANTE 7 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL7.2.2.7  FATOR CONDICIONANTE 7 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

As variáveis utilizadas para compor este indicador foram: divisas municipais (SI80), associações de municípios 
(SI81), mesorregiões (SI82), microrregiões (SI83), equipamentos e serviços públicos (SI84) e regionalizações de 
órgãos do Estado (SI85). São informações obtidas no município, como localização, limites territoriais, participação 
em associações de municípios, construção de estruturas físicas e equipamentos em áreas como saúde, educação, 
cultura, esporte, lazer, segurança, ação social, cemitérios, malha rodoviária (se é georreferenciada), a presença 
de instituições ou órgãos públicos estaduais e federais, além dos já citados, e outras estruturas.

Para compor as variáveis SI80, SI81, SI82 e SI83, foi atribuído valor de 1,0 ponto para a indicação dessas 
variáveis e 0 (zero) pela não indicação ou não existência das variáveis. 

O indicador SI84 foi obtido pelo somatório da pontuação atribuída de 0,1 ponto para cada variável (área) 
citada, que foi então transformada em um índice escalonado de 0 (zero) a 1,0 ponto e 0 (zero) pela não 
existência ou não informação dessas estruturas.

Para compor o SI85, adotou-se o seguinte critério de avaliação: presença de até 5 estruturas instaladas, 
pontua-se com 0,25 ponto; de 6 até 10, 0,50 ponto; de 11 até 15, 0,75 ponto; e acima de 15, 1,0 ponto; e 
ainda com 0 (zero) pela não informação e pela não existência de nenhuma estrutura instalada.

Na formação do indicador, o somatório dos 6 subíndices resultou no índice estrutura administrativa 
municipal, sintetizado na fórmula abaixo:

CAM = existência [SI80 (0 ou 1,0) + SI81 (0 ou 1,0) + SI82 (0 ou 1,0) + 
SI83 (0 ou 1,0) + (SI84 (0 ou 0,1 + 0,1 + 0,1 +.......) + SI85 (0 ou 0,25 ou 0,5 ou 0,75 ou 1,0)]

EAM = (SI80 + SI81 + SI82 + SI83 + SI84 + SI85) / 6

7.2.3  ANÁLISE DOS RESULTADOS APURADOS7.2.3  ANÁLISE DOS RESULTADOS APURADOS

A metodologia de análise dos resultados obtidos do componente institucional foi refi nada e os dados 
obtidos para cada município foram organizados em uma escala crescente, que, por sua vez, foi dividida pelos 
quartis1, o que resultou na constituição de 4 grupos iguais de municípios. Esses grupos foram categorizados 
em precário, pouco favorável, favorável e adequado potencial de atendimento da população (PAP) em 
cada quesito analisado e representado nos mapas a seguir pelas cores vermelho, amarelo, azul e verde, 
respectivamente.

É importante ressaltar que a comparação entre os grupos de municípios é formada exclusivamente pelos 
valores dos índices alcançados por cada município. Isso signifi ca que não foi estipulado um valor ideal para 
um índice que represente a qualidade de atendimento; portanto, o potencial indicado com a categorização 
acima diz respeito principalmente às estruturas físicas, jurídicas e de pessoal existentes nos municípios, 
que, indubitavelmente, são as bases do potencial de atendimento da população.

Observa-se na distribuição das cores nos mapas o contraste entre as regiões do Estado quanto ao 
resultado do componente institucional, ou seja, é possível distinguir linhas divisórias entre regiões quanto 
à condição dos municípios, onde se destacam conjuntos predominantes de municípios classifi cados como 
adequados, o que indica boas condições institucionais, que podem contribuir para o bem-estar da população, 
assim como para suprir diversas demandas empresariais.

Em contrapartida, evidenciam-se grupos de municípios com o ponto de partida em condições precárias 
para o componente institucional. Esses municípios são menos aptos a se desenvolver de maneira sustentável, 
pois não contam com um aparato institucional adequado. São municípios que necessitam de maior atenção 
quanto aos aspectos institucionais. Requerem, portanto, mais investimentos em instituições, visto a presença 
dessas estar diretamente ligada ao desenvolvimento social e à promoção dos direitos humanos.

A seguir, encontram-se as tabelas dos resultados das análises, conforme a metodologia apresentada, 
para as zonas ecológico-econômicas identifi cadas pelo ZEE: Serra do Mar e Planície Costeira, RMC Sul, Campo 
Largo - Adrianópolis, Prudentópolis - Jaguariaíva, Ortigueira - Ibaiti, União da Vitória - São Mateus do Sul, 
Guarapuava - Pitanga, Palmital - General Carneiro - Céu Azul, Realeza - Palmas, Foz do Iguaçu - Londrina e 
Paranavaí - Umuarama.

Para a Zona da Planície Costeira e a Zona da Serra do Mar, a composição metodológica e as análises foram 
feitas e estão transcritas no relatório ZEE-PR – Fase Litoral.

Após a aplicação do questionário para todos os municípios paranaenses e a conversão das respostas de 
acordo com a metodologia apresentada, elaboraram-se as tabelas 7.2.1 a 7.2.11.

1 Qualquer das separatrizes que dividam uma série ordenada de observações em quatro partes, correspondentes a 25, 50 e 75% dessas observações.
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TABELA 7.2.1 - RESULTADO PARA A ZONA SERRA DO MAR E PLANÍCIE COSTEIRATABELA 7.2.1 - RESULTADO PARA A ZONA SERRA DO MAR E PLANÍCIE COSTEIRA

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Antonina 0.62 0.50 0.82 0.50 0.30 0.45 0.55 0.67 0.38 0.00 0.00 0.63 0.80 0.90 5.834
Guaraqueçaba 0.58 0.33 0.91 0.00 0.20 0.33 0.03 0.40 0.25 0.22 0.25 0.38 0.60 0.88 4.171
Guaratuba 0.64 0.83 0.73 0.00 0.60 0.43 0.55 0.60 0.50 0.11 0.00 0.63 0.80 0.86 5.767
Matinhos 0.36 1.00 0.82 0.00 0.80 0.45 0.55 0.60 0.25 0.56 0.00 0.75 0.80 0.90 6.099
Morretes 0.31 0.17 0.64 0.50 0.60 0.33 0.25 0.60 0.38 0.00 0.25 0.75 0.80 0.90 5.325
Paranaguá 0.58 0.67 0.91 0.50 0.60 0.78 0.98 1.00 1.00 0.56 0.25 0.75 0.60 0.98 8.442
Pontal do Paraná 0.64 1.00 1.00 1.00 0.70 0.58 0.05 0.60 0.00 0.00 0.00 0.75 0.60 0.84 6.263

FONTE: Questionário aplicado aos municípios

TABELA 7.2.2 - RESULTADO PARA A ZONA RMC SULTABELA 7.2.2 - RESULTADO PARA A ZONA RMC SUL

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Agudos do Sul 0.82 0.60 0.73 0.33 0.33 0.55 0.03 0.67 0.13 0.15 0.00 0.38 0.20 0.92 4.750
Almirante 
Tamandaré 0.48 0.43 0.91 0.00 1.00 0.62 0.58 0.83 0.38 0.08 0.00 0.63 0.80 0.90 6.418

Araucária 0.78 1.00 0.82 1.00 1.00 0.92 0.78 1.00 0.75 0.31 0.00 0.75 0.80 0.90 8.980
Balsa Nova 0.64 0.78 0.95 0.33 0.67 0.28 0.05 0.83 0.38 0.08 0.00 0.25 0.20 0.92 5.386
Campina Grande 
do Sul 0.73 0.97 0.91 0.00 0.67 0.62 0.58 0.67 0.50 0.38 0.00 0.63 0.80 0.87 6.555

Campo do Tenente 0.73 0.67 0.82 0.67 0.17 0.28 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.88 4.584
Campo Largo 0.82 0.90 0.91 0.83 1.00 0.75 0.78 1.00 0.50 0.54 0.25 0.63 0.80 0.94 8.674
Campo Magro 0.87 0.97 0.82 0.00 1.00 0.55 0.08 0.50 0.25 0.23 0.00 0.50 0.40 0.92 5.592
Colombo 0.72 0.87 0.55 0.33 0.83 0.42 0.78 0.67 0.75 0.38 0.00 0.63 0.80 0.83 6.843
Contenda 0.68 0.93 0.91 0.67 0.50 0.55 0.18 0.83 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.92 5.809
Curitiba 0.95 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 0.88 1.00 1.00 9.835
Fazenda Rio 
Grande 0.83 0.90 0.91 0.33 0.83 0.08 0.58 1.00 0.63 0.23 0.00 0.63 1.00 0.75 6.903

Lapa 0.82 0.86 0.82 0.33 0.83 0.08 0.58 0.83 0.50 0.15 0.00 0.63 0.80 0.77 6.369
Mandirituba 0.73 0.97 0.73 0.33 0.75 0.28 0.08 0.67 0.25 0.31 0.25 0.50 0.40 0.92 5.581
Piên 0.82 1.00 0.91 0.17 0.50 0.87 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.63 0.20 0.88 5.489
Pinhais 0.78 0.97 0.73 0.00 0.92 0.78 0.58 0.50 0.38 0.23 0.00 0.63 0.80 0.90 6.480
Piraquara 0.77 0.57 0.95 1.00 0.83 0.70 0.58 0.67 0.38 0.15 0.00 0.75 0.80 0.92 7.540
Quatro Barras 0.33 1.00 0.91 0.33 0.92 0.70 0.05 0.50 0.25 0.15 0.00 0.63 0.60 0.92 5.931
Quitandinha 0.73 0.97 0.82 0.17 0.50 0.55 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.50 0.40 0.88 5.034
Rio Negro 0.73 0.86 0.91 1.00 0.50 0.62 0.78 1.00 0.63 0.31 0.00 0.63 0.80 0.88 7.969
São José dos 
Pinhais 0.78 1.00 0.91 0.33 1.00 0.92 0.80 1.00 0.63 0.23 0.00 0.63 0.80 0.88 8.186

Tijucas do Sul 0.67 0.63 0.82 0.33 0.17 0.55 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.50 0.40 0.88 4.528
FONTE: Questionário aplicado aos municípios

TABELA 7.2.3 - RESULTADO PARA A ZONA CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLISTABELA 7.2.3 - RESULTADO PARA A ZONA CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS

continua

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Adrianópolis 0.85 0.67 0.73 0.67 0.50 0.55 0.05 0.67 0.25 0.23 0.25 0.50 0.60 0.90 5.859
Almirante 
Tamandaré 0.48 0.43 0.91 0.00 1.00 0.62 0.58 0.83 0.38 0.08 0.00 0.63 0.80 0.90 6.418

Bocaiuva do Sul 0.87 0.67 0.73 1.00 0.92 0.22 0.58 0.67 0.38 0.23 0.00 0.50 0.80 0.88 6.893
Campina Grande 
do Sul 0.73 0.97 0.91 0.00 0.67 0.62 0.58 0.67 0.50 0.38 0.00 0.63 0.80 0.87 6.555

Campo Largo 0.82 0.90 0.91 0.83 1.00 0.75 0.78 1.00 0.50 0.54 0.25 0.63 0.80 0.94 8.674
Campo Magro 0.87 0.97 0.82 0.00 1.00 0.55 0.08 0.50 0.25 0.23 0.00 0.50 0.40 0.92 5.592
Castro 0.82 0.97 0.91 0.33 1.00 0.50 0.78 1.00 0.38 0.46 0.00 0.63 0.80 0.82 7.544
Cerro Azul 0.63 0.57 0.82 0.00 0.67 0.62 0.58 0.83 0.50 0.00 0.25 0.50 0.80 0.88 6.259
Colombo 0.72 0.87 0.55 0.33 0.83 0.42 0.78 0.67 0.75 0.38 0.00 0.63 0.80 0.83 6.843
Doutor Ulysses 0.21 0.56 0.91 0.33 0.33 0.15 0.03 0.50 0.13 0.08 0.00 0.25 0.40 0.84 3.962
Itaperuçu 0.77 0.90 0.27 0.33 0.83 0.22 0.05 0.67 0.25 0.08 0.00 0.38 0.40 0.90 4.782
Ponta Grossa 0.95 0.93 0.82 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 0.88 1.00 0.94 9.062
Rio Branco do 
Sul 0.77 1.00 0.95 0.67 0.42 0.22 0.58 0.83 0.38 0.31 0.00 0.63 0.80 0.90 6.688

Tunas do Paraná 0.73 1.00 0.82 0.00 0.25 0.55 0.05 0.33 0.13 0.00 0.00 0.38 0.40 0.90 4.280
FONTE: Questionário aplicado aos municípios

TABELA 7.2.4 - RESULTADO PARA A ZONA PRUDENTÓPOLIS - JAGUARIAÍVATABELA 7.2.4 - RESULTADO PARA A ZONA PRUDENTÓPOLIS - JAGUARIAÍVA

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Carambeí 0.67 1.00 0.82 0.00 0.50 0.22 0.05 0.83 0.13 0.23 0.00 0.63 0.40 0.88 4.888
Castro 0.82 0.97 0.91 0.33 1.00 0.50 0.78 1.00 0.38 0.46 0.00 0.63 0.80 0.82 7.544
Guamiranga 0.78 0.67 0.82 1.00 0.33 0.22 0.03 0.83 0.13 0.46 0.00 0.38 0.20 0.90 5.494
Imbituva 0.68 0.93 0.91 1.00 0.75 0.55 0.55 0.83 0.50 0.62 0.00 0.63 0.80 0.90 7.820
Ipiranga 0.73 1.00 0.91 1.00 0.67 0.55 0.55 0.67 0.50 0.62 0.00 0.50 0.80 0.90 7.566
Irati 0.87 0.79 0.77 0.33 0.83 0.93 0.78 1.00 1.00 0.77 0.75 0.75 0.80 0.94 8.952
Ivaí 0.73 0.82 0.82 1.00 0.33 0.62 0.08 0.67 0.25 0.38 0.00 0.38 0.20 0.86 5.875
Palmeira 0.82 0.97 0.36 0.33 0.50 0.35 0.58 0.83 0.38 0.31 0.00 0.63 0.80 0.88 5.972
Ponta Grossa 0.95 0.93 0.82 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 0.88 1.00 0.94 9.062
Porto Amazonas 0.67 0.56 0.91 0.00 0.50 0.63 0.03 0.67 0.13 0.08 0.25 0.50 0.20 0.90 4.885
Prudentópolis 0.68 0.90 0.82 1.00 0.92 0.68 0.55 1.00 0.50 0.46 0.00 0.63 0.80 0.90 8.103
Teixeira Soares 0.87 0.67 0.73 1.00 0.67 0.55 0.55 0.67 0.25 0.23 0.00 0.50 0.80 0.90 6.843
Tibagi 0.82 1.00 0.91 0.33 0.75 0.43 0.58 0.67 0.38 0.08 0.00 0.63 0.60 0.88 6.485

FONTE: Questionário aplicado aos municípios
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ABELA 7.2.5 - RESULTADO PARA A ZONA ORTIGUEIRA - IBAITIABELA 7.2.5 - RESULTADO PARA A ZONA ORTIGUEIRA - IBAITI

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Arapoti 0.73 1.00 0.91 0.67 0.67 0.28 0.58 0.83 0.63 0.15 0.00 0.63 0.80 0.88 7.098
Ariranha do Ivaí 0.71 0.67 0.82 1.00 0.50 0.15 0.05 0.50 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.84 4.996
Boa Ventura do 
São Roque 0.82 0.67 0.73 0.00 0.50 0.48 0.05 0.83 0.00 0.00 0.00 0.50 0.20 0.79 4.478

Cândido de Abreu 0.73 0.60 0.91 0.67 0.50 0.62 0.58 0.83 0.25 0.15 0.00 0.38 0.80 0.88 6.556
Carlópolis 0.92 0.97 1.00 1.00 0.67 0.55 0.53 0.83 0.38 0.08 0.25 0.50 1.00 0.90 7.705
Congoinhas 0.78 0.97 0.82 0.33 0.83 0.68 0.55 0.67 0.25 0.23 0.00 0.38 0.80 0.92 6.629
Conselheiro 
Mairinck 0.73 0.67 0.00 0.00 0.50 0.47 0.03 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.90 3.441

Curiúva 0.77 0.63 0.18 1.00 0.67 0.13 0.55 0.83 0.38 0.08 0.00 0.38 0.80 0.88 5.941
Faxinal 0.72 0.60 0.18 1.00 0.75 0.22 0.45 1.00 0.25 0.15 0.75 0.38 1.00 0.90 6.546
Figueira 0.82 0.93 0.95 1.00 0.67 0.62 0.03 0.67 0.38 0.08 0.00 0.25 0.20 0.86 6.302
Grandes Rios 0.67 0.63 0.82 0.00 0.17 0.42 0.58 0.83 0.25 0.08 0.00 0.38 0.80 0.73 5.061
Guapirama 0.73 1.00 0.73 0.33 0.67 0.42 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.71 4.681
Ibaiti 0.61 0.90 0.82 0.67 0.83 0.20 0.55 0.83 0.63 0.15 0.00 0.63 0.80 0.94 7.011
Imbaú 0.47 0.60 0.82 0.33 0.50 0.28 0.05 0.50 0.13 0.08 0.00 0.50 0.40 0.88 4.516
Jaboti 0.62 1.00 0.00 1.00 0.83 0.00 0.03 0.33 0.13 0.00 0.00 0.50 0.20 0.71 4.185
Jaguariaíva 0.59 1.00 0.82 0.00 0.17 0.43 0.78 0.50 0.25 0.15 0.00 0.63 1.00 0.88 5.510
Japira 0.67 0.44 0.73 1.00 0.67 0.22 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 5.093
Joaquim Távora 0.85 0.63 0.91 1.00 0.67 0.47 0.53 1.00 0.38 0.08 0.25 0.50 0.80 0.86 7.356
Jundiaí do Sul 0.68 1.00 0.50 0.67 0.50 0.30 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.40 0.86 4.870
Manoel Ribas 0.73 0.97 0.91 0.33 0.17 0.42 0.58 0.83 0.50 0.08 0.00 0.63 1.00 0.79 6.226
Ortigueira 0.77 1.00 0.18 0.33 0.83 0.28 0.58 0.67 0.38 0.15 0.00 0.50 0.60 0.90 5.659
Pinhalão 0.68 0.67 0.82 0.67 1.00 0.22 0.05 0.67 0.25 0.08 0.00 0.38 0.20 0.88 5.544
Piraí do Sul 0.82 0.97 0.27 0.00 0.67 0.62 0.78 0.67 0.25 0.00 0.00 0.38 0.80 0.88 5.610
Pitanga 0.77 0.93 0.82 0.00 0.75 0.62 0.98 0.83 0.75 0.38 0.00 0.63 0.60 0.89 7.290
Prudentópolis 0.68 0.90 0.82 1.00 0.92 0.68 0.55 1.00 0.50 0.46 0.00 0.63 0.80 0.90 8.103
Quatiguá 0.73 0.67 0.73 0.00 0.17 0.55 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.92 4.102
Reserva 0.68 0.60 0.91 0.50 0.67 0.22 0.55 0.67 0.25 0.08 0.00 0.63 0.80 0.88 6.034
Ribeirão Claro 0.73 0.67 1.00 0.33 0.50 1.00 0.58 1.00 0.25 0.00 0.00 0.38 0.80 0.86 6.804
Rio Branco do Ivaí 0.77 1.00 0.09 1.00 0.17 0.55 0.05 0.67 0.25 0.00 0.00 0.38 0.20 0.90 4.845
Rosário do Ivaí 0.67 0.67 1.00 0.67 0.50 0.55 0.05 0.83 0.25 0.08 0.25 0.38 0.20 0.88 5.851
Salto do Itararé 0.73 0.67 0.00 0.33 0.00 0.13 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 2.987
Santana do Itararé 0.68 1.00 0.82 0.67 0.33 0.22 0.03 0.83 0.13 0.08 0.00 0.25 0.20 0.88 4.998
São Jerônimo 
da Serra 0.57 0.90 0.73 0.67 0.17 0.63 0.58 1.00 0.38 0.54 0.00 0.50 0.80 0.86 6.656

São José 
da Boa Vista 0.77 1.00 0.82 0.67 0.50 0.63 0.25 0.83 0.25 0.15 0.00 0.25 0.20 0.86 5.995

Sapopema 0.73 1.00 0.73 0.33 0.83 0.55 0.03 0.50 0.25 0.00 0.00 0.38 0.20 0.92 5.289
Sengés 0.73 0.82 0.91 0.00 0.50 0.55 0.58 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.80 0.88 5.595
Siqueira Campos 0.82 0.93 0.82 0.33 0.83 0.52 0.58 1.00 0.38 0.08 0.25 0.50 1.00 0.90 7.140
Telêmaco Borba 0.87 0.93 0.82 0.00 0.58 0.77 0.78 0.67 0.63 0.31 0.00 0.63 0.80 0.94 6.943
Tibagi 0.82 1.00 0.91 0.33 0.75 0.43 0.58 0.67 0.38 0.08 0.00 0.63 0.60 0.88 6.485
Tomazina 0.71 1.00 0.09 0.33 1.00 0.62 0.58 0.67 0.25 0.00 0.00 0.38 1.00 0.88 5.947
Turvo 0.52 0.67 0.82 0.33 0.75 0.55 0.05 0.67 0.25 0.46 0.00 0.38 0.20 0.83 5.353
Ventania 0.82 0.97 0.82 0.33 0.75 0.22 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.50 0.40 0.88 5.177
Wenceslau Brás 0.62 0.60 0.09 0.00 0.50 0.62 0.78 0.83 0.25 0.08 0.00 0.63 0.80 0.90 5.327

FONTE: Questionário aplicado aos municípios

TABELA 7.2.6 - RESULTADO PARA A ZONA UNIÃO DA VITÓRIA - SÃO MATEUS DO SULTABELA 7.2.6 - RESULTADO PARA A ZONA UNIÃO DA VITÓRIA - SÃO MATEUS DO SUL

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Antonio Olinto 0.43 1.00 0.91 0.67 0.17 0.28 0.03 0.83 0.13 0.08 0.00 0.50 0.60 0.86 5.172
Bituruna 0.64 1.00 0.82 0.83 0.33 0.62 0.03 0.83 0.13 0.38 0.00 0.50 0.40 0.88 5.932
Coronel Domingos 
Soares 0.68 1.00 0.82 0.67 0.33 0.17 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.20 0.71 4.809

Cruz Machado 0.56 1.00 0.73 0.67 0.33 0.62 0.05 0.67 0.13 0.38 0.00 0.50 0.20 0.88 5.390
Fernandes Pinheiro 0.68 1.00 0.82 0.67 0.33 0.62 0.03 0.50 0.13 0.08 0.25 0.25 0.20 0.90 5.214
General Carneiro 0.66 0.52 0.09 0.33 0.50 0.48 0.03 0.50 0.13 0.23 0.00 0.75 0.40 0.87 4.204
Guarapuava 0.87 0.90 0.91 1.00 0.75 0.68 0.98 1.00 1.00 0.69 0.75 0.88 0.80 1.00 9.760
Inácio Martins 0.78 1.00 0.82 0.67 0.83 0.55 0.03 0.50 0.13 0.46 0.25 0.50 0.20 0.92 6.032
Lapa 0.82 0.86 0.82 0.33 0.83 0.08 0.58 0.83 0.50 0.15 0.00 0.63 0.80 0.77 6.369
Mallet 0.83 0.60 0.18 0.33 0.50 0.55 0.55 0.67 0.25 0.08 0.25 0.50 0.80 0.90 5.461
Palmas 0.82 0.60 0.95 1.00 0.83 0.87 0.78 1.00 0.63 0.46 0.25 0.63 0.80 0.94 8.773
Paula Freitas 0.61 1.00 0.91 0.67 0.50 0.62 0.03 0.50 0.13 0.23 0.00 0.50 0.20 0.88 5.495
Paulo Frontin 0.61 1.00 0.82 0.67 0.50 0.62 0.03 0.67 0.13 0.08 0.00 0.50 0.40 0.84 5.552
Pinhão 0.73 0.97 0.82 0.33 0.83 0.55 0.58 1.00 0.63 0.31 0.00 0.63 0.80 0.92 7.367
Porto Vitória 0.51 1.00 0.82 0.67 0.50 0.28 0.03 0.67 0.13 0.15 0.00 0.38 0.20 0.90 5.103
Rebouças 0.73 0.97 0.91 0.67 0.67 0.62 0.55 0.83 0.25 0.31 0.00 0.63 0.80 0.90 7.108
Reserva do Iguaçu 0.58 0.67 0.82 0.50 0.83 0.28 0.03 0.67 0.00 0.23 0.00 0.63 0.20 0.92 5.195
Rio Azul 0.78 0.97 0.82 1.00 0.17 0.62 0.05 0.83 0.25 0.31 0.00 0.50 0.20 0.90 6.013
São João do Triunfo 0.69 0.97 0.82 0.67 0.33 0.62 0.55 0.83 0.25 0.23 0.00 0.50 0.80 0.90 6.563
São Mateus do Sul 0.82 0.79 0.91 1.00 0.33 0.70 0.75 0.67 0.63 0.23 0.00 0.75 0.80 0.90 7.578
União da Vitória 0.74 0.97 0.91 0.67 0.67 0.85 0.98 1.00 1.00 0.46 0.00 0.50 0.80 0.93 8.728

FONTE: Questionário aplicado aos municípios

TABELA 7.2.7 - GUARAPUAVA - PITANGATABELA 7.2.7 - GUARAPUAVA - PITANGA

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Arapuã 0.77 0.67 0.09 1.00 0.67 0.80 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.00 0.86 5.099
Boa Ventura 
do São Roque 0.82 0.67 0.73 0.00 0.50 0.48 0.05 0.83 0.00 0.00 0.00 0.50 0.20 0.79 4.478

Campina 
do Simão 0.68 1.00 0.73 0.17 0.42 0.55 0.05 0.33 0.13 0.00 0.00 0.50 0.20 0.86 4.418

Candói 0.73 1.00 0.18 0.33 0.67 0.62 0.03 0.83 0.25 0.15 0.00 0.50 0.20 0.92 5.116
Cantagalo 0.82 0.63 0.73 0.33 0.58 0.55 0.58 1.00 0.25 0.08 0.00 0.50 0.80 0.88 6.308
Foz do Jordão 0.48 0.67 0.27 0.67 0.50 0.70 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.92 4.672
Guarapuava 0.87 0.90 0.91 1.00 0.75 0.68 0.98 1.00 1.00 0.69 0.75 0.88 0.80 1.00 9.760
Ivaiporã 0.76 0.90 0.82 1.00 0.83 0.72 0.78 1.00 1.00 0.46 0.25 0.63 0.80 0.96 8.997
Jardim Alegre 0.27 0.60 0.82 0.67 0.58 0.08 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.74 4.432
Laranjeiras 
do Sul 0.48 0.60 0.91 0.33 0.75 0.28 0.98 0.83 0.88 0.08 0.00 0.75 0.80 0.86 7.172

Lidianópolis 0.48 0.67 0.82 0.00 0.17 0.22 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 3.738
Lunardelli 0.30 0.67 0.82 0.33 0.50 0.22 0.03 1.00 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.88 4.661
Manoel Ribas 0.73 0.97 0.91 0.33 0.17 0.42 0.58 0.83 0.50 0.08 0.00 0.63 1.00 0.79 6.226
Pinhão 0.73 0.97 0.82 0.33 0.83 0.55 0.58 1.00 0.63 0.31 0.00 0.63 0.80 0.92 7.367
Pitanga 0.77 0.93 0.82 0.00 0.75 0.62 0.98 0.83 0.75 0.38 0.00 0.63 0.60 0.89 7.290
Reserva 
do Iguaçu 0.58 0.67 0.82 0.50 0.83 0.28 0.03 0.67 0.00 0.23 0.00 0.63 0.20 0.92 5.195

Turvo 0.52 0.67 0.82 0.33 0.75 0.55 0.05 0.67 0.25 0.46 0.00 0.38 0.20 0.83 5.353
Virmond 0.56 0.67 0.82 1.00 0.17 0.70 0.05 0.83 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.90 5.531

FONTE: Questionário aplicado aos municípios
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TABELA 7.2.8 - RESULTADO PARA A ZONA PALMITAL - GENERAL CARNEIRO - CÉU AZULTABELA 7.2.8 - RESULTADO PARA A ZONA PALMITAL - GENERAL CARNEIRO - CÉU AZUL

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Altamira do Paraná 0.68 0.67 0.09 0.67 0.17 0.62 0.05 0.33 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 3.869
Anahy 0.68 1.00 0.82 0.33 0.50 0.55 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.943
Barbosa Ferraz 0.78 0.60 0.73 0.33 0.50 0.62 0.58 1.00 0.38 0.08 0.00 0.38 1.00 0.84 6.386
Boa Vista 
da Aparecida 0.68 0.67 0.82 0.67 0.33 0.42 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.73 4.738

Braganey 0.58 0.56 0.73 0.67 0.50 0.55 0.05 0.83 0.13 0.15 0.00 0.25 0.20 0.86 5.181
Campo Bonito 0.78 0.67 0.73 0.33 0.33 0.22 0.03 0.67 0.00 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.110
Capitão Leônidas 
Marques 0.61 1.00 0.82 0.33 0.50 0.62 0.53 0.83 0.38 0.62 0.00 0.75 0.80 0.90 6.788

Cascavel 0.95 0.93 1.00 0.33 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 0.75 0.88 1.00 1.00 9.805
Catanduvas 0.73 0.67 0.91 0.67 0.33 0.37 0.58 0.67 0.00 0.00 0.00 0.63 0.80 0.86 5.788
Céu Azul 0.66 0.67 0.82 1.00 0.33 0.68 0.10 1.00 0.13 0.00 0.00 0.38 0.40 0.90 6.009
Corumbataí 
do Sul 0.73 1.00 0.00 0.33 0.50 0.22 0.05 0.83 0.13 0.23 0.00 0.38 0.20 0.88 4.202

Diamante D’Oeste 0.73 0.67 0.82 0.33 1.00 0.55 0.05 0.67 0.25 0.00 0.00 0.38 0.40 0.86 5.613
Diamante do Sul 0.37 1.00 0.64 0.00 0.33 0.22 0.03 0.67 0.13 0.15 0.00 0.25 0.20 0.90 3.890
Espigão Alto do 
Iguaçu 0.83 0.56 0.82 0.67 0.50 0.55 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.88 5.145

Foz do Iguaçu 0.95 0.67 0.91 0.67 0.00 0.83 1.00 0.83 1.00 0.85 0.50 0.88 0.80 1.00 8.561
Godoy Moreira 0.82 0.67 0.09 1.00 0.33 0.13 0.05 0.83 0.25 0.15 0.00 0.50 0.20 0.92 4.776
Goioxim 0.52 0.67 0.82 1.00 0.00 0.22 0.03 0.83 0.25 0.00 0.00 0.25 0.20 0.90 4.860
Guaraniaçu 0.52 1.00 0.73 0.33 0.50 0.55 0.38 0.67 0.38 0.15 0.00 0.63 0.80 0.90 5.975
Iguatu 0.73 1.00 0.73 0.33 0.33 0.42 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.78 4.518
Iretama 0.62 0.63 0.09 0.67 0.42 0.42 0.58 0.83 0.38 0.00 0.00 0.50 0.80 0.74 5.392
Laranjal 0.76 0.67 0.82 0.67 0.33 0.22 0.05 0.50 0.13 0.23 0.00 0.50 0.40 0.86 4.844
Laranjeiras do Sul 0.48 0.60 0.91 0.33 0.75 0.28 0.98 0.83 0.88 0.08 0.00 0.75 0.80 0.86 7.172
Lindoeste 0.73 1.00 0.82 0.67 0.58 0.55 0.10 1.00 0.13 0.00 0.00 0.38 0.40 0.90 5.997
Luiziana 0.68 1.00 0.82 0.17 0.50 0.48 0.05 0.83 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.84 4.884
Marquinho 0.33 0.67 0.73 0.33 0.17 0.13 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.84 3.602
Matelândia 0.73 1.00 0.91 0.33 0.50 0.62 0.58 1.00 0.38 0.23 0.00 0.38 1.00 0.88 6.861
Mato Rico 0.71 1.00 0.82 1.00 0.75 0.55 0.05 0.83 0.13 0.00 0.00 0.50 0.40 0.90 6.329
Nova Laranjeiras 0.77 0.67 0.82 0.67 0.33 0.72 0.03 1.00 0.13 0.23 0.00 0.25 0.20 0.92 5.659
Nova Tebas 0.83 0.67 0.82 0.00 0.58 0.28 0.05 0.50 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.86 4.294
Palmital 0.64 0.60 0.82 0.33 0.67 0.55 0.58 1.00 0.38 0.08 0.25 0.50 1.00 0.86 6.711
Pitanga 0.77 0.93 0.82 0.00 0.75 0.62 0.98 0.83 0.75 0.38 0.00 0.63 0.60 0.89 7.290
Porto Barreiro 0.48 0.67 0.18 0.33 0.33 0.55 0.03 0.83 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.040
Quedas do Iguaçu 0.73 0.60 0.91 0.33 0.75 0.55 0.55 0.83 0.38 0.62 0.00 0.75 0.80 0.90 6.950
Ramilândia 0.68 0.67 0.73 0.00 0.50 0.62 0.05 0.83 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 4.673
Rio Bonito do Iguaçu 0.77 1.00 0.82 0.33 0.17 0.42 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.78 4.498
Roncador 0.73 0.60 0.18 0.33 0.50 0.55 0.03 0.67 0.13 0.08 0.00 0.63 0.40 0.90 4.499
Santa Lúcia 0.73 0.67 0.91 0.67 0.67 0.77 0.10 0.83 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.84 5.896
Santa Maria do Oeste 0.72 0.57 0.82 0.67 0.33 0.08 0.03 0.83 0.13 0.15 0.25 0.50 0.40 0.71 4.887
São José das Palmeiras 0.68 0.78 0.82 0.67 0.33 0.55 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.857
São Miguel do Iguaçu 0.78 0.67 0.91 0.67 0.50 0.77 0.58 0.83 0.50 0.08 0.00 0.63 1.00 0.90 7.226
Serranópolis do Iguaçu 0.78 0.67 0.73 0.00 0.33 0.63 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.50 0.80 0.86 4.768
Três Barras do Paraná 0.73 0.67 0.82 0.67 0.50 0.55 0.10 0.83 0.00 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 5.313

FONTE: Questionário aplicado aos municípios

TABELA 7.2.9 - RESULTADO PARA A ZONA REALEZA - PALMASTABELA 7.2.9 - RESULTADO PARA A ZONA REALEZA - PALMAS

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Ampére 0.76 0.93 0.82 0.33 0.33 0.62 0.23 0.67 0.13 0.23 0.00 0.50 0.40 0.79 5.319
Barracão 0.82 0.63 0.55 1.00 0.67 0.62 0.58 1.00 0.63 0.15 0.00 0.50 1.00 0.86 7.439
Bela Vista 
da Caroba 0.68 0.56 0.82 0.67 0.50 0.22 0.03 1.00 0.13 0.15 0.00 0.25 0.20 0.86 5.131

Boa Esperança do Iguaçu 0.73 0.67 0.82 0.33 0.33 0.15 0.03 0.83 0.25 0.23 0.00 0.38 0.20 0.92 4.762
Bom Jesus do Sul 0.92 0.67 0.00 0.67 0.58 0.22 0.03 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.40 0.84 4.138
Bom Sucesso do Sul 0.82 0.67 0.73 0.33 0.50 0.62 0.03 0.83 0.00 0.00 0.00 0.25 0.20 0.88 4.878
Capanema 0.66 0.63 0.55 0.33 0.50 0.22 0.58 0.83 0.88 0.15 0.00 0.63 0.80 0.92 6.230
Chopinzinho 0.78 0.67 0.91 1.00 0.83 0.28 0.58 0.83 0.50 0.62 0.25 0.63 1.00 0.83 7.729
Clevelândia 0.77 0.60 0.82 0.00 0.33 0.35 0.55 1.00 0.50 0.69 0.00 0.50 1.00 0.96 6.290
Coronel Vivida 0.78 0.97 0.91 0.67 1.00 0.55 0.58 1.00 0.63 0.23 0.00 0.63 1.00 0.82 7.945
Cruzeiro do Iguaçu 0.46 0.67 0.82 0.33 0.50 0.62 0.05 0.67 0.38 0.38 0.25 0.50 0.20 0.83 5.414
Dois Vizinhos 0.82 0.63 0.91 0.67 0.83 0.28 0.78 0.83 0.63 0.46 0.50 0.63 0.80 0.92 7.761
Enéas Marques 0.56 0.67 0.82 0.33 0.50 0.48 0.03 0.83 0.25 0.00 0.00 0.50 0.20 0.74 4.946
Flor da Serra do Sul 0.21 0.67 0.82 1.00 0.67 0.22 0.05 0.83 0.50 0.00 0.00 0.63 0.20 0.79 5.726
Francisco Beltrão 0.92 0.97 0.95 1.00 0.83 0.75 0.98 1.00 1.00 0.69 0.75 0.88 0.80 0.90 9.913
Honório Serpa 0.82 0.67 0.73 0.33 0.50 0.20 0.03 0.83 0.13 0.08 0.00 0.38 0.40 0.86 4.770
Itapejara d’Oeste 0.73 1.00 0.82 1.00 0.17 0.62 0.03 0.83 0.13 0.31 0.00 0.38 0.20 0.88 5.767
Manfrinópolis 0.68 1.00 0.82 0.00 0.33 0.57 0.03 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 4.355
Mangueirinha 0.31 1.00 0.36 0.67 0.83 0.42 0.58 1.00 0.38 0.08 0.00 0.50 1.00 0.73 6.397
Mariópolis 0.82 1.00 0.95 0.33 0.17 0.00 0.03 1.00 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.596
Marmeleiro 0.87 1.00 0.91 0.33 0.67 0.42 0.55 0.83 0.13 0.00 0.00 0.50 0.80 0.90 6.318
Nova Esperança do 
Sudoeste 0.78 1.00 0.82 0.33 0.50 0.22 0.03 0.83 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.84 4.809

Nova Prata do Iguaçu 0.62 0.67 0.82 0.17 0.33 0.55 0.03 0.67 0.25 0.15 0.00 0.38 0.20 0.92 4.733
Pato Branco 0.78 1.00 0.91 0.67 0.50 0.63 0.98 1.00 0.88 0.69 1.00 0.63 0.80 0.94 8.950
Pérola d’Oeste 0.52 0.89 0.00 0.00 0.42 0.20 0.05 0.83 0.25 0.23 0.00 0.38 0.20 0.88 3.731
Pinhal do São Bento 0.48 0.67 0.73 0.33 0.33 0.30 0.03 0.50 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.86 4.103
Planalto 0.58 0.93 0.82 0.67 0.50 0.55 0.03 0.83 0.25 0.15 0.00 0.63 0.20 0.92 5.807
Pranchita 0.82 0.67 0.82 0.00 0.17 0.22 0.03 0.50 0.25 0.08 0.00 0.25 0.20 0.86 3.840
Realeza 0.74 0.93 0.73 0.67 0.83 0.68 0.78 1.00 0.38 0.23 0.00 0.63 1.00 0.98 7.810
Renascença 0.87 1.00 0.91 0.33 0.50 0.62 0.03 0.67 0.00 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 5.068
Salgado Filho 0.48 1.00 0.09 0.33 0.33 0.22 0.05 0.83 0.25 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 3.994
Salto do Lontra 0.82 0.63 0.82 1.00 0.42 0.22 0.58 0.83 0.25 0.23 0.00 0.63 0.80 0.92 6.580
Santa Izabel do Oeste 0.78 0.63 0.82 0.00 0.50 0.62 0.05 0.67 0.25 0.15 0.00 0.38 0.60 0.90 5.074
Santo Antônio do 
Sudoeste 0.73 0.93 0.91 0.67 0.33 0.08 0.58 1.00 0.75 0.62 0.25 0.63 0.80 0.82 7.112

São João 0.68 0.56 0.95 0.33 0.50 0.55 0.58 1.00 0.25 0.08 0.00 0.25 0.60 0.86 6.104
São Jorge d’Oeste 0.82 1.00 0.82 0.83 0.17 0.42 0.05 0.00 0.00 0.15 0.00 0.63 0.40 0.73 4.508
Saudade do Iguaçu 0.82 0.67 0.91 0.67 0.83 0.48 0.03 0.83 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 5.764
Sulina 0.82 0.67 0.64 0.67 0.33 0.68 0.05 0.83 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.86 5.254
Verê 0.73 1.00 0.18 0.33 0.33 0.55 0.05 0.67 0.25 0.08 0.00 0.38 0.20 0.92 4.473
Vitorino 0.73 0.67 0.09 0.33 0.58 0.00 0.05 0.67 0.13 0.08 0.00 0.25 0.20 0.74 3.554

FONTE: Questionário aplicado aos municípios
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TABELA 7.2.10 - RESULTADO PARA A ZONA FOZ DO IGUAÇU - LONDRINATABELA 7.2.10 - RESULTADO PARA A ZONA FOZ DO IGUAÇU - LONDRINA

continua

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Abatiá 0.65 0.60 0.82 0.33 0.92 0.55 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.50 0.20 0.90 5.335
Alvorada do Sul 0.58 1.00 0.82 0.00 0.67 0.28 0.03 0.83 0.25 0.00 0.25 0.25 0.20 0.92 4.934
Andirá 0.82 1.00 0.91 1.00 0.50 0.80 0.58 0.83 0.13 0.00 0.00 0.63 0.40 0.92 7.080
Ângulo 0.65 1.00 0.91 0.33 0.50 0.68 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 5.238
Apucarana 0.66 0.93 0.82 1.00 0.67 0.78 0.98 1.00 0.88 0.69 0.50 0.75 0.80 0.93 9.210
Arapongas 0.71 0.90 0.82 0.33 1.00 0.42 0.78 1.00 0.75 0.23 0.00 0.63 0.40 0.85 7.375
Assaí 0.77 0.52 0.82 1.00 0.67 0.80 0.58 1.00 0.38 0.31 0.00 0.63 0.80 0.90 7.646
Assis Chateaubriand 0.67 0.97 0.95 0.67 0.83 0.62 0.78 0.67 0.63 0.38 0.00 0.63 0.80 0.94 7.801
Astorga 0.73 0.97 1.00 1.00 0.83 0.78 0.58 1.00 0.38 0.38 0.00 0.50 1.00 0.92 8.275
Bandeirantes 0.82 0.60 0.91 0.33 0.33 0.28 0.80 0.83 0.63 0.31 0.00 0.75 0.80 0.92 6.672
Barra do Jacaré 0.62 0.67 0.82 0.67 0.67 0.28 0.03 0.50 0.00 0.00 0.00 0.38 0.20 0.88 4.766
Bela Vista do Paraíso 0.54 0.49 0.82 0.00 0.33 0.70 0.58 1.00 0.38 1.00 0.00 0.50 0.80 0.90 6.367
Boa Esperança 0.82 0.67 0.73 0.67 0.00 0.47 0.05 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25 0.40 0.92 4.644
Bom Sucesso 0.73 0.63 0.95 0.33 0.33 0.28 0.03 0.83 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.81 4.604
Borrazópolis 0.73 0.63 0.73 0.33 0.58 0.23 0.03 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.81 4.243
Braganey 0.58 0.56 0.73 0.67 0.50 0.55 0.05 0.83 0.13 0.15 0.00 0.25 0.20 0.86 5.181
Cafelândia 0.73 0.67 1.00 0.00 0.33 0.55 0.03 1.00 0.25 0.08 0.00 0.38 0.20 0.86 5.042
Califórnia 0.20 0.63 0.73 0.50 0.33 0.22 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.81 4.129
Cambará 0.56 0.93 0.82 1.00 0.50 0.62 0.58 0.67 0.38 0.77 0.50 0.63 0.80 0.92 7.561
Cambé 0.82 0.90 0.91 0.33 0.83 0.77 0.80 0.83 0.38 0.23 0.00 0.63 0.80 0.90 7.437
Cambira 0.29 1.00 0.09 0.33 0.75 0.08 0.05 0.67 0.25 0.00 0.00 0.38 0.20 0.73 3.883
Campina da Lagoa 0.43 0.63 0.82 0.67 0.58 0.55 0.58 0.83 0.38 0.00 0.00 0.38 0.80 0.90 6.422
Campo Bonito 0.78 0.67 0.73 0.33 0.33 0.22 0.03 0.67 0.00 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.110
Campo Mourão 0.82 1.00 0.55 0.67 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 0.25 0.75 0.80 0.94 9.180
Cascavel 0.95 0.93 1.00 0.33 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 0.75 0.88 1.00 1.00 9.805
Catanduvas 0.73 0.67 0.91 0.67 0.33 0.37 0.58 0.67 0.00 0.00 0.00 0.63 0.80 0.86 5.788
Corbélia 0.68 0.63 0.91 1.00 1.00 0.28 0.58 1.00 0.25 0.38 0.00 0.75 0.80 0.92 7.559
Cornélio Procópio 0.82 0.97 1.00 0.00 0.50 0.68 0.78 1.00 1.00 0.54 0.50 0.75 0.80 1.00 8.144
Cruzmaltina 0.38 0.67 0.95 0.50 0.33 0.13 0.15 0.83 0.13 0.08 0.00 0.25 0.20 0.73 4.541
Doutor Camargo 0.73 1.00 0.91 0.67 0.67 0.28 0.03 1.00 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.88 5.743
Engenheiro Beltrão 0.78 0.86 0.82 0.67 0.67 0.22 0.58 0.83 0.38 0.46 0.00 0.75 1.00 0.88 6.960
Entre Rios 
do Oeste 0.75 0.89 0.82 0.00 0.33 0.55 0.03 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.254

Farol 0.68 1.00 0.82 1.00 0.17 0.37 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.88 5.180
Faxinal 0.72 0.60 0.18 1.00 0.75 0.22 0.45 1.00 0.25 0.15 0.75 0.38 1.00 0.90 6.546
Fênix 0.73 0.67 0.09 0.00 0.50 0.20 0.05 0.83 0.13 0.00 0.00 0.25 0.40 0.90 3.724
Floraí 0.73 1.00 0.95 0.00 0.67 0.68 0.03 0.83 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.88 5.316
Floresta 0.68 0.67 0.73 0.00 0.33 0.62 0.05 0.83 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.88 4.523
Florestópolis 0.46 0.60 0.64 0.00 0.50 0.42 0.05 0.50 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.79 3.874
Formosa do Oeste 0.44 0.56 0.73 0.67 0.83 0.28 0.58 1.00 0.50 0.23 0.00 0.50 1.00 0.92 6.867
Foz do Iguaçu 0.95 0.67 0.91 0.67 0.83 0.83 1.00 0.83 1.00 0.85 0.50 0.88 0.80 1.00 9.395
Goioerê 0.77 0.97 0.91 0.67 0.67 0.62 0.78 1.00 0.50 0.15 0.00 0.75 0.80 0.92 7.770
Guaíra 0.77 1.00 0.82 0.33 1.00 0.62 0.78 1.00 0.75 0.31 0.25 0.75 1.00 1.00 8.331
Ibema 0.82 0.67 0.73 0.33 0.17 0.55 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.444
Ibiporã 0.53 0.67 0.95 0.33 0.83 0.87 0.58 1.00 0.25 0.23 0.25 0.63 1.00 0.88 7.340
Iguaraçu 0.82 0.56 0.73 0.67 0.67 0.62 0.03 0.33 0.13 0.08 0.00 0.63 0.40 0.88 5.273
Iracema do Oeste 0.62 0.67 0.73 1.00 0.67 0.35 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.84 5.270

continua

MUNICÍPIO EG EF GU GR GA GC EJ EF EFC OESP OPGP UDS EAL EAM NOTA

Itaipulândia 0.68 1.00 0.91 0.00 0.50 0.42 0.10 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.71 4.554
Itambaracá 0.78 0.89 0.64 0.00 0.33 0.13 0.05 0.67 0.25 0.08 0.00 0.38 0.20 0.88 4.106
Itambé 0.73 1.00 0.82 0.33 0.83 0.62 0.05 0.67 0.13 0.08 0.00 0.50 0.40 0.86 5.656
Ivatuba 0.87 0.67 0.95 0.00 0.50 0.55 0.05 1.00 0.13 0.31 0.00 0.25 0.20 0.90 5.225
Jacarezinho 0.78 0.93 0.55 0.67 0.50 0.87 0.98 1.00 1.00 0.54 0.50 0.75 0.20 0.97 8.372
Jandaia do Sul 0.36 0.60 0.91 0.00 0.67 0.78 0.58 0.67 0.63 0.08 0.00 0.63 0.80 0.92 6.372
Japurá 0.65 0.97 0.95 1.00 0.67 0.63 0.05 0.83 0.13 0.54 0.25 0.38 0.20 0.90 6.653
Jataizinho 0.70 0.52 0.73 0.00 0.92 0.20 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.40 0.88 4.559
Jesuítas 0.68 0.63 0.91 1.00 0.83 0.62 0.05 0.83 0.13 0.00 0.00 0.50 0.20 0.79 6.167
Juranda 0.71 0.67 0.91 0.00 0.50 0.28 0.03 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.92 4.170
Jussara 0.65 0.67 0.82 0.67 0.67 0.55 0.03 0.67 0.13 0.69 0.00 0.50 0.40 0.92 5.889
Kaloré 0.75 0.67 0.73 0.33 0.33 0.53 0.03 0.67 0.13 0.23 0.00 0.38 0.20 0.88 4.730
Leópolis 0.78 1.00 0.82 0.00 0.50 0.55 0.03 0.50 0.13 0.00 0.00 0.50 0.40 0.86 4.718
Londrina 0.73 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 0.13 0.00 0.98 9.790
Luiziana 0.68 1.00 0.82 0.17 0.50 0.48 0.05 0.83 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.84 4.884
Mamborê 0.68 0.67 0.09 0.67 0.67 0.55 0.58 1.00 0.38 0.08 0.00 0.50 1.00 0.90 6.287
Mandaguaçu 0.61 0.60 0.73 0.33 0.67 0.20 0.58 0.83 0.38 0.00 0.00 0.50 1.00 0.92 5.981
Mandaguari 0.73 0.93 0.82 0.67 0.83 0.68 0.58 1.00 0.50 0.08 0.25 0.63 1.00 0.92 7.802
Marechal Cândido 
Rondon 0.65 1.00 0.91 0.33 1.00 0.87 0.78 1.00 0.88 0.38 0.75 0.75 0.80 0.90 8.826

Marialva 0.65 0.97 0.91 0.33 0.92 0.67 0.58 0.83 0.38 0.00 0.00 0.63 1.00 0.73 6.955
Marilândia do Sul 0.48 0.67 0.09 0.67 0.83 0.22 0.58 0.83 0.25 0.31 0.00 0.50 1.00 0.88 5.819
Maringá 0.82 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.75 0.88 0.80 1.00 9.544
Maripá 0.78 0.89 0.73 1.00 0.50 0.87 0.05 0.83 0.13 0.54 0.00 0.38 0.20 0.86 6.353
Marumbi 0.53 0.56 0.82 0.67 0.50 0.22 0.05 0.67 0.25 0.08 0.00 0.38 0.20 0.88 4.913
Mauá da Serra 0.63 1.00 0.82 0.67 0.50 0.28 0.05 0.83 0.25 0.00 0.00 0.50 0.40 0.86 5.526
Medianeira 0.82 0.93 0.91 0.33 0.67 0.78 0.78 1.00 1.00 0.54 0.75 0.63 0.80 1.00 8.699
Mercedes 0.78 0.67 0.73 0.00 0.33 0.55 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.260
Missal 0.68 0.67 0.91 0.00 0.67 0.15 0.05 1.00 0.13 0.00 0.00 0.50 0.40 0.90 4.925
Nova América da Colina 0.68 1.00 0.82 0.00 0.17 0.08 0.05 0.67 0.13 0.08 0.25 0.25 0.20 0.78 3.914
Nova Aurora 0.73 1.00 0.82 1.00 0.83 0.55 0.10 1.00 0.25 0.00 0.00 0.63 0.20 0.88 6.705
Nova Cantu 0.73 0.97 0.82 0.67 0.00 0.22 0.05 0.83 0.13 0.15 0.25 0.38 0.40 0.92 5.066
Nova Fátima 0.70 0.63 0.82 0.00 0.50 0.22 0.58 0.67 0.25 0.08 0.00 0.50 0.80 0.86 5.240
Nova Santa Bárbara 0.65 0.89 0.82 0.00 0.50 0.13 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 3.979
Nova Santa Rosa 0.78 0.67 0.82 0.00 0.75 0.55 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.50 0.20 0.88 4.893
Novo Itacolomi 0.68 1.00 0.73 0.33 0.17 0.62 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 4.506
Ourizona 0.71 0.67 0.91 0.33 0.58 0.22 0.05 0.67 0.38 0.00 0.00 0.25 0.20 0.81 4.853
Ouro Verde do Oeste 0.73 0.67 0.82 0.33 0.50 0.62 0.03 0.67 0.13 0.31 0.25 0.25 0.20 0.90 5.188
Paiçandu 0.78 0.87 0.91 1.00 0.83 0.55 0.03 0.83 0.25 0.08 0.00 0.50 0.40 0.90 6.614
Palotina 0.78 1.00 0.91 0.67 0.67 0.62 0.78 1.00 0.75 0.15 0.50 0.63 0.80 0.90 8.215
Pato Bragado 0.65 1.00 0.82 0.00 0.50 0.55 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.88 4.706
Peabiru 0.78 0.97 0.73 0.33 0.33 0.62 0.58 0.83 0.25 0.00 0.00 0.50 0.80 0.88 6.069
Pitangueiras 0.65 0.67 0.82 0.33 0.50 0.55 0.03 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 4.656
Porecatu 0.78 0.97 0.82 0.00 0.75 0.42 0.78 1.00 0.25 0.08 0.00 0.38 0.80 0.74 6.252
Prado Ferreira 0.82 0.67 0.00 0.17 0.00 0.22 0.03 0.83 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 3.254
Primeiro de Maio 0.67 1.00 0.09 0.33 0.50 0.28 0.58 0.83 0.38 0.00 0.00 0.50 0.80 0.86 5.334
Quarto Centenário 0.73 1.00 0.82 0.33 0.50 0.28 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.90 4.663
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Quatro Pontes 0.65 1.00 0.91 0.00 0.33 0.22 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.90 4.084
Quinta do Sol 0.73 0.67 0.73 0.00 0.75 0.70 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.635
Rancho Alegre 0.68 0.67 0.95 0.33 0.67 0.55 0.05 0.83 0.13 0.00 0.00 0.50 0.20 0.86 5.396
Rancho Alegre d’Oeste 0.73 0.67 0.82 0.00 0.33 0.42 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.81 4.205
Ribeirão 
do Pinhal 0.53 0.57 0.73 0.33 0.75 0.20 0.58 0.67 0.38 0.23 0.00 0.50 1.00 0.86 5.900

Rio Bom 0.62 0.67 0.91 1.00 0.33 0.00 0.05 0.67 0.13 0.15 0.00 0.38 0.20 0.71 4.800
Rolândia 0.67 0.93 0.91 0.67 0.75 0.67 0.78 1.00 0.63 0.23 0.00 0.75 1.00 0.76 7.941
Roncador 0.73 0.60 0.18 0.33 0.50 0.55 0.03 0.67 0.13 0.08 0.00 0.63 0.40 0.90 4.499
Sabáudia 0.71 1.00 0.82 0.33 0.33 0.15 0.05 1.00 0.13 0.00 0.00 0.38 0.40 0.86 4.908
Santa Amélia 0.67 0.67 0.82 0.67 0.33 0.55 0.05 0.67 0.25 0.00 0.00 0.38 0.20 0.88 5.166
Santa Cecília do Pavão 0.59 1.00 0.09 0.67 0.67 0.55 0.05 0.33 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.90 4.464
Santa Helena 0.71 1.00 0.82 0.00 0.83 0.22 0.58 1.00 0.75 0.23 0.50 0.75 0.80 0.90 7.087
Santa Mariana 0.63 0.82 0.09 0.00 0.75 0.62 0.58 0.83 0.38 0.00 0.00 0.50 0.80 0.92 5.535
Santa Tereza do Oeste 0.67 0.67 0.82 0.67 0.83 0.72 0.10 0.83 0.13 0.23 0.25 0.38 0.40 0.92 6.306
Santa Terezinha de 
Itaipu 0.78 1.00 0.82 0.00 0.50 0.48 0.05 0.83 0.13 0.08 0.00 0.63 0.40 0.88 5.135

Santo Antônio da 
Platina 0.57 0.90 0.82 0.67 0.83 0.55 0.78 1.00 0.63 0.46 0.00 0.63 0.20 0.86 7.503

Santo Antônio do 
Paraíso 0.60 0.67 0.91 0.33 0.00 0.33 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.71 3.880

São Carlos do Ivaí 0.73 0.78 0.73 1.00 0.33 0.55 0.05 0.67 0.13 0.08 0.00 0.50 0.40 0.92 5.612
São Jerônimo da Serra 0.57 0.90 0.73 0.67 0.17 0.63 0.58 1.00 0.38 0.54 0.00 0.50 0.80 0.86 6.656
São João do Ivaí 0.68 0.97 0.82 0.67 0.50 0.28 0.58 0.83 0.25 0.00 0.00 0.38 1.00 0.90 6.338
São Jorge do Ivaí 0.78 1.00 0.91 0.33 0.58 0.68 0.05 1.00 0.13 0.38 0.00 0.38 0.20 0.86 5.913
São Manoel do Paraná 0.61 0.56 0.91 0.67 0.67 0.57 0.05 0.50 0.13 0.08 0.00 0.50 0.20 0.83 5.279
São Miguel do Iguaçu 0.78 0.67 0.91 0.67 0.50 0.77 0.58 0.83 0.50 0.08 0.00 0.63 1.00 0.90 7.226
São Pedro do Iguaçu 0.69 1.00 0.82 0.33 0.67 0.55 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 5.177
São Pedro do Ivaí 0.68 0.63 0.82 0.33 0.75 0.62 0.03 0.83 0.25 0.31 0.00 0.50 0.20 0.92 5.705
São Sebastião da 
Amoreira 0.37 0.63 0.36 0.33 0.33 0.22 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.88 3.673

São Tomé 0.56 0.67 0.82 1.00 1.00 0.55 0.05 0.67 0.13 0.08 0.00 0.50 0.20 0.90 6.110
Sarandi 0.82 0.87 0.91 0.33 0.67 0.70 0.58 0.83 0.25 0.08 0.25 0.63 1.00 0.92 7.002
Serranópolis 
do Iguaçu 0.78 0.67 0.73 0.00 0.33 0.63 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.50 0.80 0.86 4.768

Sertaneja 0.65 0.67 0.32 0.00 0.17 0.42 0.03 1.00 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.73 3.660
Sertanópolis 0.65 1.00 0.82 0.67 0.33 0.28 0.58 0.83 0.38 0.00 0.00 0.50 0.80 0.92 6.276
Tamarana 0.15 0.52 0.82 0.33 0.17 0.22 0.05 0.83 0.25 0.08 0.00 0.38 0.20 0.83 4.153
Terra Boa 0.82 0.97 0.91 1.00 0.33 0.28 0.58 0.83 0.25 0.00 0.00 0.50 0.80 0.88 6.609
Terra Roxa 0.68 0.97 0.82 0.33 1.00 0.55 0.58 1.00 0.25 0.38 0.00 0.50 0.80 0.86 7.052
Toledo 0.68 0.97 0.95 0.50 1.00 0.57 0.98 1.00 1.00 0.77 0.75 0.75 1.00 0.93 9.380
Tupãssi 0.60 1.00 0.73 0.50 0.67 0.62 0.03 0.83 0.13 0.08 0.00 0.50 0.40 0.71 5.491
Ubiratã 0.73 0.63 0.91 0.33 0.83 0.35 0.78 0.83 0.38 0.15 0.00 0.63 1.00 0.90 6.881
Uraí 0.73 0.60 0.09 0.33 0.17 0.62 0.58 0.83 0.38 0.00 0.00 0.50 0.80 0.92 5.224
Vera Cruz do Oeste 0.73 0.63 0.82 0.33 0.50 0.70 0.05 0.50 0.13 0.08 0.00 0.50 0.40 0.86 5.056

FONTE: Questionário aplicado aos municípios
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Alto Paraíso 0.56 1.00 0.73 1.00 1.00 0.08 0.03 0.17 0.13 0.00 0.00 0.13 0.20 0.81 4.877
Alto Paraná 0.73 0.60 0.73 0.67 0.83 0.28 0.78 0.67 0.25 0.08 0.00 0.50 0.60 0.84 6.298
Alto Piquiri 0.68 0.63 0.82 0.50 0.58 0.62 0.53 0.67 0.25 0.00 0.00 0.38 0.80 0.90 6.105
Altônia 0.73 0.41 0.91 0.33 1.00 0.15 0.53 1.00 0.38 0.08 0.00 0.63 0.80 0.84 6.457
Amaporã 0.73 0.67 0.73 0.00 0.33 0.22 0.05 0.67 0.13 0.08 0.00 0.25 0.20 0.86 3.940
Araruna 0.73 0.60 0.45 0.33 0.67 0.55 0.03 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 4.466
Atalaia 0.78 0.67 0.82 0.67 0.58 0.62 0.05 0.83 0.13 0.46 0.00 0.38 0.20 0.92 5.853
Brasilândia 
do Sul 0.68 0.78 0.73 0.00 0.17 0.55 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 4.137

Cafeara 0.73 1.00 0.73 0.33 0.33 0.00 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.90 4.060
Cafezal do Sul 0.63 0.56 0.95 0.33 0.50 0.08 0.03 0.17 0.13 0.00 0.00 0.50 0.60 0.78 4.107
Centenário 
do Sul 0.73 0.52 0.73 0.67 0.67 0.55 0.58 0.67 0.38 0.08 0.00 0.50 0.80 0.86 6.401

Cianorte 0.73 0.97 0.95 0.33 1.00 0.77 0.80 1.00 1.00 0.46 0.25 0.75 0.80 1.00 8.835
Cidade Gaúcha 0.78 0.67 0.82 0.00 0.33 0.55 0.58 0.83 0.38 0.15 0.00 0.50 0.80 0.92 5.853
Colorado 0.65 0.97 0.82 1.00 0.33 0.78 0.58 0.83 0.63 0.08 0.25 0.75 0.80 0.92 7.631
Cruzeiro 
do Oeste 0.73 0.41 0.91 1.00 0.67 0.77 0.60 0.83 0.38 0.08 0.25 0.75 0.80 0.94 7.603

Cruzeiro do Sul 0.83 0.56 0.73 0.50 0.00 0.28 0.05 0.67 0.13 0.08 0.00 0.25 0.20 0.86 4.168
Diamante 
do Norte 0.73 0.67 0.73 0.33 0.83 0.07 0.05 0.67 0.38 0.23 0.00 0.38 0.20 0.84 4.996

Douradina 0.68 0.78 0.91 0.33 0.17 0.48 0.03 0.67 0.13 0.00 0.00 0.50 0.00 0.84 4.531
Esperança Nova 0.68 0.78 0.73 0.67 0.25 0.08 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.13 0.20 0.74 4.037
Flórida 0.70 0.56 0.82 0.67 0.33 0.35 0.03 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.20 0.88 4.546
Francisco Alves 0.73 0.78 0.00 0.33 0.50 0.15 0.23 0.83 0.25 0.08 0.00 0.50 0.20 0.84 4.277
Goioerê 0.77 0.97 0.91 0.67 0.67 0.62 0.78 1.00 0.50 0.15 0.00 0.75 0.80 0.92 7.770
Guaíra 0.77 1.00 0.82 0.33 1.00 0.62 0.78 1.00 0.75 0.31 0.25 0.75 1.00 1.00 8.331
Guairaçá 0.68 0.67 0.73 0.00 0.17 0.15 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.87 3.652
Guaporema 0.56 0.56 0.82 0.33 0.33 0.30 0.03 0.33 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.90 4.012
Guaraci 0.73 0.56 0.09 0.17 0.33 0.62 0.05 0.50 0.13 0.08 0.00 0.38 0.40 0.92 3.869
Icaraíma 0.73 0.74 0.91 0.33 0.83 0.48 0.58 0.67 0.25 0.08 0.00 0.38 0.80 0.88 6.298
Inajá 0.73 0.67 0.82 0.00 0.50 0.37 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 4.205
Indianópolis 0.73 1.00 0.73 0.33 0.42 0.07 0.03 0.67 0.13 0.15 0.00 0.38 0.20 0.90 4.491
Iporã 0.73 0.41 0.95 0.33 0.92 0.62 0.45 0.67 0.50 0.00 0.00 0.63 0.80 0.88 6.605
Itaguajé 0.48 0.67 0.73 0.00 0.33 0.22 0.05 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 3.735
Itaúna do Sul 0.73 0.56 0.82 0.33 0.17 0.22 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.50 0.20 0.90 4.104
Ivaté 0.73 1.00 0.82 0.67 0.50 0.55 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.60 0.86 5.422
Jaguapitã 0.50 1.00 0.91 0.00 0.75 0.28 0.58 0.83 0.25 0.00 0.00 0.50 1.00 0.86 5.959
Janiópolis 0.46 0.67 1.00 0.33 0.50 0.08 0.05 0.50 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.73 4.205
Jardim Olinda 0.68 1.00 0.64 0.00 0.33 0.28 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 3.790
Loanda 0.73 0.93 0.82 0.00 0.67 0.22 0.78 0.83 0.75 0.08 0.00 0.63 0.80 0.84 6.485
Lobato 0.82 0.67 0.91 1.00 0.67 0.70 0.03 0.50 0.25 0.00 0.00 0.38 0.20 0.92 5.997
Lupionópolis 0.73 0.67 0.82 0.33 0.50 0.62 0.05 0.50 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.90 4.869
Maria Helena 0.73 0.93 0.91 0.00 0.17 0.62 0.05 0.83 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 4.617
Marilena 0.71 0.67 0.82 0.50 0.67 0.07 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.83 4.693
Mariluz 0.73 0.56 0.82 0.67 0.33 0.22 0.05 0.67 0.13 0.08 0.00 0.25 0.20 0.92 4.701
Mirador 0.73 1.00 0.82 0.67 0.33 0.22 0.03 0.50 0.13 0.08 0.00 0.25 0.20 0.88 4.698
Miraselva 0.34 0.67 0.27 0.00 0.17 0.17 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.76 2.829
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Moreira Sales 0.73 0.63 0.91 0.67 0.67 0.55 0.03 0.83 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 5.542
Munhoz de Mello 0.65 1.00 0.73 0.33 0.67 0.50 0.18 0.50 0.13 0.15 0.00 0.38 0.20 0.73 4.942
Nossa Senhora das 
Graças 0.16 0.56 0.73 0.33 0.33 0.55 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.40 0.88 4.240

Nova Aliança do Ivaí 0.62 1.00 0.64 1.00 0.17 0.13 0.05 0.50 0.13 0.08 0.00 0.25 0.20 0.86 4.543
Nova Esperança 0.67 0.93 0.91 1.00 0.83 0.67 0.78 1.00 0.63 0.38 0.00 0.63 0.80 0.75 8.264
Nova Londrina 0.68 0.97 0.91 0.50 0.67 0.22 0.58 0.83 0.38 0.23 0.00 0.63 0.80 0.94 6.670
Nova Olímpia 0.56 0.56 0.86 0.17 0.33 0.22 0.05 0.67 0.25 0.00 0.00 0.25 0.20 0.79 4.120
Paraíso do Norte 0.68 0.97 0.91 1.00 0.83 0.85 0.58 0.83 0.25 0.62 0.00 0.38 0.80 0.90 7.870
Paranacity 0.82 0.60 0.27 0.67 0.75 0.20 0.58 0.67 0.25 0.08 0.00 0.38 0.80 0.86 5.574
Paranapoema 0.68 0.67 0.09 0.00 0.17 0.30 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.25 0.20 0.86 2.865
Paranavaí 0.87 0.90 0.91 0.00 0.33 0.62 0.80 1.00 1.00 0.54 0.25 0.88 0.80 0.98 7.758
Perobal 0.48 1.00 0.73 0.33 0.50 0.07 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.81 4.243
Pérola 0.73 0.74 0.82 0.67 1.00 0.07 0.58 0.33 0.25 0.00 0.00 0.50 0.80 0.84 5.940
Planaltina 
do Paraná 0.73 0.67 0.73 0.00 0.00 0.28 0.05 0.67 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.84 3.681

Porto Rico 0.73 0.67 0.73 0.50 0.83 0.15 0.03 0.33 0.25 0.54 0.00 0.38 0.20 0.86 4.933
Presidente Castelo 
Branco 0.73 0.67 0.73 0.33 0.33 0.35 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.25 0.20 0.88 4.218

Querência 
do Norte 0.73 0.97 0.82 1.00 1.00 0.28 0.05 0.83 0.38 0.38 0.00 0.63 0.20 0.90 6.714

Rondon 0.73 0.89 0.82 0.50 0.50 0.55 0.03 0.83 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.90 5.350
Santa Cruz de Monte 
Castelo 0.68 0.63 0.82 0.00 0.50 0.28 0.03 0.83 0.25 0.15 0.25 0.50 0.20 0.88 4.795

Santa Fé 0.78 0.63 0.91 0.33 0.17 0.62 0.58 0.83 0.13 0.08 0.00 0.63 0.80 0.92 5.934
Santa Inês 0.68 0.56 0.00 0.33 0.17 0.22 0.03 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.88 3.148
Santa Isabel 
do Ivaí 0.65 1.00 0.09 0.33 0.58 0.55 0.58 0.67 0.38 0.08 0.00 0.38 0.80 0.86 5.483

Santa Mônica 0.58 0.89 0.86 0.67 0.67 0.55 0.03 0.67 0.13 0.08 0.00 0.38 0.20 0.84 5.467
Santo Antônio do Caiuá 0.68 0.67 0.82 1.00 0.67 0.07 0.05 0.50 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 5.047
Santo Inácio 0.73 0.89 0.09 0.00 0.17 0.93 0.05 0.83 0.13 0.00 0.00 0.38 0.20 0.86 4.156
São João 
do Caiuá 0.30 0.93 0.00 0.00 0.00 0.07 0.05 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25 0.20 0.84 2.547

São Jorge 
do Patrocínio 0.78 0.56 0.82 0.00 1.00 0.55 0.05 0.83 0.13 0.15 0.00 0.50 0.60 0.84 5.514

São Pedro 
do Paraná 0.68 1.00 0.82 0.67 1.00 0.22 0.03 0.67 0.25 0.15 0.00 0.38 0.20 0.92 5.765

São Tomé 0.56 0.67 0.82 1.00 1.00 0.55 0.05 0.67 0.13 0.08 0.00 0.50 0.20 0.90 6.110
Tamboara 0.73 0.67 0.82 0.33 0.33 0.20 0.05 0.67 0.13 0.08 0.00 0.50 0.40 0.86 4.573
Tapejara 0.60 0.86 0.91 0.33 0.58 0.70 0.03 0.83 0.13 0.38 0.50 0.50 0.40 0.88 6.004
Tapira 0.68 0.56 0.73 0.33 0.33 0.20 0.03 0.67 0.13 0.00 0.25 0.25 0.20 0.86 4.238
Terra Rica 0.73 0.97 0.82 0.67 0.50 0.28 0.75 0.67 0.25 0.08 0.00 0.63 0.80 0.90 6.435
Terra Roxa 0.68 0.97 0.82 0.33 1.00 0.55 0.58 1.00 0.25 0.38 0.00 0.50 0.80 0.86 7.052
Tuneiras 
do Oeste 0.68 0.93 0.91 1.00 0.75 0.48 0.03 0.50 0.13 0.38 0.00 0.38 0.20 0.88 5.963

Umuarama 0.73 0.97 0.82 0.67 0.83 0.55 0.98 0.83 1.00 0.77 0.50 0.63 1.00 0.90 8.873
Unifl or 0.68 0.67 0.82 0.00 0.50 0.68 0.05 0.50 0.25 0.31 0.00 0.50 0.20 0.92 4.896
Xambrê 0.73 1.00 0.91 1.00 0.83 0.42 0.55 0.33 0.50 0.00 0.50 0.38 0.80 0.81 7.054

FONTE: Questionário aplicado aos municípios

7.2.3.1  GESTÃO ORGANIZACIONAL7.2.3.1  GESTÃO ORGANIZACIONAL

Variável 1- Estrutura gerencialVariável 1- Estrutura gerencial

Entende-se por estrutura gerencial a existência, na prefeitura, de instrumentos de planejamento, de gestão 
e de atendimento ao público, bem como da disponibilidade de pessoal qualifi cado para a operacionalização 
desses instrumentos.

Para isso, analisaram-se:
 subíndice 1 (SI 1): funcionários com nível superior;
 SI 2: existência de administração indireta;
 SI 3: instrumentos de planejamento urbano; e
 SI 4: instrumentos de gestão municipal.
É importante lembrar que, para a construção da estrutura gerencial, avaliou-se a relação de funcionários 

de nível superior em relação ao número total; constatou-se a presença de administração direta ou indireta 
de concessões; a existência de Cadastro Técnico Imobiliário e Econômico; e, por fi m, levantou-se a cobrança 
de IPTU, a existência de planta genérica de valores do IPTU e a última atualização de valores dessa planta 
genérica.

A fi gura 7.2.1 apresenta o mapa da estrutura gerencial com grande dispersão de cores entre os municípios 
no Estado. Verifi ca-se que há predominância do grupo moderado ou pouco favorável, com 43,1%, e do grupo 
fraco ou precário, com 26,8%, o que indica que 69,9% desses municípios não apresentam condições adequadas 
quanto à capacidade institucional de sua administração pública municipal. Também se observa que 24,1% dos 
municípios analisados foram classifi cados como médio ou favorável e apenas 6,0% classifi cados como forte 
ou adequado (fi gura 7.2.2).

FIGURA 7.2.2 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA GERENCIAL DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.2 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA GERENCIAL DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.
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FIGURA 7.2.1 - ESTRUTURA GERENCIALFIGURA 7.2.1 - ESTRUTURA GERENCIAL
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Variável 2 - Estrutura fi nanceiraVariável 2 - Estrutura fi nanceira

A avaliação da capacidade fi nanceira do município é necessária para se conhecer suas condições 
de fi nanciar, com receitas próprias e recebidas na forma de transferências, a oferta de bens públicos e 
semipúblicos para sua população.

Para isso, analisaram-se:
 subíndice 5 (SI 5): articulações interinstitucionais com entes federativos e com outras administrações 

municipais;
 SI 6: desenvolvimento tributário e econômico; e
 SI 7: participação da receita líquida per capita do município.


A fi gura 7.2.3 apresenta o mapa da estrutura fi nanceira com grande dispersão de cores entre os municípios 
no Estado. Verifi ca-se que os grupos estão bem divididos, não havendo predominância entre nenhum deles, 
com a seguinte distribuição: o grupo forte ou adequado, com 25,3%; o grupo médio ou favorável, com 
25,8%; o grupo moderado ou pouco favorável, com 25,8%; e o grupo fraco ou precário, com 23,1%, o que 
indica que praticamente a metade dos municípios entrevistados apresentam condições adequadas quanto à 
capacidade institucional de sua administração pública municipal para fi nanciar os serviços que prestam à 
sociedade (fi gura 7.2.4).

FIGURA 7.2.3FIGURA 7.2.3 - ESTRUTURA FINANCEIRA - ESTRUTURA FINANCEIRA
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FIGURA 7.2.4 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA FINANCEIRA DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.4 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA FINANCEIRA DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionár3ios municipais 2012/2013.
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7.2.3.2  GESTÃO URBANA7.2.3.2  GESTÃO URBANA

Neste indicador, foram considerados os aspectos relativos à existência e à atualidade da legislação urbana 
adequada à implementação da política urbana, conforme os dispositivos da legislação federal (Estatuto da 
Cidade) e da lei estadual (das Ações de Controle Urbanístico). Foi considerada a existência de instrumentos 
legais integrantes do Plano Diretor Municipal (PDM) e suas leis: Lei do PDM, Lei de Parcelamento do Solo, Lei 
do Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo (Zoneamento), Lei do Sistema Viário, Código de Obras 
e Edifi cações, Código de Posturas e Lei de Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento.

Variável - Gestão urbanaVariável - Gestão urbana

Para isso, analisaram-se:
 subíndice 8 (SI 8): existência de secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da questão urbana;
 SI 9: existência de Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ou similar;
 SI 10: existência de Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano; e
 SI 11 a SI 18: existência conjunto de leis do Plano Diretor.

A fi gura 7.2.5 apresenta o mapa da variável gestão urbana com grande dispersão de cores entre os 
municípios no Estado. Verifi ca-se que há predominância dos grupos médio ou favorável, com 37,1%, e do 
forte ou adequado, com 30,0%, o que indica que 67,1% desses municípios apresentam boas condições 
quanto à capacidade institucional da gestão urbana municipal. Também se observa que 32,6% dos municípios 
analisados foram classifi cados como fraco ou precário e apenas 0,3% foram classifi cados como moderado ou 
pouco favorável (fi gura 7.2.6).

FIGURA 7.2.6 - PORCENTAGEM DA GESTÃO URBANA DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.6 - PORCENTAGEM DA GESTÃO URBANA DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.

FIGURA 7.2.5 - ESTRUTURA URBANAFIGURA 7.2.5 - ESTRUTURA URBANA
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7.2.3.3  GESTÃO RURAL7.2.3.3  GESTÃO RURAL

Variável - Gestão ruralVariável - Gestão rural

A atividade agropecuária tem grande relevância no contexto socioeconômico na maioria dos municípios 
do Estado e torna a presença de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS) e de 
Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), como instrumentos de gestão, importantes 
indicativos de maior participação, efi ciência e efi cácia nas ações de fomento ao desenvolvimento rural.

Para essa variável, analisaram-se:
subíndice 19 (SI 19): existência de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS);
SI 20: existência de Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS); e
SI 21: existência de áreas de programação integrada.

A fi gura 7.2.7 apresenta o mapa da gestão rural com grande dispersão de cores entre os municípios 
no Estado. Verifi ca-se que há predominância do grupo forte ou adequado, com 41,1%, e o grupo médio 
ou favorável apresenta apenas 3,7%. Já o grupo moderado ou pouco favorável são 32,1% dos municípios 
analisados, e foram classifi cados como fraco ou precário 23,1% (fi gura 7.2.8).
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FIGURA 7.2.7 - ESTRUTURA RURALFIGURA 7.2.7 - ESTRUTURA RURAL
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FIGURA 7.2.8 - PORCENTAGEM DA GESTÃO RURAL DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.8 - PORCENTAGEM DA GESTÃO RURAL DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.

7.2.3.4  GESTÃO AMBIENTAL7.2.3.4  GESTÃO AMBIENTAL

Variável - Gestão ambientalVariável - Gestão ambiental

Este indicador busca identifi car a existência de estrutura formal voltada para a gestão ambiental. Foi 
verifi cada, na estrutura das prefeituras, a presença de Departamento de Meio Ambiente, ou outra estrutura 
similar, e de Secretaria Municipal para tratar exclusivamente da gestão ambiental, ou dela cui dando de forma 
conjugada a outra área da administração.

Também foi pesquisada a existência de Conselho de Meio Ambiente em âmbito local e de Fundo de 
Meio Ambiente, além da participação do município em consórcios intermunicipais e em Comitês de Bacias 
Hidrográfi cas, o que demonstra a capacidade do município de articulação e integração regional no tratamento 
de questões ambientais para além do território municipal.

Para essa variável, analisaram-se os subíndices:
 subíndice 22 (SI 22): existência de secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da questão 

ambiental;
 SI 23: existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente;
 SI 24: existência de Fundo Municipal de Meio Ambiente;
 SI 25: participação em consórcio intermunicipal na área ambiental;
 SI 26: existência de aterro sanitário no município; e
 SI 27: participação em Comitês de Bacia Hidrográfi ca.

A fi gura 7.2.9 apresenta o mapa da gestão ambiental com grande dispersão de cores entre os municípios 
no Estado. Verifi ca-se que os grupos estão bem divididos, havendo uma leve predominância do grupo fraco 
ou precário, com 31,1%; o grupo moderado ou pouco favorável, com 23,6%; o grupo médio ou favorável, com 
24,8%; e o grupo forte ou adequado, com 20,5%, o que indica que praticamente a metade dos municípios 
entrevistados apresentam condições adequadas quanto à gestão ambiental de suas administrações (fi gura 
7.2.10).

FIGURA 7.2.10 - PORCENTAGEM DA GESTÃO AMBIENTAL DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.10 - PORCENTAGEM DA GESTÃO AMBIENTAL DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.
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FIGURA 7.2.9 - ESTRUTURA AMBIENTALFIGURA 7.2.9 - ESTRUTURA AMBIENTAL
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7.2.3.5 GESTÃO CULTURAL7.2.3.5 GESTÃO CULTURAL

Variável - Gestão culturalVariável - Gestão cultural

A gestão cultural constitui-se um indicador de grande relevância no contexto da capacidade institucional 
do município em promover seu desenvolvimento. Isso porque a cultura compreende aspectos importantes e 
indispensáveis à socialização, ao progresso humano e social, impactando, portanto, o bem-estar individual 
e coletivo.

Dessa forma, buscou-se analisar as administrações municipais no tocante à existência de Conselhos 
Municipais de Cultura (SI 28); de destinação orçamentária específi ca para a área de cultura (SI 29); e 
de equipamentos culturais, como bibliotecas públicas, museus, salas de espetáculo, está dios ou ginásios 
poliesportivos e salas de cinema (SI 30).

A fi gura 7.2.11 apresenta o mapa da gestão cultural com grande dispersão de cores entre os municípios 
no Estado. Verifi ca-se que há predominância do grupo moderado ou pouco favorável, com 41,6%, seguido 
do fraco ou precário, com 25,4%, o que indica que 67,0% desses municípios não apresentam boas condições 
quanto à capacidade institucional da gestão cultural municipal. Já para 32,0% dos municípios analisados, 
observou-se que metade deles se classifi cou em grupo médio ou favorável, com 16,5%, e o restante, ou seja, 
16,5%, para o grupo forte ou adequado (fi gura 7.2.12).

FIGURA 7.2.11 - ESTRUTURA CULTURALFIGURA 7.2.11 - ESTRUTURA CULTURAL
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FIGURA 7.2.12 - PORCENTAGEM DA GESTÃO CULTURAL DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.12 - PORCENTAGEM DA GESTÃO CULTURAL DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.
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7.2.3.6  ESTRUTURA JURÍDICA7.2.3.6  ESTRUTURA JURÍDICA

Variável - Presença de organizações jurídicasVariável - Presença de organizações jurídicas

O indicador presença de organizações jurídicas compõe-se da existência, no município, de cada uma 
das seguintes variáveis: sede de comarca (Tribunal de Justiça), vara do trabalho (Tribunal do Trabalho), 
subseção judiciária (Justiça Federal) e promotoria pública. Essas 4 instâncias expressam a estrutura e o 
preparo institucional do município no exercício de atividades judiciárias, podendo estar equipado ou não 
para atender às demandas legais da comunidade. Dada a especifi cidade dos serviços prestados por essas 
organizações, elas serão descritas abaixo, conforme o seu diploma legal.

Para essa variável, analisaram-se:
 subíndice 31 (SI 31): presença de sede de comarca;
 SI 32: presença de estruturas cartoriais;
 SI 33: presença de vara do trabalho;
 SI 34: presença de subseção judiciária; e
 SI 35: presença de promotoria pública.

A fi gura 7.2.13 apresenta o mapa da estrutura jurídica com grande dispersão de cores entre os municípios 
no Estado. Verifi ca-se que há predominância dos grupos moderado ou pouco favorável, com 31,6%, e do grupo 
médio ou favorável, com 29,8%, o que indica que 61,4% desses municípios apresentam razoáveis condições 
quanto à capacidade institucional da estrutura jurídica municipal, com tendências a se aproximar do grupo 
fraco ou precário, com 24,8%, do que para o grupo forte ou adequado, com somente 13,8% (fi gura 7.2.14).

FIGURA 7.2.14 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA JURÍDICA DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.14 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA JURÍDICA DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.
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7.2.3.7  ESTRUTURA FINANCEIRA7.2.3.7  ESTRUTURA FINANCEIRA

Variável - Presença de organizações fi nanceirasVariável - Presença de organizações fi nanceiras

A presença de instituições fi nanceiras favorece a implementação de políticas econômicas e sociais, seja 
pela maior oferta de recursos para investimentos e fi nanciamentos privados e públicos, seja pela oferta de 
outros serviços fi nanceiros à população.

Para essa variável, analisaram-se:
 subíndice 36 (SI 36): presença de postos de atendimento bancário;
 SI 37: presença de postos de atendimento cooperativo;
 SI 38: presença de agências de bancos ofi ciais;
 SI 39: presença de agências de bancos comerciais privados;
 SI 40: presença de instituições de microfi nanças; e
 SI 41: presença de cooperativas de crédito.

A fi gura 7.2.15 apresenta o mapa da estrutura fi nanceira com grande dispersão de cores entre os 
municípios no Estado. Verifi ca-se que há predominância dos grupos médio ou favorável, com 29,6%, e do 
grupo moderado ou pouco favorável, com 29,1%, o que indica que 58,7% desses municípios apresentam 
razoáveis condições quanto à capacidade institucional da estrutura fi nanceira municipal, com tendências 
a se aproximar do grupo fraco ou precário, com 21,3%, do que com o grupo forte ou adequado, com 20,0% 
(fi gura 7.2.16).

FIGURA 7.2.16 - PORCENTAGEM DE ORGANIZAÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.16 - PORCENTAGEM DE ORGANIZAÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.

FIGURA 7.2.15 - PRESENÇA DE ORGANIZAÇÕES FINANCEIRASFIGURA 7.2.15 - PRESENÇA DE ORGANIZAÇÕES FINANCEIRAS
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7.2.3.8  ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE7.2.3.8  ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Variável - Presença de organizações de fi scalização e controleVariável - Presença de organizações de fi scalização e controle

A presença de instituições de fi scalização e controle favorece o desenvolvimento municipal por regularizar 
as atividades empresariais, os benefícios à população e o exercício da cidadania. Pode, também, ser um 
indicativo do grau de complexidade da atividade econômica presente no município.

Para essa variável, analisaram-se:
 subíndice 42 (SI 42): presença de unidade da administração fazendária estadual;
 SI 43: presença de unidade da Receita Federal;
 SI 44: presença de agência da previdência social;
 SI 45: presença de Junta Comercial;
 SI 46: presença de cartório eleitoral;
 SI 47: presença de escritório da EMATER;
 SI 48: presença de escritório do IAP; e
 SI 49: presença de escritório da ADAPAR.
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A fi gura 7.2.17 apresenta o mapa da estrutura de fi scalização e controle com grande dispersão de cores 
entre os municípios no Estado. Verifi ca-se que há predominância dos grupos moderado ou pouco favorável, 
com 44,1%, e do grupo médio ou favorável, com 34,6%, o que indica que 78,7% desses municípios apresentam 
razoáveis condições quanto à capacidade institucional da estrutura de fi scalização e controle municipal, com 
tendências a se aproximar do grupo forte ou adequado, com 17,8%, do que com o grupo fraco ou precário, 
com apenas 3,5% (fi gura 7.2.18).

FIGURA 7.2.17 - ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLEFIGURA 7.2.17 - ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE
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FIGURA 7.2.18 - PORCENTAGEM DE ORGANIZAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.18 - PORCENTAGEM DE ORGANIZAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.

7.2.3.9  ESTRUTURA DE ENSINO E PESQUISA7.2.3.9  ESTRUTURA DE ENSINO E PESQUISA

Variável 1 - Presença de organizações de ensino superior e ensino profi ssionalizanteVariável 1 - Presença de organizações de ensino superior e ensino profi ssionalizante

A existência de instituições de ensino superior e de ensino profi ssionalizante pode representar importante 
contribuição à formação e qualifi cação de mão de obra, podendo favorecer tanto a empregabilidade da 
população quanto a atração de empresas para o município, que se benefi ciam da oferta de mão de obra 
especializada e da possibilidade de treinamentos futuros.

Para essa variável, analisaram-se:
 subíndice 50 (SI 50): presença de instituição de ensino superior pública ou privada;
 SI 51: presença de unidade do SEBRAE;
 SI 52: presença de unidade do SENAC;
 SI 53: presença de unidade do SESC;
 SI 54: presença de unidade do SENAI;
 SI 55: presença de unidade do SESI;
 SI 56: presença de unidade do SEST/SENAT;
 SI 57: presença de unidade do SENAR;
 SI 58: presença de unidade da UTFPR;
 SI 59: presença de unidade do IFET;
 SI 60: presença de unidade da escola agrotécnica federal;
 SI 61: presença de unidade do colégio agrícola estadual; e
 SI 62: presença de unidade de outras estruturas.

A fi gura 7.2.19 apresenta o mapa da estrutura de ensino superior e profi ssionalizante com grande 
dispersão de cores entre os municípios no Estado. Verifi ca-se que há predominância dos grupos médio ou 
favorável, com 22,6%, e do grupo moderado ou pouco favorável, com 21,5%, o que indica que 44,1% desses 
municípios apresentam razoáveis condições quanto à capacidade institucional de organização de ensino 
superior e profi ssionalizante municipal, com tendências a se aproximar do grupo fraco ou precário, com 
39,3%, do que com o grupo forte ou adequado, com 16,5% (fi gura 7.2.20).
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FIGURA 7.2.19 - ORGANIZAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTEFIGURA 7.2.19 - ORGANIZAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE
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Variável 2 - Presença de organizações de pós-graduação e pesquisaVariável 2 - Presença de organizações de pós-graduação e pesquisa

O objetivo principal da pós-graduação é a formação de pessoal qualifi cado para o exercício das atividades 
de pesquisa e de docência no ensino superior e de profi ssionais preparados para o desenvolvi mento de novas 
técnicas e processos para atender aos avanços do mercado de trabalho. Esse indicador aponta a existência, 
no município, de cursos de pós-graduação, nos níveis de mestrado, doutorado e mestrado profi ssionalizante, 
todos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério 
da Educação.

Para essa variável, analisaram-se:
 subíndice 63 (SI 63): presença de curso de mestrado;
 SI 64: presença de curso de doutorado;
 SI 65: presença de curso profi ssionalizante; e
 SI 66: presença de unidade de pesquisa do IAPAR.

A fi gura 7.2.21 apresenta o mapa da estrutura de organizações de pós-graduação e pesquisa com grande 
dispersão de cores entre os municípios no Estado. Verifi ca-se que há uma forte predominância do grupo fraco 
ou precário, com 84,2%; o grupo moderado ou pouco favorável apresenta-se com 9,8%; também se observa 
que 5,0% dos municípios analisados foram classifi cados como médio ou favorável; e apenas 1,0% foram 
classifi cados como forte ou adequado (fi gura 7.2.22).

FIGURA 7.2.20 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA DE ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE DE ACORDO COM FIGURA 7.2.20 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA DE ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE DE ACORDO COM 
AS CLASSESAS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.

FIGURA 7.2.21 - ORGANIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISAFIGURA 7.2.21 - ORGANIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
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FIGURA 7.2.22 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.22 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.

7.2.3.10  ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA7.2.3.10  ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Variável 1 - Unidades de defesa socialVariável 1 - Unidades de defesa social

A segurança pública é exercida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Assim, esse indicador 
busca avaliar a existência de unidades de Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros 
Comunitário, operacional da Polícia Militar, companhias independentes e especiais da Polícia Militar, 
operacional da Polícia Civil, unidades prisionais (penitenciárias) e Conselho Municipal de Segurança nos 
municípios.

A presença dessas instituições pode representar uma maior probabilidade de se desenvolverem mecanismos 
de segurança pública no município onde elas se instalam, pois são fundamentais na repressão de atos contra 
os direitos humanos, contra a vida e a propriedade dos cidadãos.

Para essa variável, analisaram-se os seguintes subíndices:
 subíndice 67 (SI 67): existência de unidade do Corpo de Bombeiros Militar;
 SI 68: existência de unidade da Defesa Civil;
 SI 69: existência de unidade do Corpo de Bombeiros Comunitário;
 SI 70: existência de unidade operacional da Polícia Militar;
 SI 71: existência de unidade especial/independente da Polícia Militar;
 SI 72: existência de unidade operacional da Polícia Civil;
 SI 73: existência de unidade prisional ou penitenciária; e
 SI 74: existência de Conselho Municipal de Segurança.

A fi gura 7.2.23 apresenta o mapa da unidade de defesa social com grande dispersão de cores entre os 
municípios no Estado. Verifi ca-se que há predominância dos grupos médio ou favorável, com 41,9%, e do grupo 
moderado ou pouco favorável, com 31,1%, o que indica que 73,0% desses municípios apresentam razoáveis 
condições quanto à capacidade institucional de unidades de defesa social municipal, com tendências de se 
aproximar do grupo fraco ou precário, com 18,0%, do que com o grupo forte ou adequado, com apenas 9,0% 
(fi gura 7.2.24).

Variável 2 - Estrutura de aplicação da leiVariável 2 - Estrutura de aplicação da lei

Esse indicador demonstra a capacidade do Estado em efetivar a lei, por meio de informações quanto ao 
número de operadores de cada agência que compõem o sistema de justiça criminal em relação ao número 
de moradores do município. Entende-se que, quando esse número é muito baixo, esses agentes terão menor 
probabilidade de aplicar a lei de maneira rápida e precisa.

As variáveis utilizadas para compor esse indicador foram número de policiais militares presentes no 
município (SI 75), número de policiais civis no município (SI 76), número de juízes no município (SI 77), 
número de promotores públicos no município (SI 78) e número de defensores públicos no município (SI 79).

A fi gura 7.2.25 apresenta o mapa da estrutura de aplicação da lei com grande dispersão de cores entre 
os municípios no Estado. Verifi ca-se que há predominância dos grupos moderado ou pouco favorável, com 
46,4%; e do forte ou adequado, com 37,1%; também se observa que 15,8% dos municípios analisados foram 
classifi cados como médio ou favorável; e com apenas 0,7% foram classifi cados como fraco ou precário (fi gura 
7.2.26).

FIGURA 7.2.23 - UNIDADES DE DEFESA SOCIALFIGURA 7.2.23 - UNIDADES DE DEFESA SOCIAL
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FIGURA 7.2.24 - PORCENTAGEM DAS UNIDADES DE DEFESA SOCIAL DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.24 - PORCENTAGEM DAS UNIDADES DE DEFESA SOCIAL DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.

FIGURA 7.2.25 - ESTRUTURA DE APLICAÇÃO DA LEI FIGURA 7.2.25 - ESTRUTURA DE APLICAÇÃO DA LEI 
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FIGURA 7.2.26 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA DE APLICAÇÃO DA LEI DE ACORDO COM AS CLASSESFIGURA 7.2.26 - PORCENTAGEM DA ESTRUTURA DE APLICAÇÃO DA LEI DE ACORDO COM AS CLASSES

FONTE: Questionários municipais 2012/2013.

7.2.3.11  ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL7.2.3.11  ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Este indicador mostra a presença de instituições ou órgãos públicos estaduais e/ou federais, além dos 
já mencionados anteriormente nos fatores condicionantes, que favorecem o desenvolvimento municipal por 
re gularizar as atividades empresariais, os benefícios à população e o exercício da cidadania.

Para essa variável, analisaram-se os seguintes subíndices:
 subíndice 80 (SI 80): sabe suas divisas municipais;
 SI 81: participação em associação de municípios;
 SI 82: sabe em que mesorregião está inserido;
 SI 83: sabe em que microrregião está inserido;
 SI 84: descrição de equipamentos e serviços públicos; e
 SI 85: existem unidades de instituições ou órgãos públicos estaduais e/ou federais no município.

A fi gura 7.2.27 apresenta o mapa da estrutura administrativa municipal com grande dispersão de cores 
entre os municípios no Estado. Verifi ca-se que há predominância dos grupos fraco ou precário, com 42,1%, e 
do grupo moderado ou pouco favorável, com 36,6%, o que indica que 78,7% desses municípios não apresentam 
condições adequadas quanto à capacidade institucional de estruturas de administração municipal, com 
tendências a melhorar suas condições ao se aproximar do grupo médio ou favorável, com 13,8%, e do grupo 
forte ou adequado, com 7,5% (fi gura 7.2.28).
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FIGURA 7.2.27 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPALFIGURA 7.2.27 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
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7.2.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES GERAIS7.2.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES GERAIS

Este trabalho teve como objetivo diagnosticar e conhecer a estrutura institucional dos municípios, 
subsidiando os processos de planejamento e organização de suas ações; servir de apoio técnico, científi co 
e operacional para os gestores públicos, entidades privadas e comunidade; e auxiliar na elaboração de 
planos, programas e projetos, propondo alternativas para a tomada de decisão, segundo o enfoque da 
compatibilização das atividades socioeconômicas com o ambiente natural. Trata-se de considerar como 
fundamental a sustentabilidade dos recursos naturais, permitindo a sua utilização sem exaustão. Assim, 
considera-se o ZEE como um instrumento necessário ao planejamento ambiental, que contribui não só para 
assegurar a qualidade ambiental dos recursos naturais como também para a ocupação ordenada do território.

Pode-se concluir, então, que o uso do ZEE no planejamento ambiental contribui enormemente para 
mitigar a degradação dos recursos naturais, favorecendo o bem-estar da população.

Percebe-se a necessidade de organizar os municípios e suas cidades, para evitar possíveis problemas 
ambientais. Apesar de inúmeros programas sociais, talvez desarticulados entre si, observa-se que muitos 
setores da área social desses municípios ainda apresentam níveis de atendimento insatisfatórios, com 
destaque para os serviços de saúde pública, educação, habitação, promoção social e segurança pública. Essa 
descontinuidade nos programas no Estado do Paraná representa um importante vetor de vulnerabilidades, 
que implica a dissipação de esforços e recursos, fenômeno muito frequentemente observado, principalmente, 
nos momento de transição entre governos.

Apesar das inúmeras interfaces existentes entre os municípios do Estado, a inexistência de um sistema 
de planejamento integrado provoca distorções no desenvolvimento econômico e social das partes envolvidas, 
o que pode inviabilizar, em alguns aspectos, os resultados esperados do ZEE.

Tendo como base o relatório de diagnóstico elaborado, as recomendações gerais para o tema são:
 adequação dos planos diretores municipais às orientações e sugestões do presente zoneamento;
 adequação dos municípios para o cumprimento da Resolução n. 88/2013, de 27/8/2013, do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente (CEMA), que estabelece a descentralização das atividades de licenciamento 
e fi scalização ambiental nos municípios do Estado;

 realização, detalhamento e implementação dos programas especiais de interesse ambiental e instituição 
de novos programas com vistas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável das regiões 
com esse perfi l;

 implementação ou revisão dos programas da legislação ambiental para o Estado, com ênfase nas 
atuações dos municípios da região em relação à instituição de Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs), com o objetivo de desburocratizar o processo de reconhecimento; ao mesmo tempo, 
estimular os proprietários rurais, por meio da divulgação da sua importância e de suas vantagens, 
quanto à isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) e prioridade na concessão de recursos para sua 
implantação e gestão e na concessão de créditos agrícolas.

Além disso, se faz necessário estimular:
 a implantação de Unidades de Conservação (UC) conectadas à APP e reservas legais contínuas (dentro 

do conceito de corredores ecológicos), abrangendo as áreas de proteção dos recursos hídricos, e 
manutenção das Unidades de Conservação já instituídas;

 a criação de cursos de ensino a distância (EAD) nos municípios que ainda não os têm, como forma de 
ampliar a oferta das diferentes modalidades de ensino técnico profi ssionalizante e de ensino superior, 
promovendo uma maior democratização e, consequentemente, uma maior inclusão social;

 a implementação e ampliação do programa de pagamento por serviços ambientais (PSA), criado no 
Estado do Paraná, que ajudam a conservar os ecossistemas;

 o turismo ambiental, gastronômico, cultural e de lazer e as pesquisas científi cas;
 a criação de conselhos e fundos de desenvolvimento urbano, de meio ambiente e de cultura nos 

municípios que ainda não o fi zeram;
 a formação de convênios, parcerias e consórcios interinstitucionais com os municípios e entre eles;
 a solicitação do reconhecimento de cursos profi ssionalizantes, de mestrado e doutorado junto à 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nos municípios que ainda não 
os tenham;

 o cooperativismo e a participação dos municípios em comitês de bacia hidrográfi ca;
 a instalação de unidades do Corpo de Bombeiros Comunitário, da Polícia Militar e da Polícia Civil, em 

municípios que ainda não os tenham; e
 a solicitação aos municípios para a criação da Defensoria Pública Municipal, conforme prevê a 

Constituição Federal.
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7.3  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS7.3  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS

Edson Struminski, Engenheiro fl orestal - Colaborador

A história das Unidades de Conservação (UCs) no Estado do Paraná está ligada ao oeste paranaense, 
em particular a uma iniciativa pioneira, que foi a criação do Parque Nacional do Iguaçu, em 1939, um dos 
primeiros do país, que se transformou em um dos principais destinos turísticos brasileiros. A trajetória desse 
parque e das Unidades de Conservação nessa região é um bom exemplo do entendimento das relações que 
a sociedade mantém com os parques e reservas ambientais.

Diegues (2001) entende que, na época da criação desse parque, o naturalismo romântico do século 
XIX, com seu caráter biocentrista e fortemente identifi cado com a valorização estética da natureza e com 
seu lugar na construção da nacionalidade, ainda mantinha grande infl uência nas políticas e estratégias 
de preservação da natureza. Para esse autor, as primeiras áreas naturais protegidas brasileiras seguiram o 
modelo norte-americano criado em meados do século XIX, a partir de bases ideológicas, mitos e doutrinas 
urbanas formuladas então naquele país como uma reação ao utilitarismo. A ideia era a de que, se a natureza 
fosse toda transformada, deveriam ser mantidos pedaços do mundo natural em seu estado estético primitivo 
(wilderness). Por trás disso estava o mito do paraíso terrestre cristão, uma utopia urbana a respeito da 
natureza como terra “intocada” ou “sagrada”.

Moscovici, citado por Diegues (2001), critica essa visão ao considerar a natureza pura, não transformada, 
como um museu, uma reserva, um artifício da cultura como tantos outros, na qual apenas um naturalismo de 
caráter reativo acredita. Para ele, o fundamental é como o homem se relaciona com a natureza, renunciando 
a uma atitude predatória em prol do estreitamento das relações que permitam que as próprias forças da 
natureza se renovem na forma de um novo naturalismo. Mas na verdade esse discurso signifi ca apenas uma 
outra utopia, na qual seria necessário não o retorno à natureza, mas uma mudança na atual relação destrutiva 
homem/natureza, derivada do racionalismo, segundo a qual a separação seria substituída pela unidade. 

Já Pádua (2002), diferentemente dos autores citados, considera que o pensamento ambiental brasileiro foi 
simplesmente utilitarista, tendo havido pouca infl uência do naturalismo romântico europeu ou americano. Para 
esse autor, no caso brasileiro havia uma dupla e ambígua afi rmação de progresso e da conservação da natureza, 
um pensamento tecnocrático, ainda que mediado por imperativos políticos, nacionalistas e humanistas. 

Na verdade, ambas as visões parecem ter coexistido no momento da criação dos primeiros parques 
brasileiros. A região Oeste paranaense era marcada, naquela época, pela grandiloquência, com a presença 
de uma grande fl oresta que cercava grandes rios, com imensas cachoeiras. O relato das belezas da região e 
usos potenciais para essas belezas fi caram registrados em livros de viajantes, como o do funcionário federal 
Manuel Azevedo da Silveira Neto, que fez uma viagem por essa região em 1910 (SILVEIRA NETO, 1939) e cujo 
deslumbramento naturalista com a região fi cou registrado em frases como esta: “Como o verso e o reverso 
de gigantesca medalha gravada, na alucinação de uma hora de gênio, para a glória da natureza no Brasil, 
as fronteiras este e oeste do Paraná ostentam, aquela os saltos do Guairá, ou Sete Quedas, e esta os de 
Santa Maria ou do Iguassú.” Porém, ao mesmo tempo, como era próprio do espírito da época, esse autor já 
distinguia um projeto prático de uso dessa região:

Estamos na época do turismo e não fosse o abandono ali dominante por anos seguidos, da parte dos 
poderes públicos nacionais, e teríamos hoje um recanto em nosso país em nada inferior talvez ao celebrado 
parque norte-americano de Yellowstone, para acirrar a curiosidade e prender a atenção deslumbrada de 
visitantes estrangeiros, e mesmo nacionais.

Os parques seriam, então, agentes do progresso regional com base no turismo, caso dos parques do 
Iguaçu e Sete Quedas. Assim, essas áreas não necessariamente seriam criadas por terem valores naturais 
intrínsecos (como a biodiversidade), que só seriam entendidos e valorizados muito mais tarde. Foi inclusive 
essa incipiente valorização dos valores e serviços naturais que selou a sorte do parque de Sete Quedas, no rio 
Paraná, cujas primeiras iniciativas para criação datam de 1876, por proposta do polivalente engenheiro André 
Rebouças (CAMPOS; COSTA FILHO, 2006), mas que se concretizaram apenas em 1961. A vida desse parque 
foi curta. Confrontado com o projeto de instalação de uma imensa hidroelétrica, o parque foi simplesmente 

extinto em 1981 e as espetaculares cachoeiras de Sete Quedas alagadas para dar lugar ao lago de Itaipu 
(fi gura 7.3.1). As Sete Quedas rivalizavam em importância com as cataratas de Foz do Iguaçu e eram o 
principal atrativo turístico de Guaíra, cidade que, à época, chegou a ter 60 mil habitantes e era um dos 
destinos brasileiros mais visitados por estrangeiros. Atualmente, a população dessa cidade reduziu-se para 
cerca de 30 mil habitantes.

FIGURA 7.3.1 - INUNDAÇÃO DOS SALTOS DE SETE QUEDAS NOTICIADA PELA IMPRENSA NA ÉPOCAFIGURA 7.3.1 - INUNDAÇÃO DOS SALTOS DE SETE QUEDAS NOTICIADA PELA IMPRENSA NA ÉPOCA

FONTE: www.blogs.estadao.com.br

O próprio Iguaçu, apesar da antiguidade e de ser um exemplo incontestável do valor desse tipo de área 
para o turismo, sendo, inclusive, um dos principais destinos turísticos do país, segue sendo ameaçado por 
iniciativas utilitaristas, que o consideram um empecilho ao progresso da região, como, por exemplo, as 
tentativas de reabertura da Estrada do Colono, para escoamento da produção agrícola local.

Enquanto os parques do oeste do Paraná iam sendo ilhados pela agropecuária, ou alagados para gerar 
energia, outra frente de batalha ingrata também acontecia no leste, na Serra do Mar paranaense. Em 1953, 
durante o 1.° Congresso Florestal Brasileiro, realizado em Curitiba, a evidência da devastação fl orestal no 
Estado fazia com que os olhos se voltassem para a última porção paranaense que ainda não havia sido tão 
pesadamente atingida pela exploração madeireira: a Serra do Mar. O respeitado geógrafo Reinhard Maack fez 
aprovar uma manifestação do plenário do Congresso pedindo a proteção dos Mananciais da Serra, áreas de 
abastecimento de água de Curitiba. Porém, somente em 1978 são criados pelo governo estadual os Parques 
Estaduais do Marumbi I e II, em uma área de cerca de 70 mil hectares, abrangendo áreas montanhosas de 
beleza singular (fi gura 7.3.2) em parte do litoral e da Região Metropolitana de Curitiba. O objetivo, além 
de preservar a natureza, era a proteção da serra contra o desmatamento que poderia prejudicar os portos 
litorâneos pelo assoreamento (BIGARELLA, 1978). Porém, ao fi nal de cinco anos, prazo em que caducaram os 
decretos, apenas 480 hectares foram efetivamente desapropriados e o parque perdeu a validade.

Também em 1979, com o objetivo de resolver problemas de limites, o Paraná cria o Parque Estadual das 
Lauráceas, em Adrianópolis, na fronteira com São Paulo, uma região pouco habitada. Com 30 mil hectares, 
esse ilustre e desconhecido parque segue sendo, até hoje, a maior UC estadual de proteção integral.
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FIGURA 7.3.2 - CADEIAS DE MONTANHAS DA SERRA DO MAR ABRANGIDAS PELO ANTIGO PARQUE MARUMBIFIGURA 7.3.2 - CADEIAS DE MONTANHAS DA SERRA DO MAR ABRANGIDAS PELO ANTIGO PARQUE MARUMBI

FONTE: Acervo do autor

A partir da década de 1980, a legislação federal permitiu a criação de Unidades de Uso Sustentável, com 
o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso (privado) dos recursos naturais. Em 1984, 
a antiga área do Parque Marumbi passa a ter o uso do solo regulamentado por meio de uma nova modalidade 
de Unidade de Conservação, a Área Especial de Interesse Turístico.

Para o restante da região serrana, a regulamentação ocorre na forma de um Edital de Tombamento da 
Serra do Mar, em uma área de cerca de 376 mil hectares (STRUMINSKI, 1996). Na prática, todo o ecossistema 
da Floresta Ombrófi la Densa (Floresta Atlântica), com um total de cerca de 500 mil hectares, passaria, a 
partir de então, por alguma forma de regulamentação de uso de solo. 

Por outro lado, a partir do ano de 1990 começaram a ser criados pequenos parques na Serra do Mar, por 
meio de discriminatórias fundiárias, instrumento burocrático em que é realizada uma pesquisa em cartórios 
de registro de imóveis, ao fi nal da qual se descobre a existência de “terras devolutas”, as quais, por não 
possuírem registro como propriedade privada, acabam sendo “devolvidas” ao Estado (de onde o nome), sem 
necessidade de indenização. Na prática, são áreas marginais ao desenvolvimento convencional (agropecuária, 
indústria). Nesse caso, os novos parques começaram a ser criados com áreas bem mais modestas que a do 
parque original, porém de forma efetiva. O atual Parque Marumbi tem algo como 8 mil hectares. 

Os parques de Sete Quedas e Marumbi foram extintos, mas tiveram um mérito inusitado, trouxeram 
novamente a discussão democrática a uma sociedade amortecida pela ditadura militar que vigorou no país. 
Sete Quedas gerou o Movimento Quarup Sete Quedas, em 1982, uma movimentação popular e tardia em prol 
da área. O impacto da destruição das cataratas foi impossível de esconder, mesmo com a censura da época 
à imprensa, como pôde ser visto na fi gura 7.3.1. O Marumbi gerou o Congresso Pró-Implantação do Parque 
Marumbi, em 1983 (fi gura 7.3.3), que foi uma tentativa eclética de discutir o fi m desse parque de uma 
maneira mais ampla. Na realidade, ambos adotaram o ambientalismo como válvula de escape contra a censura 
e a proibição de livre expressão no país e tentaram abrir um diálogo com os governos.

FIGURA 7.3.3 - FAC-SÍMILE DE PÁGINA DO CONGRESSO PRÓ-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MARUMBIFIGURA 7.3.3 - FAC-SÍMILE DE PÁGINA DO CONGRESSO PRÓ-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MARUMBI

FONTE: http://pesquisaemmontanha.wordpress.com

Para fi ns de conservação da natureza, pode-se dizer que esse momento da história do país representou 
o acirramento do confronto entre duas correntes de pensamento, a utilitarista e a naturalista, que 
estiveram presentes no processo de criação, implantação de usos confl itantes (infraestruturas turísticas, 
refl orestamentos com espécies exóticas, construção de templos religiosos) ou até mesmo de extinção de 
Unidades de Conservação. No Paraná, por exemplo, as UCs tanto foram sobras de um processo que envolveu 
a expansão e a colonização das fronteiras agrícolas, em última análise, da ocupação do território interior 
paranaense, como buscaram áreas ícones de natureza preservada, como a Serra do Mar ou as cachoeiras do 
oeste paranaense. As implicações práticas dessas duas correntes de pensamento serão comentadas a seguir.

7.3.1  A SISTEMATIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO7.3.1  A SISTEMATIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Um fenômeno relatado por Dean (1997) em seu amplo estudo sobre a Floresta Atlântica pode ser 
observado na tabela 7.3.1. Essa tabela mostra o período de criação das Unidades de Conservação federais e 
estaduais existentes no Paraná, sendo possível perceber que a partir da década de 1980 começou a ocorrer 
uma expansão no surgimento de parques e reservas.

Percebe-se que o período de 30 anos entre 1981 e 2010 foi marcado por um grande esforço no 
reconhecimento dos ecossistemas naturais remanescentes no Paraná. Isso ocorreu porque, até então, os 
órgãos ambientais com atuação no espaço rural estavam associados ao Ministério da Agricultura, na esfera 
federal, e à Secretaria de Agricultura, nos Estados. Nessa época, o Governo Federal criou o Ministério do 
Meio Ambiente e fundiu várias instituições de atuação ambiental no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Florestal (IBAMA). Posteriormente, foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), voltado para a gerência das Unidades de Conservação. 

O Paraná, seguindo o modelo federal, criou o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), fi liado à nova 
Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, com a fusão do Instituto de Terras, Cartografi a e Florestas e da 
Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (PARANÁ, 2009).
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TABELA 7.3.1 - PERÍODOS DE CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS NO PARANÁTABELA 7.3.1 - PERÍODOS DE CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS NO PARANÁ

PERÍODO DE CRIAÇÃO DAS UCS NÚMERO DE UCS
FEDERAIS CRIADAS

NÚMERO DE UCS
ESTADUAIS CRIADAS

1931-1940 1 -
1941-1950 - -
1951-1960 - 5
1961-1970 2 1
1971-1980 - 6
1981-1990 3 19
1991-2000 2 23
2001-2010 6 14
2011 em diante 1 -

FONTE: Acervo do autor

Porém, mesmo que essas ações sugiram um planejamento um pouco mais elaborado, com maior 
embasamento técnico e engajamento político e profi ssional na questão conservacionista, o fato é que isso 
ocorreu no Paraná apenas após o auge do período de exploração fl orestal, com UCs abrangendo mais sobras 
de ecossistemas do que ecossistemas íntegros, com exceção talvez das UCs existentes na Serra do Mar.

Além disso, a divisão de poder entre agricultura e meio ambiente, resultante dos novos arranjos 
institucionais, fez com que políticas ambientais e agrícolas passassem a ser desenvolvidas de forma 
independente. O lado negativo dessa especialização de tarefas é que atividades desenvolvidas em conjunto 
por instituições anteriormente sob um comando único sofreram os efeitos do novo modelo institucional e da 
difi culdade de articulação e planejamento dele provenientes (PARANÁ, 2009).

Mesmo assim, as iniciativas para conservação da biodiversidade, que serão mais bem detalhadas à 
frente, receberam um reforço em termos de sistematização a partir do ano 2000, quando a Lei nº 9.985/2000 
criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o qual permitiu, posteriormente, criar um 
Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) equivalente.

Essa lei federal dividiu as Unidades de Conservação em dois grupos, as Unidades de Conservação de 
Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável, tendo seus equivalentes estaduais ou municipais, cada 
grupo com objetivos específi cos legalmente defi nidos (fi gura 7.3,4).

Segundo Maia (2009), as Unidades de Proteção Integral têm por objetivo preservar a natureza, sendo 
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção de casos previstos na lei. As 
Unidades de Conservação que fazem parte do sistema nacional são: Parque Nacional (a mais conhecida de 
todas), Estação Ecológica, Reserva Biológica, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

Já o objetivo básico das Unidades de Conservação de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação 
da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais e podem ser de sete tipos: Área de 
Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva 
de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Com isso, dentro desses dois tipos de unidade, pode ser reconhecida no Paraná a criação de 68 Unidades 
de Conservação na esfera estadual e 15 na esfera federal, sendo ambas as mais representativas em termos 
de área (2.902.610 hectares), além de 115 unidades municipais e 226 reservas particulares. O conjunto todo 
compõe um total por volta de 3.244.160 hectares de áreas protegidas (IAP, 2013; ICMBio, 2013) ou 16,23% 
da superfície estadual (que equivale a cerca de 19.988.000 hectares), um número que poderia, a princípio, 
ser considerado satisfatório. 

Entretanto, para se fazer uma estimativa de quanto é efetivamente destinado à preservação, de fato, 
dos ambientes naturais paranaenses, há que se fazer uma diferenciação importante entre as Unidades de Uso 
Sustentável e as de Proteção Integral (de domínio público e mais voltadas para a preservação propriamente 
dita). O Estado do Paraná é, por sua parte, responsável por 68 Unidades de Conservação, que totalizam 
uma área de 1.205.566,29 hectares, ou 6,03% da superfície estadual. Dentre as Unidades de Conservação 
estaduais, 23 são de Uso Sustentável, que perfazem 1.116.085,98 hectares, enquanto 45 são de Proteção 
Integral, totalizando apenas 89.480,31 hectares. 

FIGURA 7.3.4 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ZEE DO ESTADO DO PARANÁFIGURA 7.3.4 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ZEE DO ESTADO DO PARANÁ
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A lei do SNUC permitiu organizar melhor os esforços conservacionistas, mas a proliferação da instituição 
de Unidades de Conservação, sem maiores suportes prestados pelos governos, tem sido motivo de críticas por 
especialistas. Maia (2009), por exemplo, considera que existem sobreposições de funções entre as diversas 
unidades, como aconteceu em Guaraqueçaba, com atribuições federais, estaduais e municipais acumuladas, 
ao passo que Dean (1997) considera que, às vezes, decretos sucessivos reafi rmavam ou reatribuíam o status 
protegido de uma área, o que seria apenas sinal da inefi ciência do decreto original ou da intenção de 
administrações posteriores de obter crédito sem custos, como foi o caso, já apresentado, do Parque Marumbi 
(Proteção Integral), na Serra do Mar, que caducou e foi transformado em AEIT do Marumbi (Uso Sustentável). 

Outras instituições, mesmo bem-intencionadas, acabam agregando involuntariamente mais confusão 
a esse processo. Em fevereiro de 1993, por exemplo, o trecho paranaense da Serra do Mar, compreendido 
pela Serra da Graciosa, do Marumbi e dos Órgãos, entre outras, passa a integrar a Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica, estabelecida pela UNESCO. Trata-se de mais um diploma que signifi ca um reconhecimento 
internacional do valor dessas regiões como ecossistemas representativos, mas não se trata de uma UC. 
Mesmo o Tombamento da Serra do Mar, já citado, se enquadra nessa condição, uma lei de restrição de uso do 
solo, editada pela então Secretaria Estadual da Cultura e do Esporte do Estado (PARANÁ, 1987).

Situação similar a essa é a de algumas Unidades de Uso Sustentável, como as APAs (ou equivalentes). 
Não demandam custos de aquisição, pois a área a ser conservada não sofre desapropriação territorial, não 
estão sob o poder do Estado, sendo apenas normatizadas por ele, equivalendo mais a uma regulamentação 
do uso do solo do que a uma Unidade de Conservação propriamente dita (STRUMINSKI, 2006).
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Para entender melhor o que signifi cou para a conservação da natureza do Estado a criação dessas 
unidades, pode-se tomar novamente os números relativos às Unidades de Uso Sustentável. O governo estadual 
criou 10 APAs, 3 ARIEs, 5 Florestas Estaduais e mais 5 Reservas ou Hortos Florestais a serem recategorizados. 
Essas unidades perfazem 1.116.086 hectares, ou 92,57% do sistema de áreas conservadas no Estado. Já a 
APA é a categoria mais representativa dessas Unidades de Uso Sustentável (e a menos restritiva do ponto de 
vista da conservação). As APAs estaduais representam nada menos que 1.114.237 hectares, ou 92,41% das 
áreas conservadas no Estado, o que, como foi comentado, faz com que o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação se aproxime mais de uma regulamentação de uso de solo com viés ambiental (uma grande APA, 
no caso) do que de um sistema para conservação da natureza. 

O desempenho federal foi apenas um pouco melhor que o estadual. 15 UCs são listadas pelo ICMBio e 
perfazem cerca de  1.697.044 hectares de áreas com diploma legal (ICMBio, 2014), ou seja, 8,49% da área 
estadual. Porém, desse total somente as áreas de apenas duas APAs, a de Guaraqueçaba e a das Ilhas e 
Várzeas do Rio Paraná, Unidades de Uso Sustentável, já representam mais de 75% do sistema federal. As UCs 
de Proteção Integral federais somam área de 404.887 hectares.

O IAP também cita a existência de 115 Unidades de Conservação municipais, que abrangem 289.210 
hectares. Da mesma forma como acontece com as unidades federais e estaduais, a maior parte (285.863 
hectares, ou 98,84% do total) corresponde a Unidades de Uso Sustentável e somente 3.347 hectares, ou seja, 
menos de 2%, têm Proteção Integral.

Diante disso, o interesse privado pela conservação, muitas vezes menosprezado, demonstrou ser maior, 
em certos aspectos, que o dos governos estadual e municipais. A partir de 1997 foram criadas 217 Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) reconhecidas no âmbito do governo estadual e 9 RPPNs no 
âmbito federal, que somam 52.341 hectares, distribuídas em 93 municípios do Estado. Essas reservas têm 
equivalência somente a Unidades de Proteção Integral, assim a chance de conservação da natureza é um 
pouco maior do que nas Unidades de Uso Sustentável estatais. Segundo Hassler (2005), o Estado do Paraná 
foi quem fundou em 1994, pioneiramente, essa categoria de manejo no Brasil.

Dessa forma, embora existam aproximadamente 3.244.160 hectares de áreas com proteção ambiental em 
algum tipo de Unidade de Conservação (fi gura 7.3.5 e anexo 7.3.1), do ponto de vista da área efetivamente 
protegida em mãos dos governos federal, estadual, municipal, ou em mãos privadas na forma de Unidades 
de Proteção Integral (RPPN, parque, estação ecológica, monumento natural, etc.), existem apenas algo em 
torno de 550.054 hectares, o que representa somente 2,75% da área do Paraná.

Os números relativos às Unidades de Uso Sustentável (tabela 7.3.2) podem ser menores ainda, pois, em 
alguns casos, elas podem ser criadas para servirem de “zona de amortecimento” às Unidades de Proteção 
Integral, às quais podem envolver, ocorrendo, nesses casos, sobreposição de áreas.

TABELA 7.3.2 - REPRESENTATIVIDADE DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (INCLUINDO MUNICIPAIS E PARTICULARES) E DE TABELA 7.3.2 - REPRESENTATIVIDADE DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (INCLUINDO MUNICIPAIS E PARTICULARES) E DE 

USO SUSTENTÁVEL EM RELAÇÃO À ÁREA DO ESTADOUSO SUSTENTÁVEL EM RELAÇÃO À ÁREA DO ESTADO

ÁREA ESTADO (ha) UCS PROTEÇÃO 
INTEGRAL (ha)

% ÁREA
DO ESTADO

UCS - USO 
SUSTENTÁVEL

% ÁREA DO 
ESTADO

ÁREA TOTAL 
CONSERVADA (ha)

% ÁREA DO 
ESTADO

19.988.000 550.054 2,75 2.694.106 13,48 3.244.160 16,23
FONTE: Acervo do autor

7.3.2  REPRESENTATIVIDADE DAS UCS EM RELAÇÃO ÀS FORMAÇÕES VEGETAIS DO ESTADO7.3.2  REPRESENTATIVIDADE DAS UCS EM RELAÇÃO ÀS FORMAÇÕES VEGETAIS DO ESTADO

Como foi visto, ocorriam no Paraná grandes formações vegetais distintas e homogêneas entre si, cujos 
remanescentes são as fl orestas (Ombrófi la Densa, Ombrófi la Mista e Estacional Semidecidual), bem como 
manchas de Cerrado (Savana) e uma formação campestre, a Estepe Gramíneo-lenhosa. 

Naturalmente existem ecótonos entre essas formações, assim não é incomum que uma Unidade de 
Conservação apresente mais de uma formação fl orestal, ainda que uma delas possa ser dominante. 

A tabela 7.3.3 apresenta a forma como as Unidades de Conservação mais representativas (estaduais e 
federais) estão distribuídas nas diferentes formações vegetais do Estado. Note-se que, segundo conclusões 
do IV Congresso Internacional de Áreas Protegidas (Caracas, 1992) e os critérios adotados pelo IUCN (IUCN, 
1994) e pelo MMA, o mínimo de área protegida com UCs de Proteção Integral por ecorregião (ou bioma) 
deveria ser de 10%, sendo recomendável, no caso dos remanescentes atuais de Floresta Atlântica, que pelo 
menos 60% estejam protegidos por UCs públicas de Proteção Integral.

No Paraná, a Floresta Atlântica (Floresta Ombrófi la Densa) é a formação vegetal melhor protegida 
legalmente, porém por Unidades de Uso Sustentável. Trata-se de uma formação relativamente modesta no 
Paraná, que ocupa áreas íngremes na Serra do Mar ou com restrições no litoral. Muito em função disso, 
encontra-se praticamente coberta por algum diploma legal conservacionista, muito embora as Unidades de 
Proteção Integral, as mais signifi cativas, protejam somente 15,92% das suas áreas originais, como pode ser 
visto na tabela 7.3.3. No entanto, de modo geral pode-se assumir que as diversas iniciativas governamentais 
têm surtido efeito positivo para essa região. Apesar da precariedade de recursos, algumas áreas onde foram 
instaladas UCs estão tendo iniciativas de manejo que tendem a recuperar e manter seus ambientes naturais.

TABELA 7.3.3 - ÁREAS PROTEGIDAS POR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME A FORMAÇÃO VEGETALTABELA 7.3.3 - ÁREAS PROTEGIDAS POR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME A FORMAÇÃO VEGETAL

FORMAÇÃO VEGETAL
ÁREA ORIGINAL 

APROXIMADA(ha) 
SEGUNDO MAACK 

(1948)

UCS
PROTEÇÃO 
INTEGRAL

(ha)

% ÁREA 
ORIGINAL 

DA 
FORMAÇÃO

UCS
USO 

SUSTENTÁVEL
% ÁREA 

ORIGINAL
ÁREA TOTAL 
CONSERVADA

(ha)

% ÁREA 
ORIGINAL 

DA 
FORMAÇÃO

Cerrados 399.760 0 0,46 - 0 0 0,46
Floresta com 
araucária e campos 9.194.480 74.582 0,81 661.878 7,20 736.460 8,01

Floresta Atlântica 999.400 159.067 15,92 740.899 74,13 899.966 90,05
Floresta Estacional 9.394.360 258.887 2,76 1.005.465 10,70 1.264.352 13,46

492.536 2.408.242 2.900.778
FONTE: Acervo do autor

Nas vastas áreas originais da Floresta Estacional, a situação é bem menos favorável. 13,46% das áreas 
ocupadas por essa formação têm algum dispositivo de proteção, muito embora as áreas com proteção integral 
estejam limitadas a 2,76% da original, basicamente dois grandes parques, sendo o do Iguaçu o mais conhecido. 

Muito mais crítica é sem dúvida a situação da Floresta Ombrófi la Mista e campos, que são ambientes 
associados. Hoje, estima-se que os remanescentes de Floresta Ombrófi la Mista, nos estágios primários ou 
mesmo avançados, não perfazem mais de 0,7% da área original (CASTELLA; BRITEZ; 2004; MEDEIROS et al., 
2005). Um número similar, 0,81% está listado como Unidade de Conservação de Proteção Integral nessa 
formação fl orestal, que já foi a mais importante do Estado economicamente, o que é um refl exo da notável 
exploração predatória que ocorreu sobre os pinheirais. A criação de UCs de Uso Sustentável, certamente 
abrangendo mais estágios secundários dessa fl oresta, dá apenas um caráter menos precário à conservação 
da formação símbolo do Paraná.

Finalmente, o Cerrado, costumeiramente chamado de “bioma negligenciado”, também ostenta este status 
no Paraná, pois possui apenas 0,46% da sua área original protegida.

7.3.3  ANÁLISE DO SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO CONFORME AS MESORREGIÕES7.3.3  ANÁLISE DO SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO CONFORME AS MESORREGIÕES

Dados indicaram que a intensidade de uso da terra por atividades agrossilvopastoris no Paraná atingiu 
uma média de 86,75% na década passada (IPARDES, 2006). A confrontação desse número com o percentual do 
território ocupado por Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável, aqui levantado 
(16,23%), sugere que virtualmente estaria esgotada a possibilidade de expansão de novas iniciativas para a 
conservação da biodiversidade no Paraná, pelo menos em áreas que sejam, de fato, representativas. 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FIGURA 7.3.5 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃOFIGURA 7.3.5 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
FONTES: IAP 2014, MMA 2015
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Contrastando com esse cenário de ocupação, as recomendações do IUCN (1994) sobre um percentual 
mínimo a se proteger (10% com UCs de Proteção Integral por ecorregião) aparentemente estariam sendo 
bem encaminhadas pelo Estado.

Porém isso não é necessariamente verdadeiro. Após décadas de investimento na criação de Unidades de 
Conservação, constata-se que o gerenciamento do território via UCs de uso público e Proteção Integral, em 
mãos estatais, abrange apenas cerca de 2,75% do território paranaense, algo em torno de 550.054 hectares 
na forma de UCs, muitas vezes isoladas e pouco representativas, e algumas formações vegetais, como foi 
visto no capítulo anterior, estão parcamente protegidas. Entretanto, o IPARDES (2006) avaliou que o Paraná 
já atingiu, ou mesmo ultrapassou, a capacidade de uso de solo em algumas regiões, listando 2.091.752,69 
hectares de remanescentes fl orestais, cujo potencial não seria outro que o da conservação. 

No entanto, apesar das áreas disponíveis já não terem capacidade de uso agropecuário, os movimentos 
recentes que provocaram a mudança na legislação fl orestal mostram que nem sempre é possível garantir 
sua conservação sem a desapropriação ou alguma normatização mais contundente do Estado. Ou seja, esses 
remanescentes fl orestais podem simplesmente ser destruídos por conta da liberalização da lei, ainda que com 
consequências nefastas aos próprios produtores rurais. Porém, a contradição nesse caso reside no fato de 
que toda vez que se anuncia a criação de uma nova Unidade de Conservação no Brasil, ou qualquer projeto 
conservacionista, acusa-se o Estado de ser muito intervencionista, o que decididamente não se aplica ao 
caso das Unidades de Conservação, que fazem parte de um sistema francamente acuado frente ao quase total 
predomínio da propriedade privada.

Uma síntese ambiental, cruzando dados de ocupação, remanescentes fl orestais e Unidades de Conservação, 
foi feita pelo IPARDES (2006) na primeira década do século XXI. Para a mesorregião Noroeste, situada no 
Terceiro Planalto Paranaense, essa fonte considerou que ainda existiam cerca de 169.989 hectares de Floresta 
Estacional Semidecidual, que representavam 6,85% da área da mesorregião, sendo que cerca de 50% estão 
protegidos por Unidades de Conservação de Proteção Integral, a maior parcela no Parque Nacional de Ilha 
Grande, localizado nas planícies de inundação do rio Paraná. No parque concentra-se o último remanescente 
desse ecossistema no trecho livre de barragens do rio Paraná em território brasileiro. 

Segundo essa mesma fonte, a mesorregião Centro-Ocidental, localizada em toda a sua extensão no Terceiro 
Planalto Paranaense, apresentava na cobertura vegetal original, 69,6% com a Floresta Estacional Semidecidual, 
29,9% com a Floresta Ombrófi la Mista (com Araucária) e 0,5% com Cerrado. Essa mesorregião apresenta 
condição de extrema alteração ambiental, restando algo como 1,11% da área da mesorregião (13.230 hectares) 
com cobertura fl orestal nativa, que a posicionam como a detentora da segunda menor área de remanescentes 
fl orestais do Estado. O grau de antropização é maior do que a média estadual. As áreas protegidas em Unidades 
de Conservação de Proteção Integral representam 35% da cobertura existente na mesorregião. 

Para o IPARDES (2006), a mesorregião Norte-Central situa-se no Terceiro Planalto Paranaense com pequena 
porção no Segundo Planalto. Apresentava cobertura fl orestal original, com 88% de Floresta Estacional 
Semidecidual e 12,0% de Floresta Ombrófi la Mista. Atualmente, seus remanescentes fl orestais limitam-se 
a 68.690 hectares, que correspondem a apenas 2,8% da área da mesorregião. Há um grau ainda mais alto 
de antropização do que a média estadual. Essa situação é agravada pela ausência de áreas signifi cativas 
protegidas por Unidades de Conservação (7,2% da área de remanescentes está protegida em UCs de Proteção 
Integral). Os demais fragmentos fl orestais carecem de interligação por corredores de conectividade da 
biodiversidade. Para essa fonte, a transformação de alguns remanescentes em Unidades de Conservação é 
uma medida que pode auxiliar na conservação e recuperação ambiental da região, algo discutível segundo 
os conceitos já apresentados da ecologia da paisagem. Na realidade, propostas com base na conectividade 
de áreas fragmentadas, conforme será visto no capítulo a seguir, poderão ser mais efi cientes para essa 
mesorregião, em termos de conservação.

A mesorregião Norte-Pioneiro é marcada pela separação, pela Escarpa Cenozoica ou Serra da Boa Esperança, 
entre o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense. A cobertura vegetal original apresentava a Floresta Estacional 
Semidecidual (86,30%), a Floresta Ombrófi la Mista (12,40%) e Campos Naturais e Cerrados (1,30%). O grau de 
antropização suplanta a média estadual. Apresenta porção muito reduzida de cobertura fl orestal, com 16.985 
hectares, apenas 1,08% do território da mesorregião, sendo a menor taxa de cobertura vegetal do Estado 
(fi gura 7.3.6). 14% dos remanescentes estão protegidos por Unidades de Conservação de Proteção Integral, 

constituídas por UCs de âmbito estadual e municipal, todas com reduzida extensão de fl orestas (IPARDES, 
2006). De acordo com as recomendações do estudo do MMA, não há indicação de Áreas Prioritárias para 
Conservação da Biodiversidade (CASTELLA; BRITEZ; 2004; MEDEIROS et al., 2005; e MMA, 2002).

FIGURA 7.3.6 - IMAGEM ORBITAL DA MESORREGIÃO NORTE-PIONEIRO, RESSALTANDO-SE A LIMITADA CONDIÇÃO PARA A FIGURA 7.3.6 - IMAGEM ORBITAL DA MESORREGIÃO NORTE-PIONEIRO, RESSALTANDO-SE A LIMITADA CONDIÇÃO PARA A 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZACONSERVAÇÃO DA NATUREZA
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A mesorregião Centro-Oriental está localizada no Segundo Planalto Paranaense, na região natural dos 
Campos Gerais e no Primeiro Planalto, que corresponde à Bacia Sedimentar de Curitiba. A cobertura vegetal 
original era composta pela Floresta Ombrófi la Mista (46,50%), Campos Naturais (43,5%), Várzeas (1,5%), 
Floresta Estacional Semidecidual (7,9%), Cerrados (1,5%) e Floresta Ombrófi la Densa (0,60%). Sobrevivem 
atualmente cerca de 4,7% da mesorregião como Campos Naturais e 3,3% como Floresta Ombrófi la Mista. De 
acordo com o IPARDES (2006), algo como apenas 14.000 hectares dos cerca de 174.000 hectares remanescentes 
de campos e fl orestas estariam protegidos por Unidades de Proteção Integral. Também é a mesorregião que 
concentra a maior taxa de refl orestamento com espécies exóticas do Estado (algumas invasoras), com 
454.819 hectares de áreas plantadas, o que corresponde a 20,9% da mesorregião.

A mesorregião Oeste é a que apresenta a situação mais peculiar no interior do Estado. Segundo o IPARDES 
(2006), está localizada no Terceiro Planalto Paranaense, com uma cobertura fl orestal original da Floresta 
Estacional Semidecidual (72,10%) e uma pequena parcela de Floresta Ombrófi la Mista (24,9%). Atualmente 
tem cerca de 200.220 hectares de cobertura nativa, que correspondem a 8,74% do território da mesorregião. 
Desse estoque, a maior parte é de remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual, representados, quase 
que integralmente, pela cobertura vegetal do Parque Nacional do Iguaçu. Os 22% restantes de remanescentes 
são de Floresta Ombrófi la Mista e estão distribuídos ao longo do vale do rio Iguaçu.

A mesorregião Sudoeste está localizada no Terceiro Planalto Paranaense, com cobertura vegetal original 
da Floresta Ombrófi la Mista (78,50%), da Floresta Estacional Semidecidual (19,80%) e de Campos Naturais 
(1,70%). O grau de antropização é maior do que a média estadual. Apresenta atualmente apenas 13.966 
hectares de cobertura fl orestal nativa, que correspondem a 1,2% da mesorregião. Desse estoque, a maior 
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parte é de remanescentes da Floresta Ombrófi la Mista, localizados nas Terras Indígenas de Manguerinha 
(municípios de Chopinzinho e Coronel Vivida). Conforme o IPARDES (2006), encontra-se, em termos de 
conservação ambiental, com baixíssimas taxas de cobertura fl orestal remanescente e pequena proporção 
de fl orestas preservadas, e apenas 6,0% das suas fl orestas estão legalmente protegidas por Unidades de 
Proteção Integral, o que lhe confere uma baixa posição com relação à representatividade das UCs.

A mesorregião Centro-Sul está localizada no Terceiro Planalto Paranaense. A cobertura vegetal original 
era da Floresta Ombrófi la Mista (62,70%), dos Campos Naturais (23,70%) e de Floresta Estacional Semidecidual 
(13,60%). Dessa extensão original, sobreviveram cerca de 12,76% na mesorregião. De acordo com o IPARDES 
(2006), concentra-se aí o maior estoque contínuo de remanescentes da Floresta de Araucária e a maior 
extensão contínua de vegetação de Campos Naturais, porém apenas algo como 2,3% desses ambientes 
estão protegidos por Unidades de Conservação de Proteção Integral. A região apresenta sete áreas de terras 
indígenas, com um total de 47.225 hectares, concentrando, assim, o maior número e área desse tipo de terras 
no Estado, muito embora não sejam Unidades de Conservação.

A mesorregião Sudeste encontra-se em sua maior extensão territorial no Segundo Planalto Paranaense. 
Tinha cobertura fl orestal original de Floresta Ombrófi la Mista (90,20%), Campos Naturais (7,70%) e pequenas 
extensões com Floresta Estacional Semidecidual (2,10%). Conforme o IPARDES (2006), a Floresta Ombrófi la 
Mista representava a ainda signifi cativa marca de 13% da área da mesorregião, com fl orestas em estágio 
avançado de desenvolvimento, mas com o percentual de apenas 0,96% protegido legalmente em Unidades 
de Conservação de Proteção Integral, a pior posição estadual com relação à conservação legal das suas 
ecorregiões. Há também intensa atividade da indústria madeireira, com grandes extensões das fl orestas 
localizadas em propriedades particulares e um grande número de Áreas Especiais de Uso Regulamentado 
(ARESUR) para o Sistema Faxinal, que, segundo essa fonte, são dedicadas à conservação das fl orestas, mas 
que, conforme foi comentado anteriormente, são áreas de manejo fl orestal pouco sustentáveis (STRUMINSKI; 
STRACHULSKI, 2012).

Finalmente e paradoxalmente, apenas a mesorregião Metropolitana de Curitiba, a mais urbanizada e 
povoada do Estado, apresenta um grau de antropização agropecuário considerado baixo pelo IPARDES (2006), 
com um percentual de área antropizada, de forma agrossilvopastoril, menor que 60% (STRUMINSKI, 2006, 
encontrou cerca de 25% para a Região Metropolitana de Curitiba, excluindo-se áreas do litoral).

A chamada mesorregião Metropolitana de Curitiba pelo IPARDES (2006) possui três unidades ambientais 
naturais distintas: as Serras, os Planaltos e a Planície Litorânea, originalmente cobertas pela Floresta Ombrófi la 
Mista (36,05%), pela Floresta Ombrófi la Densa (32,90%), restingas (4,80%), manguezais (1,30%) e pelos 
Campos Naturais (20,40%). Atualmente essa mesorregião teria 877.336,34 hectares de remanescentes (38,12% 
da sua área total), concentrados na Planície Litorânea e na Serra do Mar. Dessa forma, possui a maior taxa 
de conservação de remanescentes vegetais, contribuindo com cerca de 4,4% da cobertura fl orestal do Estado. 
Desses remanescentes, 15% estão legalmente protegidos em Unidades de Conservação de Proteção Integral, 
praticamente todas em Floresta Ombrófi la Densa, número que confere com os apresentados no presente estudo.

7.3.4  ANÁLISE DO SISTEMA CONFORME AS CATEGORIAS DE MANEJO 7.3.4  ANÁLISE DO SISTEMA CONFORME AS CATEGORIAS DE MANEJO 

Outra análise importante sobre os Sistemas de Conservação da Natureza existentes no Paraná pode 
ser feita a partir da avaliação da contribuição das diferentes categorias de manejo à conservação efetiva 
da natureza do Estado. Pode-se dizer que idealmente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
e seu congênere estadual deveriam representar a implementação de políticas públicas de fortalecimento da 
capacidade de planejar e manejar apropriadamente as Unidades de Conservação e de manter a biodiversidade. 
Porém, esses sistemas têm demonstrado defi ciências de implementação e de efetividade para a conservação, entre 
as quais estão a situação fundiária muitas vezes indefi nida das áreas a serem conservadas, invasões, defi ciência de 
recursos humanos e fi nanceiros e ausência de uma base de informações, inclusive científi ca, confi ável sobre a rede 
de Unidades de Conservação. Isso signifi ca que as UCs podem ser consideradas pouco efetivas para a conservação.

Pode-se constatar também que, de modo geral, há pouco planejamento que vise aspectos estratégicos 
importantes para a conservação da natureza e da biodiversidade no Estado. Assim, as UCs têm se constituído 

em pouco mais do que “ilhas”, com ambiente natural um pouco melhor conservado, frente a ambientes rurais 
ou urbanos em volta. 

Por conta da ocupação intensa do território, as Unidades de Conservação do Estado compõem muito mais um 
conjunto do que um sistema propriamente dito, como sugerem Campos e Costa Filho (2006). Assim, não é possível 
distinguir uma maior fundamentação teórica da ecologia ou de outra área qualquer para dar suporte aos técnicos 
que trabalham na área, pois não houve oportunidade de incluir critérios ecossistêmicos que reconhecessem a 
variedade de habitats (como, por exemplo, a proteção de refúgios vegetacionais ou de espécies endêmicas) e sua 
interdependência, ou mesmo critérios da ecologia da paisagem, como os efeitos da fragmentação na matriz onde 
se situam essas unidades. Estudos sobre metapopulações, por exemplo, seguem sendo raros. 

Assim, se não é possível encontrar uma sistematização do ponto de vista de um planejamento ambiental, 
de forma a fazer com que os diversos ecossistemas existentes no Estado pudessem ser satisfatoriamente 
protegidos, isso tampouco tem permitido que as unidades possam, efetivamente, ser incorporadas a um 
processo de desenvolvimento minimamente sustentável.

Com isso, é possível perceber que os sistemas de Unidades de Conservação apresentam contradições 
quando o manejo das unidades é fi nalmente efetivado, como é o caso de parques estaduais onde foram 
implantados refl orestamentos com espécies exóticas substituindo a vegetação nativa (por exemplo, nos 
parques do Monge, Campinhos ou Vila Velha). 

Também pode ocorrer, em alguns casos, que uma mesma categoria de manejo, como uma APA, onde o território 
a ser conservado não está sob o poder do Estado, mas é normatizado por ele, pode refl etir um discurso naturalista 
bastante restritivo aos proprietários (no caso da Serra do Mar) ou eminentemente utilitarista (no caso da Região 
Metropolitana de Curitiba). Assim, tornou-se corriqueiro o caso de APAs onde houve deslocamento de moradores 
e ocorreu a destruição de ecossistemas de campos, várzeas, fl orestas aluviais e outros tipos de vegetação para 
a construção de represas para abastecimento (fi guras 7.3.7), caso das APAs dos rios Iraí, Piraquara, Passaúna, 
Verde etc., sendo posteriormente impostas restrições aos moradores remanescentes, situações típicas de impactos 
ambientais agregados à injustiça social. Com isso, os confl itos de uso são inevitáveis, gerando contradições difíceis 
de ocultar em se tratando de UCs.

No caso das APAs citadas, isso ocorreu porque, para os gestores dos recursos hídricos como Andreoli et 
al. (1999), a defi nição de uma bacia como manancial de abastecimento estabelece aquela que para eles é a 
mais nobre e importante vocação dessa área, que é a de produzir água de qualidade, à qual todos os demais 
usos (inclusive a conservação da natureza) devem estar subordinados.  

Isso explica por que a existência de uma APA, a categoria de UC que abrange mais áreas, sendo a mais 
representativa nos sistemas de conservação, não signifi ca necessariamente que a qualidade ambiental da 
área abrangida por ela esteja garantida ou seja melhor, ou mesmo que venha a se tornar melhor, do que a 
qualidade existente em outras áreas.

FIGURAS 7.3.7 - ÁREA NA APA DO RIO PIRAQUARA ANTES E DEPOIS DA INUNDAÇÃO POR REPRESA DE ABASTECIMENTO (IMAGENS FIGURAS 7.3.7 - ÁREA NA APA DO RIO PIRAQUARA ANTES E DEPOIS DA INUNDAÇÃO POR REPRESA DE ABASTECIMENTO (IMAGENS 
2001 E 2013), COM DESTRUIÇÃO DE ECOSSISTEMAS2001 E 2013), COM DESTRUIÇÃO DE ECOSSISTEMAS
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Existem, por exemplo, Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs) criadas pela COMEC (uma instituição 
voltada para o planejamento territorial com ênfase em estudos urbanos) com qualidade ambiental melhor 
do que a existente nas APAs criadas pelo IAP (uma instituição voltada para o planejamento territorial com 
ênfase na proteção ambiental), conforme constataram Struminski e Lorenzetto (2002). Ambos os tipos de 
unidades encontram-se, aliás, muito próximas na Região Metropolitana de Curitiba. Além disso, de modo 
geral, a área efetiva protegida nas APAs equivale apenas às Zonas de Conservação da Vida Silvestre e às de 
Preservação da Vida Silvestre, algo que a rigor também ocorre nas UTPs. 

Outra APA com qualidade ambiental discutível é apresentada pelo IPARDES (2006), a APA da Escarpa 
Devoniana. Situada na mesorregião Centro-Oriental e com uma extensão de 334.001 hectares, a área da APA é 
superior às áreas com vegetação de Campos Naturais e Floresta de Araucária remanescentes na mesorregião, 
o que é no mínimo discutível em se tratando de uma UC. Boa parte das áreas pertencentes à APA estão 
cobertas por silvicultura de espécies exóticas (Pinus spp e Eucalyptus sp), em solos não adequados ao uso 
agrícola intensivo (IPARDES, 2006). A silvicultura representa uma pressão ambiental sobre os campos, com o 
Pinus se confi gurando como uma espécie invasora. À parte essas distorções, deve ser lembrado que as chances 
de conservação e manejo ambiental aumentarão se o Estado procurar utilizar melhor o leque de categorias 
de manejo disponível. Nos sistemas federal e estadual, existe pouca participação de categorias de manejo 
importantes como as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, as Florestas Estaduais (ou Nacionais) etc. 

As Florestas Nacional, Estadual e Municipal, por exemplo, são áreas fl orestais contínuas, que podem 
conter espécies de fauna e fl ora nativas, além de serem áreas de manejo fl orestal. São de Uso Sustentável, 
mas de posse e domínio públicos, sendo necessário que o poder público desaproprie as áreas necessárias à 
sua criação. É uma modalidade que visa o uso múltiplo, com a conservação dos recursos fl orestais renováveis 
e a pesquisa científi ca, mas que acaba atuando na regulação dos estoques de madeira e outras essências de 
valor comercial, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico regional.

Também a criação de Reservas Particulares de Proteção à Natureza (RPPNs) representa um reconhecimento, 
ainda que tardio, do esforço privado pela conservação. Nessas reservas são permitidas atividades de pesquisa, 
educação ambiental e turismo, autorizadas e licenciadas pelo Estado. Trata-se de uma categoria de manejo 
relativamente pouco conhecida, embora a iniciativa pela sua instituição legal pertença ao Paraná. Ela deve 
ser estimulada, pois sequer conta-se com uma RPPN por município, apesar das RPPNs não exigirem recursos 
fi nanceiros governamentais.

Por outro lado, se a falta de recursos fi nanceiros pode ser um problema para a ampliação do sistema, ele 
tem sido ampliado por conta de outros meios, como, por exemplo, medidas compensatórias pela implantação 
de empreendimentos de grande impacto ambiental, uma possibilidade prevista na lei, como é o caso do 
Parque Estadual da Serra da Baitaca (esperando sua implementação como compensação fi nanceira pelo 
impacto da obra do Contorno Leste da BR-116).

Outra iniciativa pioneira do Paraná é o repasse de 5% do ICMS a municípios que abrigam em seu território 
mananciais de abastecimento público de interesse de municípios vizinhos ou Unidades de Conservação 
ambiental, o chamado ICMS ecológico. Esse recurso, no entanto, não é vinculado à conservação propriamente 
dita, sendo repassado diretamente à conta do município, para ser aplicado das mais diferentes formas.

Com tudo isso, como apontam Campos e Costa Filho (2006), é necessário adequar as UCs aos preceitos 
do SNUC, sendo preciso fazer um novo enquadramento dessas unidades em relação a esse sistema, além de 
realizar (ou atualizar) planos de manejo adequados às funções que as unidades devem exercer na conservação 
da biodiversidade. Para esses autores, é preciso corrigir também distorções na gestão, instituir sistemas de 
incentivo a parceiros para estimular a criação de UCs e outras atividades que estejam vinculadas, em duas 
vertentes: o aumento da expressividade das UCs já estabelecidas e a ampliação das áreas protegidas. 

Mas, como se comentou, do ponto de vista estrito da preservação da natureza, o panorama para a 
expansão do sistema de Unidades de Conservação é bastante limitado no Paraná, sendo praticamente nulo 
em algumas das suas mesorregiões, pois elas já não apresentam áreas fl orestais ou naturais signifi cativas 
para serem agregadas a esse sistema (conforme foi detalhado anteriormente). Por outro lado, segundo o 
IPARDES (2006), existem regiões onde não há igualmente mais possibilidade de expansão da agricultura, 
fi cando evidente a necessidade de priorizar ações para recuperação ambiental por meio da reposição da 
cobertura vegetal nativa, o que eventualmente abre espaço para a criação de uma nova categoria de Unidade 

de Conservação, ou algum projeto, com o caráter eminentemente de recuperação ambiental.
Nesse último sentido, para suprir falhas teóricas e operacionais, o Estado começou a considerar aspectos 

funcionais da ecologia da paisagem, a partir da proposta de recuperação e manutenção de corredores 
ecológicos ou Corredores da Biodiversidade, cuja intenção seria a de reverter o quadro de isolamento das 
UCs, por meio de uma proposta de conectividade de áreas fragmentadas.

Financiado pelo Banco Mundial, com recursos do Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF), e pelo 
governo do Paraná, um desses projetos, o Paraná Biodiversidade, delimitou entre 2003 e início de 2009 três 
corredores ecológicos, cada qual com características ambientais e socioeconômicas singulares, que somam 
2 milhões de hectares, 10% do território do Estado, centrando nas microbacias o essencial do seu objetivo 
de conectar Unidades de Conservação e demais fragmentos fl orestais, porém tentando integrar atividades 
produtivas com a conservação ambiental (PARANÁ, 2009).

Segundo essa fonte, nesses corredores existe um mosaico de usos e ocupação da terra, incluindo 
Unidades de Conservação de vários tipos, áreas de cultivo e pastagens, fragmentos de áreas preservadas de 
propriedades privadas, centros urbanos e atividades industriais. O projeto fundamentou-se na premissa de 
que em lugar de se limitar a manter amostras representativas de ecossistemas, as Unidades de Conservação 
ligadas por corredores fl orestais devem transformar-se em meios para manter em funcionamento ecossistemas 
naturais ou alterados em extensas regiões (fontes de metapopulações), envolvendo os proprietários rurais na 
conservação da natureza, por meio de alguns incentivos. 

Efetivamente, o projeto Paraná Biodiversidade focou sua ação nas seguintes áreas (PARANÁ, 2009): 
 Corredor Araucária: situado na região Centro-Sul paranaense, onde estão os principais remanescentes 

da Floresta Ombrófi la Mista, abrange 11 municípios, 90 microbacias e 3 Unidades de Conservação;
 Corredor Iguaçu-Paraná: situado no Oeste e Sudoeste paranaense, componente da Floresta Estacional 

Semidecidual, esse corredor abrange 26 municípios, 70 microbacias e 3 Unidades de Conservação, 
como o Parque Nacional do Iguaçu;

 Corredor Caiuá-Ilha Grande: na região Noroeste do Paraná, é composto pela Floresta Estacional 
Semidecidual, além de áreas de várzeas e ilhas do rio Paraná, e alcança 26 municípios, 120 microbacias 
e 3 Unidades de Conservação, como a Estação Ecológica do Caiuá.

Pode-se dar um certo crédito a esse programa, pois está entre seus objetivos incentivar o uso sustentado 
dos recursos naturais e a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no desenvolvimento 
regional, além de utilizar princípios baseados na Biologia da Conservação. 

Conforme se pode ler no relatório fi nal desse projeto (PARANÁ, 2009), nas microbacias de entorno 
e conexão nas quais o projeto investiu em ações de saneamento ambiental não apenas deteve-se o 
desmatamento de suas áreas como sua cobertura fl orestal aumentou: de 10,95% para 16,82%, no corredor 
Caiuá-Ilha Grande; de 11,5% para 23%, no Iguaçu-Paraná; e de 41,3% para 58% no corredor Araucária.

São números expressivos, mas, para fi ns de avaliação da recuperação dos corredores propostos, é necessário 
um tempo consideravelmente maior do que o sugerido pelo projeto para se confi rmar se a cobertura fl orestal 
de fato aumentou, ou seja, ao menos 20 anos para se consolidar uma área com vegetação fl orestal em estágio 
intermediário e 50 anos para se chegar a uma fl oresta secundária. Entretanto, essa avaliação é perfeitamente 
factível, uma vez que se dispõe atualmente de imagens orbitais que podem realizar o acompanhamento da 
evolução dos trabalhos realizados.

7.3.5   INDICADORES DE GESTÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO7.3.5   INDICADORES DE GESTÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O ato legal de criação (decreto, lei) de uma Unidade de Conservação é apenas um dos passos, embora 
de reconhecida importância, para a gestão dos recursos naturais de uma área a ser conservada. A partir 
da criação da unidade, começam a ser elaboradas e executadas uma série de ações, programas e projetos, 
normalmente previstos em um plano de manejo, que visam atingir os diferentes objetivos pelos quais aquela 
unidade pode ter sido criada: conservação da fl ora e da fauna, visitação, pesquisa científi ca, recuperação de 
áreas, entre outras atividades.
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Entretanto, não são muitos os dados sobre ações de manejo das UCs existentes no território paranaense que 
estão disponíveis nas páginas eletrônicas do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) ou em Relatórios Parametrizados 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Mas esses dados (ou a ausência deles) 
podem ser avaliados, sendo indicadores que permitem aferir a efi ciência da gestão dessas unidades.

Em alguns casos é possível encontrar dados sobre uma peça de planejamento, o plano de manejo, que 
pode ser considerada a mais consistente ferramenta para o manejo das unidades, sendo fundamental para 
a boa gestão dessas áreas. Atualmente, das 68 Unidades de Conservação do Estado, o IAP lista apenas 
36 UCs, pouco mais da metade, com planos de manejo, sendo que a maioria (47%), ou 17 unidades, tem 
seus planos de manejo já desatualizados, com idades entre 10 e 20 anos. Sete UCs estão com planos mais 
desatualizados ainda, virtualmente obsoletos, com relatórios acima de 20 anos. Apenas 11 unidades têm 
planos relativamente recentes, produzidos há menos de 10 anos, e somente a APA Estadual da Serra da 
Esperança tem um plano que pode ser considerado mais atual, produzido em 2009. 

No que diz respeito às 15 unidades federais, segundo a página eletrônica do ICMBio apenas a APA de 
Guaraqueçaba (1985), os parques nacionais de Iguaçu (1981) e Ilha Grande (2008) e a Rebio Perobas (2012) 
apresentam planos de manejo.

A recomendação usual é a de que planos de manejo devem ser produzidos e atualizados a cada 5 anos, 
para se adaptar às mudanças que possam afetar as unidades e para incorporar novos métodos de manejo.

Um indicador positivo é o relacionado à pesquisa científi ca. O IAP dá conta de que foram autorizadas 
97 pesquisas científi cas em 2012 e 52 em 2013, nas diferentes Unidades de Conservação mantidas pelo 
Estado e em diversas áreas de conhecimento. Trata-se de números expressivos, pois mostram uma dinâmica 
de produção de conhecimento sobre as UCs, atendendo, assim, a um dos objetivos de criação dessas áreas. 
Porém, aparentemente, essas pesquisas, tão importantes para o manejo dessas unidades, não têm sido 
incorporadas na mesma velocidade e quantidade aos planos de manejo, por estarem acontecendo em unidades 
com planos desatualizados ou em áreas que sequer têm plano de manejo, como foi comentado.

Já nas planilhas das UCs federais administradas pelo ICMBio não é possível se obter indicações precisas 
sobre pesquisas elaboradas nas unidades paranaenses, embora seja de se presumir, obviamente, que essas 
pesquisas estejam ocorrendo, pelo menos na mesma proporção que ocorrem nas unidades estaduais.

Vinte e três UCs estaduais das 64 existentes têm atos legais de formação de conselhos gestores, um 
instrumento de democratização da gestão pública que objetiva fazer com que a gestão compartilhada 
possa trazer benefícios ao manejo e à sustentabilidade ambiental e econômica das UCs. Fazem parte desses 
conselhos membros dos poderes públicos estadual, federal e municipal, da sociedade civil organizada, da 
comunidade científi ca do Paraná e das populações relacionadas com as unidades. Porém, apenas 13 conselhos 
de UCs estaduais já estão formados e atuantes.

Dos dados das planilhas das UCs federais administradas pelo ICMBio, consta que 9 das 15 unidades já 
apresentam conselhos gestores.

Das 68 Unidades de Conservação estaduais, o IAP lista 27 que permitem a visitação pública, geralmente 
os parques, pois não são todas as categorias que permitem a visitação, como é o caso das Estações Ecológicas 
ou das Reservas Biológicas. Nessas unidades, as visitas são permitidas somente a grupos organizados pré-
agendados como parte de uma estratégia de educação ambiental. A visitação por conta de pesquisa científi ca 
geralmente é franqueada a todas as unidades. 

Em média, as Unidades de Conservação paranaenses recebem 191 mil visitantes anualmente, mas esses 
números podem ser subestimados, pois existem anos em que os dados para compilação simplesmente não 
são enviados ao escritório da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas do IAP (DIBAP) em Curitiba. As 
unidades mais visitadas são os parques estaduais, estando Vila Velha sempre em primeiro lugar, com os demais 
lugares alternando-se entre os parques de Ilha do Mel, Monge, Guartelá, Serra da Baitaca, Pico do Marumbi e 
Campinhos. Geralmente os dados mostram que Vila Velha, um parque situado ao lado da principal rodovia federal 
que cruza o Estado, responde por um número que varia de um terço a metade da visitação das UCs do Estado, 
muito embora o próprio IAP divulgue visitações superiores a 50 mil visitantes para a Ilha do Mel (IAP, 2014).

O ICMBio lista apenas 4 unidades onde ocorre visitação pública, em geral espontânea (não manejada é 
o termo utilizado) e uma unidade onde existe atividade regular de Educação Ambiental, que seria uma das 
funções mais nobres para a criação de uma unidade desse tipo. Entretanto, a visitação pública é um dos 

itens nos quais as UCs federais são imbatíveis, ou antes, o Parque Nacional do Iguaçu, que sozinho recebe 
algo em torno de 1,5 milhão de visitantes ao ano, a população de uma metrópole como Curitiba. Iguaçu fi ca 
apenas atrás do Parque Nacional da Tijuca, situado no Rio de Janeiro, principal destino turístico do Brasil.

À parte esse visitante comum, que em última análise é um consumidor dos recursos naturais das UCs, 
existe um outro tipo de visitante que é particularmente interessante para essas áreas, que é aquele que 
se disponibiliza para trabalhar em prol da UC. Assim, um importante indicador do interesse público pelas 
Unidades de Conservação é o trabalho voluntário. O IAP explica que, para complementar a limitada quantidade 
de funcionários disponíveis para dar conta das Unidades de Conservação estadual e também para estimular a 
participação pública no manejo das Unidades de Conservação, o Estado possui um programa de voluntariado. 
Os dados disponibilizados mostram que, entre o ano de 2006 a 2009, 16 Unidades de Conservação utilizaram 
mais de 500 voluntários, que somaram um total de 3.947 ações, desenvolvendo 76.982 horas de trabalho. 
Possivelmente são dados subestimados, pois nem todo trabalho voluntário que ocorre nessas unidades é 
registrado nesse programa (fi gura 7.3.8).

FIGURA 7.3.8 - TRABALHO VOLUNTÁRIO NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA BAITACAFIGURA 7.3.8 - TRABALHO VOLUNTÁRIO NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA BAITACA
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Já o ICMBio cita a presença de trabalho voluntário (23 pessoas) apenas no Parque Nacional de Iguaçu. 
Nas demais unidades federais, segue sendo apenas um potencial. Dos Relatórios Parametrizados desse 
órgão, consta ainda como pessoal 25 funcionários efetivos, 24 terceirizados, 2 comissionados, 1 cedido, 1 
temporário e 4 estagiários, o que resulta em um total de 80 pessoas atendendo os  1.697.044 hectares de 
áreas federais na forma de UCs, ou algo como uma pessoa atendendo cerca de 21 mil hectares.

A questão fundiária é um nó que já foi desatado por apenas 4 das UCs federais, conforme é possível 
deduzir dos Relatórios Parametrizados do ICMBio (o IAP não disponibiliza esses dados). Por outro lado, essas 
planilhas detalham vários itens de infraestrutura que já estariam sendo supridos em pelo menos metade 
dessas unidades. Para a outra metade, muitas vezes o máximo disponível é um veículo (de passeio). O IAP 
não apresenta dados sobre a infraestrutura das unidades estaduais.

O ICMBio publica regularmente notas informativas sobre incêndios fl orestais em unidades de conservação 
federais e no ano de 2013 não foi registrado nenhum evento desse tipo nas UCs federais paranaenses. 

Das UCs estaduais não existem dados, mas esse assunto já rendeu divergências. Para a Serra do Mar, 
Oliveira et al. (2004), por exemplo, consideraram que acima de 1.500 metros s.n.m. o risco de um incêndio 
é o mais baixo do Estado, com coefi ciente -5, sugerindo que nessa altitude a probabilidade da ocorrência 
desse evento seria altamente improvável. Já Struminski (2009) relatou que situações sazonais favoráveis 
ao fogo fazem com que incêndios venham ocorrendo com uma frequência regular nas unidades existentes 
nessa região serrana. Este autor classifi cou os incêndios nessas áreas montanhosas como um processo de 
“erosão ambiental”, uma forma de degradação generalizada em que a vegetação natural queima, o solo onde 
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esta vegetação se encontra é volatizado ou é levado pelas chuvas, o substrato rochoso é desestabilizado 
e ocorrem deslizamentos (fi gura 7.3.9), o que afeta o relevo, os rios, que são assoreados, a paisagem e a 
biodiversidade, que é reduzida, afetando com isso alguns dos principais objetivos da criação dessas unidades.

FIGURA 7.3.9 - VEGETAÇÃO ALTO-MONTANA DESTRUÍDA POR INCÊNDIO NO PARQUE ESTADUAL PICO PARANÁFIGURA 7.3.9 - VEGETAÇÃO ALTO-MONTANA DESTRUÍDA POR INCÊNDIO NO PARQUE ESTADUAL PICO PARANÁ

FONTE: Acervo do autor

Se a ocorrência de incêndios é um dos fatores que mais transmite a sensação de que os parques queimam 
porque são apenas, de fato, “de papel”, ou seja, não possuem manejo adequado, o Paraná já criou, por outro 
lado, um efi ciente indicador de benefício que uma UC pode trazer a uma região, o já citado repasse do 
ICMS Ecológico a municípios que abrigam em seu território Unidades de Conservação ambiental. Em 2013 
foram repassados 104.714.837,75 de reais a 195 municípios, o que representou, em casos de municípios que 
têm restrições ambientais à implantação de outras formas de desenvolvimento convencionais, baseadas na 
indústria ou na agropecuária, a principal fonte de arrecadação municipal.

Os repasses do ICMS Ecológico recaem sobre qualquer UC inscrita no Sistema Nacional. Em 2013, por 
exemplo, São Jorge do Patrocínio foi o município que mais arrecadou ICMS Ecológico no Paraná, sendo R$ 
6.238.598 exclusivamente pela conservação da biodiversidade dos ecossistemas associados à planície de 
inundação do rio Paraná e ao arquipélago de Ilha Grande. O município tem três Unidades de Conservação: 
uma APA municipal, criada em 1994, o Parque Nacional de Ilha Grande e a Área de Proteção Ambiental das 
Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, ambas criadas em 1997. Essas Unidades de Conservação representam 60% 
da área do território municipal e o ICMS Ecológico gerado por elas representa 74,55% de sua arrecadação 
tributária. Entretanto, os valores são usados pelas prefeituras nas mais diversas rubricas, não havendo 
obrigatoriedade de uso para fi ns ambientais. As memórias de cálculo e os extratos fi nanceiros desses repasses 
estão disponíveis para consulta. Para os municípios que já têm suas áreas devidamente cadastradas no ICMS 
Ecológico, é possível saber quanto é esse repasse mensal e anualmente.

O ICMS Ecológico é um programa estadual modelar, mas a presença do Parque Nacional na região de 
Foz do Iguaçu também gera um importante impacto positivo na economia. Apenas o repasse voluntário do 
ICMBio ao Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu (Fundo Iguaçu), resultante de taxa 
extraída do ingresso dos visitantes do parque, representa um repasse de valores acima de 1 milhão de reais 
ao ano. O objetivo do fundo é desenvolver ações de divulgação e promoção para atrair mais turistas e eventos 
para Foz do Iguaçu (ICMBio, 2013).

7.3.6  CONCLUSÕES7.3.6  CONCLUSÕES

Embora, segundo Mercadante (2010) a sociedade em geral perceba melhor as vantagens da construção de 
uma hidrelétrica, de um fábrica ou de uma rodovia (mesmo às custas da destruição de um parque nacional), 
a criação de Unidades de Conservação, à parte o impacto positivo na economia que possa vir a trazer, está 
fundada no entendimento de que as áreas naturais desempenham funções essenciais não só para a natureza, 
mas também para a sobrevivência, o bem-estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento das sociedades 
humanas, e que, portanto, é necessário assegurar a conservação de extensões signifi cativas dos ambientes 
naturais, limitando ou proibindo a exploração de recursos naturais. Para Mercadante, não é razoável esperar 
que apenas quando aconteça uma catástrofe, como, por exemplo, quando falte água ou ocorram enchentes 
ou deslizamentos, é que se deve dar valor à natureza conservada. 

Segundo o mesmo autor, a criação de uma Unidade de Conservação gera confl itos e produz resistências, 
especialmente no caso das Unidades de Proteção Integral. Mas convém lembrar que toda medida ou obra 
que implique a destinação de uma parte do território para uma atividade em detrimento de outras possíveis 
gera confl ito. A abertura de uma estrada também gera confl itos. Nesse sentido, as Unidades de Conservação 
podem ser um instrumento de ordenamento do processo de ocupação do território, de zoneamento ambiental. 

Como foi observado, muitas vezes os critérios usados para a conservação da natureza foram os valores 
da beleza cênica ou algum critério utilitarista, como a conservação de mananciais, ou, pior ainda, o simples 
oportunismo que criou reservas sem maiores critérios, o que ajuda a explicar a eliminação posterior dessas 
reservas.

Mesmo que seja desconsiderado todo o proselitismo que envolve a questão da conservação da natureza, o 
fato é que a ocupação extensiva e rápida do território paranaense lamentavelmente legou para a atualidade 
uma base de informações ambientais defi ciente. Campos e Costa Filho (2006), aliás, chegam a opinar que, 
em função dos poucos remanescentes naturais, todas as áreas tornam-se estratégicas para a conservação 
da biodiversidade, não havendo assim áreas mais importantes que outras para se escolher para a criação de 
uma UC. 

Infelizmente isso não é assim tão simples. Percebe-se que muitas áreas naturais, inclusive de UCs, estão 
isoladas e apresentam uma extensão insatisfatória, o que pode gerar problemas para o futuro em relação à 
diversidade genética, variabilidade natural das espécies, aos processos naturais e ecossistemas e à própria 
sustentabilidade dessas reservas. Assim sendo, a pouca funcionalidade do sistema sugere que, devido às 
atuais lacunas existentes, seguramente a representação da biodiversidade do Paraná, nos seus três níveis 
(ecossistemas, espécies e genética) não está sendo efi ciente e os serviços ambientais que essas unidades 
prestam se tornam fragilizados. Com isso, há o risco de se deslocar os limitados recursos que existem para 
conservação para reservas que podem acabar se revelando ambientalmente pouco importantes, apenas por 
não apresentarem nenhum outro uso potencial, ou de se criarem reservas em áreas onde já existam projetos 
futuros, o que irá gerar confl itos e desperdícios.

Assim, considerando que os recursos para a conservação são limitados e que esse tema desperta pouco 
interesse na sociedade, deve-se adotar o princípio da economicidade do uso de recursos, o que justifi ca o 
investimento realizado em investigação científi ca em áreas naturais. A pesquisa pode auxiliar a direcionar 
esforços para conservar a biodiversidade, não apenas como um museu a céu aberto, apenas representando 
os diferentes tipos de vegetação e ecossistemas associados que ocorrem no Estado, mas também aspectos 
funcionais desses ecossistemas, o que exige conexões. 

Note-se que a recomendação de proteção da maioria das áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade já foi realizada em workshops regionais, estudos e programas. Também já foi adotada 
uma metodologia que prevê a recuperação de corredores de biodiversidade com parques e reservas como 
elementos-chave. Existem igualmente alguns elementos fi nanciadores previstos na legislação estadual que já 
auxiliam na valoração da conservação, muito embora o verdadeiro valor do que foi perdido com a degradação 
da natureza do Estado seja praticamente impossível de se estimar. O principal desafi o do Estado já não é 
o de criar novas áreas para conservação e sim o de estabelecer uma gestão compartilhada dos ambientes 
naturais por meio de parcerias com produtores rurais, empresas, instituições de pesquisa, ONGs e prefeituras 
municipais, que possa trazer benefícios ao manejo e à sustentabilidade ambiental e econômica das UCs.
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A universalização do pensamento em torno do patrimônio cultural começa a se cristalizar com a idealização 
e a consequente promulgação das Cartas Patrimoniais. Tais documentos, de caráter internacional, têm como 
objetivo principal a criação e a compatibilização de conceitos, globais e locais, sobre o patrimônio cultural e 
sua preservação. O entendimento do conteúdo desses documentos, dentro de uma análise histórica e social, 
fornece elementos fundamentais sobre a evolução dessa temática, na reciclagem e utilização coerente com 
as realidades contemporâneas. Dessa forma, as Cartas Patrimoniais permitem eleger parâmetros capazes de 
compatibilizar com a legislação vigente, assim como promover constantes atualizações legislativas em prol 
da preservação de bens culturais.

Diante desse contexto, o primeiro documento publicado, denominado Carta de Atenas (Grécia – 1931), 
deu início a uma discussão técnica sobre a defi nição de monumento e o entendimento sobre o que seria o 
seu entorno. A preocupação e a apropriação sobre os conjuntos arquitetônicos históricos e sua relação com o 
urbanismo, com a interdisciplinaridade e com os planos de desenvolvimento locais e regionais foram aspectos 
contemplados em cartas posteriores. Em um mesmo sentido, a restauração recebeu atenção especial e uma 
maior e mais criteriosa abordagem sobre o tema aconteceu em 1964 com a elaboração da Carta de Veneza 
(Itália) – Carta Internacional do Restauro.

A arqueologia, por sua vez, é posta em discussão com a Carta de Nova Delhi (Índia – 1956), a qual fornece 
as recomendações que defi nem os princípios internacionais a serem aplicados em matérias de pesquisa, e a 
Carta de Lausanne (Suíça - 1990), que vem trazer, entre outras recomendações permeadas em diversas outras 
cartas, os critérios de proteção e de gestão do patrimônio arqueológico. A partir da década de 1960 e, com 
mais intensidade na década de 1970, principalmente com a Conferência de Estocolmo (Suécia - 1972), há um 
incremento nas declarações internacionais referentes a questões que envolvem a garantia da qualidade de 
vida e a proteção do meio ambiente, buscando dessa forma uma interconexão com os bens culturais. Nessa 
mesma esteira e aproveitando as políticas públicas voltadas à inclusão social, as discussões internacionais 
sobre patrimônio cultural brindaram as últimas décadas com questões que privilegiam o fortalecimento de 
identidades sociais e culturais, considerando os valores e referências locais, o que resultou em cartas com 
temáticas voltadas à cultura popular e ao patrimônio imaterial.

Tais questões, temas centrais das declarações universais, fundamentais no entendimento amplo do 
patrimônio cultural, sofreram no Brasil um retardo ao longo do período ditatorial (1964-1985), onerando 
assim as discussões críticas do meio acadêmico, científi co e entre os próprios grupos sociais. Contudo, em 
1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, o patrimônio cultural foi plenamente contemplado, 
dentre outras temáticas ligadas ao fortalecimento da identidade tendo como base a diversidade da sociedade 
brasileira. Assim, a Carta Magna veio modernizar as formas de pensar os bens culturais na legislação 
brasileira. Sem expressar um conceito formal, no seu artigo 216 foram utilizados elementos fundamentais 
para a compreensão das realidades social, econômica e cultural do Brasil. Dessa forma, o patrimônio 
cultural brasileiro é constituído pelos “bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; 
as criações científi cas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edifi cações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científi co”.

Tendo como referencial a Constituição Brasileira recém-instituída, a Constituição do Estado do Paraná, 
de 5 de outubro de 1989, também deu ênfase aos bens materiais e imateriais, considerando inclusive “as 
terras, as tradições, usos e costumes dos grupos indígenas” como integrantes do patrimônio cultural do 
Estado e, portanto, passíveis de proteção. O parágrafo 1.º, inciso XV, artigo 207, defi ne a integração dos 
bens culturais, tanto material quanto imaterial, com o bem ambiental, enaltecendo assim a transversalidade 
dessas matérias e, conforme o texto legal, é essencial à sadia qualidade de vida “proteger o patrimônio de 
reconhecido valor cultural, artístico, histórico, estético, faunístico, paisagístico, arqueológico, turístico, 
paleontológico, ecológico, espeleológico e científico paranaense, prevendo sua utilização em condições que 
assegurem a sua conservação”. A abrangência adotada pela Constituição do Estado do Paraná em matéria do 
patrimônio cultural vem fortalecer não somente as questões legais, mas a legitimação do Poder Público no 
âmbito da sua proteção, valorização e uso democrático dos bens culturais que o representam.

8 PATRIMÔNIO CULTURAL

Aimoré Índio do Brasil Arantes | Almir Pontes Filho | Milton de Chueri Karam | Rosina Coeli Alice Parchen
Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura (CPC/SEEC)

Até meados do século XX, o conceito de patrimônio cultural estava ligado, preferencialmente, à história 
de uma pequena parcela da população, a elite. Por isso, todo esforço era direcionado à proteção e conservação 
seletiva de uma determinada identidade sociocultural. Atualmente, entende-se como patrimônio cultural o 
elemento essencial para a emancipação intelectual, o desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de 
vida de todo cidadão, por meio, principalmente, da difusão dos bens culturais.

Nesse sentido, patrimônio cultural tornou-se algo coletivo de importância crucial para a democracia 
cultural. Para tanto, exige-se o compromisso ético e a cooperação de todos os segmentos da sociedade 
para garantir tanto a sua conservação como a sua exploração adequada, assim como a plena acessibilidade 
e descentralização. A palavra patrimônio pode assumir sentidos diversos. A história nos revela que, com o 
passar dos anos, o Poder Público tomou as primeiras medidas de proteção aos monumentos de valor para a 
história das nações. Então, o uso do termo patrimônio estendeu-se para os bens protegidos por lei e pela 
ação de órgãos especialmente constituídos, passando a designar o conjunto de bens culturais de uma nação.

A criação de patrimônios nacionais intensifi cou-se durante o século XIX e serviu para criar referenciais 
comuns a todos que habitavam um mesmo território, o que resultou na imposição de uma “língua nacional”, 
de “costumes nacionais”, de uma “história nacional” que se sobrepôs às memórias particulares e regionais. 
O patrimônio passou a ser, assim, uma construção social de extrema importância política. Nesse sentido, a 
palavra patrimônio indicava uma escolha ofi cial, o que envolve exclusões; também signifi ca algo construído 
para ser uma representação do passado histórico e cultural de determinada sociedade.

Ao longo dos anos, ampliou-se a noção de patrimônio. O que era restrito somente à história e à arquitetura 
expandiu-se para o intangível e o natural, concebidos como produtos das ações dos homens, portanto, da 
cultura. A construção do patrimônio cultural e a sua preservação é um ato que depende das concepções que 
cada época tem a respeito do que, para quem e por que preservar. Portanto, deve resultar da negociação 
possível entre os diversos setores sociais, envolvendo cidadãos e Poder Público.

No Brasil, país com uma história escravista e diferenças sociais extremas, é compreensível a distância 
entre o patrimônio cultural e a maioria da população brasileira, uma vez que esta não reconhecia nele 
nada seu. Com a Constituição Cidadã de 1988, essa situação mudou e todos os segmentos sociais e étnicos 
começaram a ter reconhecidos seus papéis de construtores da sociedade, da história e da cultura brasileira.

Os remanescentes materiais e imateriais de cultura, além de servir ao conhecimento do passado, são 
também testemunhos de experiências vividas, coletiva ou individualmente, e permitem aos homens lembrar 
e ampliar o sentimento de pertencer aos mesmos espaços, de partilhar uma mesma cultura e desenvolver a 
percepção de um conjunto de elementos comuns, que fornecem o sentido de grupo e compõem a identidade 
coletiva. Assim, preservar o patrimônio cultural representado pelos objetos, documentos escritos, imagens, 
traçados urbanos, áreas naturais, paisagens ou edifi cações é garantir que a sociedade tenha mais oportunidades 
de perceber a si própria.

8.1  ASPECTOS JURÍDICOS E LEGAIS DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL8.1  ASPECTOS JURÍDICOS E LEGAIS DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Medidas administrativas foram adotadas há bastante tempo em antigos impérios e reinos para a proteção 
de edifi cações importantes para suas sociedades. A partir do século XIX, um pensamento mais estruturado 
sobre a proteção do patrimônio cultural começa a ser organizado. Mas é somente no início do século XX que 
posturas, legislações e atitudes mais abrangentes e concretas são postas em prática, ampliando inclusive o 
universo inerente ao patrimônio cultural.
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A Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC), vinculada à Secretaria de Estado da Cultura do Paraná 
(SEEC), é a unidade da administração executiva estadual encarregada dos assuntos relativos ao patrimônio 
cultural. Criada pela Lei Estadual nº 112, de outubro de 1948, e com a denominação de Divisão do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural do Paraná, suas atribuições visam a “promoção da defesa e restauração 
dos monumentos e objetos artísticos e históricos regionais e a conservação das paisagens e formações 
naturais características do Estado”. Da mesma forma e expressa nessa lei, inicia-se a formulação de um 
Conselho Consultivo, atualmente confi gurado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do 
Paraná, cujo Regimento Interno, aprovado em 22 de outubro de 1987, instituiu-o como unidade de direção 
superior da Secretaria de Estado da Cultura e “constitui órgão normativo e consultivo, auxiliar na formação, 
acompanhamento e avaliação da política relativa ao patrimônio histórico, artístico e natural do Paraná”.

A CPC passou a assumir também, como forma de proteção do patrimônio cultural, o instrumento jurídico 
do tombamento, pela Lei Estadual nº 1.211, de 16 de setembro de 1953, que vem normatizar e fornecer 
elementos de gestão. Ressalta-se que o artigo 1.º dessa lei fornece os elementos conceituais do “patrimônio 
histórico, artístico e natural do Estado do Paraná, constituídos pelo conjunto dos bens móveis e imóveis 
cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 
Paraná, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfi co, bibliográfi co ou artístico, assim como os 
monumentos naturais, os sítios e paisagens que importa conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana”. No seu parágrafo 1.º, expressa que 
tais bens somente serão considerados parte integrante do patrimônio cultural do Paraná depois de inscritos 
separada ou agrupadamente em um dos quatro Livros do Tombo, denominados Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfi co e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Artes Aplicadas e Livro do Tombo 
das Belas Artes.

Contudo, tanto as atribuições da CPC como a própria Lei Estadual de Tombamento receberam novas 
atualizações a partir da instituição dos preceitos constitucionais. Assim, além do instrumento jurídico do 
tombamento, a Constituição Brasileira, no parágrafo 1º do artigo nº 216, estabelece novos instrumentos de 
proteção do patrimônio cultural, tais como “o inventário, o registro, a vigilância, a desapropriação e outras 
formas de acautelamento e preservação”, fornecendo dessa forma os limites de atuação da sociedade e da 
própria Administração Pública.

No entanto, o tombamento confere aos bens protegidos por lei a referência cultural e, portanto, 
transforma-os em bens de interesse público. Assim, sob a tutela de um regime jurídico especial, o ato 
do tombamento produz efeitos sobre a esfera legal dos proprietários desses bens protegidos, que podem 
ser privados ou públicos, impondo a estes ônus e obrigações e, inclusive, restrições ao próprio direito de 
propriedade. Em determinados casos o tombamento passa a ser uma fi gura jurídica declaratória, pois tal ato 
administrativo vem reforçar a tutela já estabelecida em lei anterior, como é o caso dos bens arqueológicos 
ou mesmo aqueles que se referem aos quilombos.

A vinculação intrínseca do patrimônio cultural ao meio ambiente permite, conforme leitura constitucional, 
realizar uma transferência de valores inerentes ao patrimônio cultural para as questões ambientais. De 
uma forma mais contundente que o próprio meio ambiente, e devido às suas próprias características 
constitutivas, os bens culturais são considerados não renováveis. Considerando o direito fundamental que 
daí decorre, a fragilidade e a função social dos bens culturais, tanto materiais como imateriais, justifi cam 
ações de proteção mais efi cazes contra os crimes que atingem o patrimônio cultural. Assim, a promulgação 
da Lei Federal nº 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, no ano de 1998, que derrogou os artigos nº 165 e 
166 do Código Penal, representa um avanço na tutela dos bens ambientais e, sobretudo, do patrimônio 
cultural brasileiro protegido ou acautelado de alguma forma. Entre outras omissões de proteção ao meio 
ambiente e ao patrimônio cultural, esse dispositivo legal considera crime “alterar o aspecto ou estrutura de 
edifi cação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 
valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfi co ou 
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida”. Entende-se que 
tal criminalização envolve a destruição parcial ou total do bem cultural considerando a não observância, pela 
pessoa física ou jurídica, das condicionantes e das compensações estabelecidas no curso do procedimento 
de licenciamento ambiental.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente e sua regulamentação pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, veio trazer as diretrizes iniciais do 
licenciamento e a revisão de atividades potencialmente poluidoras, contribuindo efetivamente para a proteção do 
meio ambiente e do patrimônio cultural, assim expresso no seu artigo 9º, inciso IV e artigo 10º. Da mesma forma, 
a Resolução nº 001/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e, principalmente, a Resolução 
nº 237, de 1997, signifi caram um avanço nessas questões, regulamentando de forma defi nitiva o licenciamento 
ambiental no Brasil, tendo assim os órgãos ambientais estaduais, com a delegação do IBAMA, o dever de exigir o 
Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental dos empreendedores.

Considerando o licenciamento ambiental um procedimento administrativo no qual a administração 
pública exige garantias da preservação da qualidade ambiental em sintonia com o desenvolvimento social e 
econômico, por intermédio do cumprimento de fases e atos sequenciais e específi cos, adequando ou limitando 
obras ou atividades de grandes e médios empreendimentos, há que se concluir que todo o território do Estado 
esteja afeto a tal regulamento, pois o artigo nº 225 da Constituição Federal de 1988 vem preconizar que 
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações”.

8.2  OS BENS TOMBADOS NO PARANÁ8.2  OS BENS TOMBADOS NO PARANÁ

A Constituição Federal do Brasil, promulgada no ano de 1988, defi niu em seu artigo nº 216 que o patrimônio 
cultural brasileiro é constituído pelos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, sendo estes portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 
formadores da nossa sociedade.

Nesse contexto, confi guram como patrimônio “as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; 
as criações científi cas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edifi cações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científi co”.

Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao 
modo de ser das pessoas. Dessa forma, podem ser considerados bens imateriais: conhecimentos enraizados 
no cotidiano das comunidades; manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e 
festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida 
social; além de mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem 
práticas culturais.

O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classifi cados segundo sua natureza: 
arqueológico, paisagístico e etnográfi co; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão divididos 
em bens imóveis – núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais – e móveis 
– coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográfi cos, arquivísticos, videográfi cos, 
fotográfi cos e cinematográfi cos.

Entre os bens materiais brasileiros destacam-se, por exemplo, os conjuntos arquitetônicos de cidades 
como Ouro Preto (MG) e São Luís (MA) ou os paisagísticos, como Lençóis (BA) e o Corcovado (Rio de Janeiro). 
No Paraná ressalta-se a Serra do Mar, cujo perímetro da área tombada abrange 11 municípios, além de Sítios 
Arqueológicos e os conjuntos arquitetônicos e históricos de Antonina, Lapa e Paranaguá, dentre outros.

Cabe ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural são passíveis de punição, 
conforme previsto em lei. No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão 
vinculado ao Ministério da Cultura – (MinC, é responsável por promover e coordenar o processo de preservação 
e valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial. No Estado do Paraná 
esse trabalho é realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), por meio da Coordenação do Patrimônio 
Cultural (CPC) e do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA). 
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MUNICÍPIOS COM BENS TOMBADOS

FIGURA 8.2.1 - MUNICÍPIOS COM BENS TOMBADOSFIGURA 8.2.1 - MUNICÍPIOS COM BENS TOMBADOS
FONTE: SEEC, 2014
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FIGURA 8.2.3 - MUNICÍPIOS COM CENTROS HISTÓRICOS TOMBADOSFIGURA 8.2.3 - MUNICÍPIOS COM CENTROS HISTÓRICOS TOMBADOS

FONTE: SEEC, 2014

FIGURA 8.2.4 - MUNICÍPIOS COM PARQUES, SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E ÁREAS NATURAIS TOMBADASFIGURA 8.2.4 - MUNICÍPIOS COM PARQUES, SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E ÁREAS NATURAIS TOMBADAS

FONTE: SEEC, 2014

Conforme prevê a Lei Estadual nº 1.211/1953, a SEEC/CPC apresenta os seguintes Livros Tombo para 
registro dos bens tombados:

 Livro 1 - do Tombo Arqueológico, Etnográfi co e Paisagístico, que se refere às coisas pertencentes 
às categorias de arte arqueológica, etnográfi ca, ameríndia e popular, bem como os monumentos 
naturais;

 Livro 2 - do Tombo Histórico, que se refere às coisas de interesse histórico e às obras de arte 
históricas;

 Livro 3 - do Tombo das Artes Aplicadas, que se refere às obras que se incluírem na categoria das artes 
aplicadas, nacionais e estrangeiras;

 Livro 4 - do Tombo das Belas Artes, que se refere às coisas de arte erudita estadual, nacional ou 
estrangeira.

O Paraná tem 187 bens tombados pelo CEPHA e pelo IPHAN, que são de natureza diversa, tais como árvores 
urbanas (5), centros históricos (3), documentos e objetos (8), edifi cações religiosas (22), edifícios de ensino 
(10), edifícios públicos ou de uso coletivo (28), estação ferroviária (14) e rodoviária (1) de passageiros, 
fazendas (3), fortifi cações e indústrias (4), imagens, esculturas e pinturas (12), monumentos (6), paisagens 
urbanas (6), palácios ou palacetes (9), parques e áreas naturais (9), pontes (4) e residências (43).

Esse conjunto de bens está distribuído em 48 municípios do Estado. Curitiba concentra 65 deles 
(34,75% do total). Nos 7 municípios do litoral, estão localizados 41 bens (21,92%). Em 13 municípios da 
região dos Campos Gerais, encontram-se outros 45 bens tombados (24,06%). Em mais 27 municípios do 

Paraná encontramos 36 bens protegidos pelo tombamento (fi guras 8.2.1 e 8.2.2). Nas fi guras 8.2.3 a 8.2.6, 
visualizam-se os municípios com bens tombados de natureza diversa. No quadro 8.2.1, constam o número de 
bens tombados por município (pelo CEPHA e pelo IPHAN).

QUADRO 8.2.1 - BENS TOMBADOS POR MUNICÍPIO NO ESTADO DO PARANÁQUADRO 8.2.1 - BENS TOMBADOS POR MUNICÍPIO NO ESTADO DO PARANÁ

continua

NÚMERO 
DE BENS 

TOMBADOS
MUNICÍPIO

NÚMERO 
DE BENS 

TOMBADOS
MUNICÍPIO

2 Almirante Tamandaré 1 Mallet
7 Antonina 3 Maringá
1 Antônio Olinto 1 Matinhos
1 Araucária 4 Morretes
2 Balsa Nova(1) 7 Palmeira(1)
1 Campina Grande do Sul(2) 24 Paranaguá
1 Campo Largo 2 Piraquara
1 Campo Mourão 8 Ponta Grossa
8 Castro 1 Pontal do Paraná
1 Colombo 1 Prudentópolis
1 Coronel Vivida 0 Quatro Barras(2)
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FIGURA 8.2.5 - MUNICÍPIOS COM ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS TOMBADASFIGURA 8.2.5 - MUNICÍPIOS COM ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS TOMBADAS

FONTE: SEEC, 2014

FIGURA 8.2.6 - MUNICÍPIOS COM EDIFICAÇÕES RELIGIOSAS TOMBADASFIGURA 8.2.6 - MUNICÍPIOS COM EDIFICAÇÕES RELIGIOSAS TOMBADAS

FONTE: SEEC, 2014

conclusão

NÚMERO 
DE BENS 

TOMBADOS
MUNICÍPIO

NÚMERO 
DE BENS 

TOMBADOS
MUNICÍPIO

65 Curitiba 1 Ribeirão Claro
1 Guarapuava 1 Rio Negro
1 Guaraqueçaba 1 Santo Antônio da Platina
2 Guaratuba 1 Santo Antônio do Sudoeste
1 Ibiporã 1 Santo Inácio
1 Ipiranga 1 São João do Triunfo
1 Irati 0 São José dos Pinhais(2)
3 Jacarezinho 1 Teixeira Soares
4 Jaguariaíva 1 Terra Roxa
1 Joaquim Távora 1 Tibagi
10 Lapa 0 Tijucas do Sul(2)
1 Laranjeiras do Sul 1 Toledo
4 Londrina 3 União da Vitória

FONTE: SEEC (2014)

(1) Balsa Nova e Palmeira têm um bem em comum.

(2) Estes têm unicamente uma porção da área tombada da Serra do Mar, a qual já é computada como um bem.

A área de tombamento da Serra do Mar é a maior área dentre todos os bens tombados e abrange porções 
de territórios de 11 municípios paranaenses: Antonina, Campina Grande do Sul, Guaraqueçaba, Guaratuba, 
Matinhos, Morretes, Paranaguá, Piraquara, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul. Atualmente, o 
total de 48 municípios com bens tombados no Estado do Paraná apresenta a seguinte distribuição quantitativa:

 31 municípios (64,58% do total) com 1 bem tombado (0,53% do total): Antônio Olinto, Araucária, Campina 
Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, Colombo, Coronel Vivida, Guarapuava, Guaraqueçaba, Ibiporã, 
Ipiranga, Irati, Joaquim Távora, Laranjeiras do Sul, Mallet, Matinhos, Pontal do Paraná, Prudentópolis, Quatro 
Barras, Ribeirão Claro, Rio Negro, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, São João do Triunfo, 
São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Teixeira Soares, Terra Roxa, Tibagi, Tijucas do Sul e Toledo;

 2 municípios (4,17%) com 2 bens tombados (1,07%): Guaratuba e Piraquara;
 4 municípios (8,16%) com 3 bens tombados (1,60%): Almirante Tamandaré, Balsa Nova (sendo 1 com 

Palmeira), Jacarezinho e Maringá;
 3 municípios (6,25%) com 4 bens tombados (2,13%): Jaguariaíva, Londrina e Morretes;
 1 município (2,08%) com 5 bens tombados (2,67%): União da Vitória;
 2 município (4,17%) com 7 bens tombados (3,74%): Antonina e Palmeira (sendo 1 com Balsa Nova);
 2 municípios (4,17%) com 8 bens tombados (4,28%): Castro e Ponta Grossa;
 1 município (2,08%) com 10 bens tombados (5,34%): Lapa;
 1 município (2,08%) com 24 bens tombados (12,83%): Paranaguá;
 1 município (2,08%) com 65 bens tombados (34,76%): Curitiba.

Maringá

Curitiba

Cascavel

Palotina

Umuarama

Londrina

Paranavaí

Paranaguá

Guarapuava

Ortigueira

Jaguariaíva

Ponta Grossa

Campo Mourão

Foz do Iguaçu

União da Vitória

Francisco Beltrão

Ibiporã

Jacarezinho

Antonina

Castro

Lapa

Sto 
Antônio 

da Platina

Joaquim
Távora

239

323

577

317

158

163

182

483

151

116

116

277

277

376

487

369

369

376

280

158

153

373

277

476

376

277

140.000 230.000 320.000 410.000 500.000 590.000 680.000 770.000
7.

04
0.

00
0

7.
12

0.
00

0
7.

20
0.

00
0

7.
28

0.
00

0
7.

36
0.

00
0

7.
44

0.
00

0
7.

52
0.

00
0

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

SÃO PAULO

ARGENTINA

PARAGUAY

SANTA CATARINA

22°07'S
54°26'W

26°39'S

54°26'W 48°05'W

48°05'W

MATO GROSSO

DO SUL

22°07'S

26°39'S

O
ce

an
o A

tlâ

ntic
o

0 20 40

km

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

Antônio
Olinto

Maringá

Curitiba

Cascavel

Palotina

Umuarama

Londrina

Paranavaí

Paranaguá

Guarapuava

Ortigueira

Jaguariaíva

Ponta Grossa

Campo Mourão

Foz do Iguaçu

União da Vitória

Francisco Beltrão

Guaratuba

Palmeira

Antonina

Mallet

Lapa

Balsa
Nova

Morretes

239

323

577

317

158

163

182

483

151

116

116

277

277

376

487

369

369

376

280

158

153

373

277

476

376

277

140.000 230.000 320.000 410.000 500.000 590.000 680.000 770.000

7.
04

0.
00

0
7.

12
0.

00
0

7.
20

0.
00

0
7.

28
0.

00
0

7.
36

0.
00

0
7.

44
0.

00
0

7.
52

0.
00

0

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

SÃO PAULO

ARGENTINA

PARAGUAY

SANTA CATARINA

22°07'S
54°26'W

26°39'S

54°26'W 48°05'W

48°05'W

MATO GROSSO

DO SUL

22°07'S

26°39'S

O
ce

an
o A

tlâ

ntic
o

0 20 40

km

Projeção UTM
Meridiano Central -51º



 ••• 228 •••228



 ••• 229 •••

Toda ação humana no tempo e no espaço expressa e registra, de alguma forma, as características sociais, 
econômicas e políticas de uma época e de seu imaginário. O estudo do patrimônio cultural gerado por essa 
ação e materializado em monumentos, ícones, equipamentos rurais e urbanos, assim como a apropriação 
do patrimônio natural identifi cado por rios, quedas d’água, montanhas, bosques, fl orestas e fauna, podem 
revelar a história de um Estado, de uma cidade, de um povoado, de um bairro ou de uma família, e todas as 
suas representações simbólicas.

Em muitos países europeus, asiáticos e mesmo da América do Norte, o desenvolvimento econômico 
e social está atrelado ao respeito, à proteção e à promoção do patrimônio cultural. É essencial que esse 
desenvolvimento considere o patrimônio cultural como uma premissa, um fundamento e ao mesmo tempo 
um direcionamento para suas ações e empreendimentos, garantindo que, dessa forma, a história humana e 
os bens materiais, imateriais e naturais permaneçam sempre presentes na vida das pessoas, projetando um 
futuro cada vez mais comprometido e articulado com o seu passado. 

8.3  AS CARTAS PATRIMONIAIS8.3  AS CARTAS PATRIMONIAIS

Medidas administrativas foram adotadas há bastante tempo em antigos impérios e reinos para a proteção 
de edifi cações importantes para suas sociedades. A partir do século XIX, um pensamento mais estruturado 
sobre a proteção do patrimônio cultural começa a ser organizado, mas é somente no início do século XX que 
posturas, legislações e atitudes mais abrangentes e concretas são postas em prática.

Em 1931, surge a Carta de Atenas, que discute a racionalização de procedimentos em arquitetura e propõe 
normas e condutas em relação à preservação e conservação de edifi cações, para que tenham caráter internacional 
e garantam a perpetuação das características históricas e culturais nos monumentos a ser preservados.

As técnicas e as teorias dominantes a cada momento da evolução do pensamento preservacionista muitas 
vezes possibilitaram a descaracterização de prédios de valor histórico, ao permitirem certas adaptações de técnicas 
construtivas ou ao consentirem a modernização de instalações para a readequação dos espaços às demandas 
da vida moderna. Os documentos gerados inicialmente, em geral, não têm maior grau de observância com a 
explicitação de detalhes para o restauro ou para outras intervenções nos monumentos de patrimônio histórico.

Assim, com a evolução do pensamento e frente a avaliações de casos ocorridos, outras regulamentações 
e orientações foram sendo editadas, no esforço de controle das modernizações que eram introduzidas pelas 
intervenções e para o equacionamento de diretrizes de resgate da memória e da cultura na conservação do 
patrimônio edifi cado. Uma maior e mais criteriosa abordagem sobre restauro aconteceu em 1964 com a elaboração 
da Carta de Veneza, conhecida também como Carta Internacional do Restauro. Sobre a conservação, em seu artigo 
7.º, a carta diz que “o monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa”.

As Cartas Patrimoniais permaneceram atuais ao longo do tempo e são complementadas por novas normas 
e recomendações que nos descortinam novos ou mais amplos procedimentos na preservação do patrimônio 
cultural. Essas cartas, juntamente com as demais recomendações e leis, propõem tipos de atitudes em 
relação aos bens patrimoniais. A análise de seus conceitos contribui para uma atitude consciente na adoção 
de políticas preservacionistas do patrimônio (PARANÁ, 2014).

As Cartas Patrimoniais e seus objetivos específi cos encontram-se no quadro 8.2.2.

QUADRO 8.2.2 - RELAÇÃO DAS CARTAS PATRIMONIAIS E SEUS OBJETIVOS ESPECÍFICOSQUADRO 8.2.2 - RELAÇÃO DAS CARTAS PATRIMONIAIS E SEUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

continua

ANO NOME DO DOCUMENTO CONTEÚDO DO DOCUMENTO

1500 Carta de Pero Vaz de Caminha Documento histórico
1931 Carta de Atenas Proteção de monumentos
1933 Carta de Atenas/CIAM Planejamento das cidades
1956 Recomendação de Nova Delhi Arqueologia
1962 Recomendação Paris Preservação de paisagens e sítios
1964 Carta de Veneza Conservação e restauração de monumentos e sítios

conclusão

ANO NOME DO DOCUMENTO CONTEÚDO DO DOCUMENTO

1967 Normas de Quito Conservação e utilização de monumentos e lugares de interesse 
histórico e artístico

1968 Recomendação Paris Preservação de bens culturais ameaçados por obras públicas ou 
privadas

1970 Compromisso de Brasília Defesa do patrimônio histórico e artístico nacional

1971 Anais do Encontro de Governadores 
Salvador

1971 Compromisso de Salvador Preservação do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e 
natural

1972 Carta do Restauro  Itália Restauração
1972 Declaração de Estocolmo Ambiente humano
1972 Recomendação Paris Proteção do patrimônio mundial, cultural e natural

1974 Resolução de São Domingos
Experiências na conservação e restauração do patrimônio 
monumental dos períodos colonial e republicano (República 
Dominicana)

1975 Declaração de Amsterdã Arquitetura singular da Europa como patrimônio de todos
1975 Manifesto de Amsterdã Patrimônio arquitetônico europeu
1976 Carta do Turismo Cultural Recomendações ao Turismo Cultural – Bruxelas/ICOMOS

1976 Recomendações de Nairóbi Salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida 
contemporânea

1977 Carta de Machu Picchu Atualização da Carta de Atenas
1980 Carta de Burra Conservação, preservação, restauração e reconstrução de bens
1981 Carta de Florença Proteção dos jardins históricos
1982 Declaração de Nairóbi Meio ambiente
1982 Declaração de Tlaxcala Revitalização de pequenas aglomerações
1985 Declaração do México Políticas culturais

1986 Carta de Washington Complementa a Carta de Veneza de conservação e restauração de 
monumentos e sítios 1964

1987 Carta de Petrópolis Preservação e revitalização de centros históricos
1987 Carta de Washington Salvaguarda de cidades históricas
1989 Carta de Cabo Frio Salvaguarda do patrimônio natural e cultural da América
1989 Declaração de São Paulo Atualização da Carta de Veneza 1964
1989 Recomendação Paris Salvaguarda da cultura tradicional e popular
1990 Carta de Lausanne Proteção e gestão do patrimônio arqueológico
1992 Carta do Rio de Janeiro Cooperação entre países, setores e pessoas
1994 Conferência de Nara Autenticidade em relação à convenção do Patrimônio Mundial
1995 Carta de Brasília Autenticidade em relação ao patrimônio
1995 Recomendação Europa Conservação integrada das áreas de paisagens culturais
1996 Declaração de Sofi a Patrimônio cultural, diversidade e especifi cidades
1996 Declaração de São Paulo 2 Mudanças sociais e patrimônio cultural
1997 Carta de Fortaleza Patrimônio imaterial, estratégias e formas de proteção
1997 Carta de Mar del Plata Patrimônio intangível

1999 Cartagenas de Índias – Colômbia Proteção e recuperação de bens culturais do patrimônio 
arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico e artístico

2003 Recomendação Paris Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial
2009 Carta de Nova Olinda Avaliação e planejamento das Casas do Patrimônio

2010 1.º Fórum Nacional do Patrimônio 
Cultural Sistema Nacional do Patrimônio Cultural

2010 Carta de Brasília Patrimônio natural e cultural
2011 Carta de Juiz de Fora Jardins históricos brasileiros

FONTE: PARANÁ/SEEC
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8.4  O PROCESSO DE TOMBAMENTO8.4  O PROCESSO DE TOMBAMENTO

Em 1935, pela Lei Estadual nº 38, foi instituído o Conselho Superior de Defesa do Patrimônio Cultural 
do Paraná, destinado a colaborar, como órgão consultivo do governo, na defesa do patrimônio cultural e no 
estímulo a toda atividade intelectual e artística do Estado, com o objetivo de elevar a sua cultura sob todos 
os pontos de vista. No ano de 1953, foi sancionada a Lei Estadual nº 1.211, também conhecida como Lei de 
Tombamento, a qual dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná.

Em seu artigo 1.º, essa lei defi ne que o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná é 
constituído pelo conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Estado cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Paraná, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfi co, bibliográfi co ou artístico, assim como os monumentos naturais, os sítios e 
paisagens que importa conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou 
agenciados pela indústria humana. Os bens a que se refere esse artigo só serão considerados parte integrante 
do patrimônio histórico, artístico e natural do Paraná depois de inscritos, separada ou agrupadamente, num 
dos 4 (quatro) Livros do Tombo instituídos pela lei.

8.4.1  TOMBAMENTO8.4.1  TOMBAMENTO

A palavra tombamento tem origem portuguesa e signifi ca fazer um registro do patrimônio de alguém 
em livros específi cos num órgão de Estado que cumpre tal função. Ou seja, é o registro de algo que é de 
valor para uma comunidade para que este seja protegido por meio de legislação específi ca. O tombamento 
é um ato administrativo realizado pelo Poder Público; no Paraná, o tombamento fi ca a cargo da Secretaria 
de Estado da Cultura (SEEC), por intermédio da Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC), com o objetivo 
de preservar, pela aplicação da lei, os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a 
população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Esses bens devem ser referenciais, 
como marcas e marcos da vida de uma sociedade.

8.4.2  LIVROS TOMBO8.4.2  LIVROS TOMBO

Conforme prevê a Lei Estadual nº 1.211/1953, a SEEC/CPC apresenta os seguintes Livros Tombo para 
registro dos bens tombados:

 Livro 1 - do Tombo Arqueológico, Etnográfi co e Paisagístico, que se refere às coisas pertencentes 
às categorias de arte arqueológica, etnográfi ca, ameríndia e popular, bem como aos monumentos 
naturais;

 Livro 2 - do Tombo Histórico, que se refere às coisas de interesse histórico e às obras de arte 
histórica;

 Livro 3 - do Tombo das Artes Aplicadas, que se refere às obras que se incluírem na categoria das artes 
aplicadas, nacionais e estrangeiras;

 Livro 4 - do Tombo das Belas Artes, que se refere às coisas de arte erudita estadual, nacional ou 
estrangeira.

Somente poderão ser registrados nos Livros Tombo aqueles bens que forem aprovados e recomendados 
pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA).

8.4.3  EXEMPLOS DO QUE PODE SER TOMBADO8.4.3  EXEMPLOS DO QUE PODE SER TOMBADO

São passíveis de tombamento fotografi as, livros, manuscritos, acervos, coleções, mobiliários, utensílios, 
obras de arte, edifícios, obras de engenharia, murais, ruas, praças, paisagens urbanas, bairros, cidades, 
regiões, árvores, paisagens naturais, bosques, fl orestas, cascatas, entre outros bens. O tombamento somente 
é aplicado a bens de interesse para a preservação da memória e referenciais coletivos, não sendo possível 
utilizá-lo como instrumento de preservação de bens que sejam apenas de interesse individual.

8.4.4  COMPETÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DE UM TOMBAMENTO8.4.4  COMPETÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DE UM TOMBAMENTO

O tombamento pode ser feito pela União, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN); pelo governo estadual, por meio da Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) da Secretaria 
de Estado da Cultura (SEEC); ou ainda pelas administrações municipais que dispuserem de leis específi cas. 
Em âmbito mundial, o reconhecimento do bem como Patrimônio da Humanidade é feito pelo Conselho 
Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO).

8.4.5  ABERTURA DE UM PROCESSO DE TOMBAMENTO8.4.5  ABERTURA DE UM PROCESSO DE TOMBAMENTO

A abertura do processo de tombamento de um bem cultural ou natural pode ser solicitada por qualquer 
cidadão, pelo proprietário do bem, por uma organização não governamental, por um representante de órgão 
público ou privado, por um grupo de pessoas por meio de abaixo-assinado e também por iniciativa da própria 
Coordenadoria do Patrimônio Cultural (CPC) da SEEC.

O solicitante deve descrever com exatidão a localização ou dimensões e características do bem e uma 
justifi cativa de por que está sendo solicitado o tombamento, anexando cópias de fotografi as, documentação 
cartorária, plantas arquitetônicas (no caso de edifi cações) e outros documentos que justifi quem o valor 
cultural daquilo que possa vir a ser tombado. Após a ofi cialização do pedido, a equipe da CPC elabora uma 
pesquisa que visa o embasamento técnico e documental do processo para emitir um parecer sobre o valor 
do bem, que será encaminhado ao Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA). Caso o pedido 
obtenha parecer favorável do CEPHA, o proprietário do bem será notifi cado e terá um prazo de 15 dias, 
conforme estipulado pela Lei Estadual nº 1.211/1953, após a notifi cação, para contestar ou concordar com 
o tombamento. A partir dessa notifi cação, o bem já se encontra protegido legalmente contra destruição ou 
descaracterizações até que haja a homologação do tombamento com a inscrição no Livro Tombo específi co e 
averbação em cartório de registro de imóveis em que esse bem estiver registrado.

8.4.6  ENTORNO DE IMÓVEL TOMBADO8.4.6  ENTORNO DE IMÓVEL TOMBADO

É a área de proteção localizada na circunvizinhança do bem tombado, que é delimitada no processo de 
tombamento. Tem o objetivo de preservar a ambiência do bem e impedir que novos elementos obstruam, 
reduzam sua visibilidade, afetem as interações sociais tradicionais ou ameacem sua integridade. A área de 
entorno não é apenas um anteparo do bem tombado, mas uma dimensão interativa a ser gerida tanto quanto 
o objeto de conservação.

Compete ao órgão que efetuou o tombamento estabelecer os limites e as diretrizes para as interações 
sociais nas áreas de entorno de bens tombados. Portanto, quando algo é tombado, aquilo que está próximo, 
ao redor dele, sofre a interferência do processo de tombamento, embora em menor grau de proteção, não 
podendo ser descaracterizado. As intervenções próximas a bens tombados devem ser previamente comunicadas 
à SEEC/CPC para a devida aprovação dos projetos.
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8.4.7  O ATO DO TOMBAMENTO E A DESAPROPRIAÇÃO8.4.7  O ATO DO TOMBAMENTO E A DESAPROPRIAÇÃO

São atos totalmente diferentes. O tombamento não altera a propriedade de um bem; apenas proíbe que 
ele venha a ser destruído ou descaracterizado. Logo, um bem tombado não necessita ser desapropriado, mas 
deve manter as características que possuía na data do tombamento. Muitos pedidos de tombamento são 
feitos por indivíduos ou prefeituras pressupondo que se o objeto for tombado o Estado restaurará e manterá 
tal bem. Porém, se o bem continua a pertencer ao proprietário, o Estado não pode investir recursos públicos 
em sua conservação por este bem não lhe pertencer. Mas o artigo 16 da Lei nº 1.211/1953 afi rma que se 
houver necessidade de obras para a preservação do bem e, se o proprietário protocolar no Protocolo Geral 
da SEEC um comunicado à CPC de que tais obras são urgentes e o proprietário comprovar não ter recursos 
para executá-las, o Estado é obrigado a custear tais obras, mesmo sendo o bem privado e sem a anuência do 
proprietário. O mesmo artigo afi rma que o Estado tem seis meses de prazo para dar início às obras e, caso 
não as execute, é direito do proprietário entrar com um processo no Protocolo Geral da SEEC e outro processo 
civil solicitando a anulação do tombamento.

8.4.8  LOCAÇÃO OU VENDA DO BEM TOMBADO8.4.8  LOCAÇÃO OU VENDA DO BEM TOMBADO

Desde que o bem continue sendo preservado com as características que possuía na data da sua inscrição no 
Livro Tombo da CPC/SEEC, não existe qualquer impedimento para venda, aluguel ou herança de um bem tombado. 
Portanto, o tombamento não altera as características fundamentais da propriedade privada, especialmente a 
compra, a venda e a hereditariedade, que são as questões fundamentais da propriedade privada. A partir da 
Constituição de 1988, a propriedade privada não se sobrepõe aos interesses sociais. Seu capítulo 1.º, artigo 5.º, 
parágrafo XXIII, afi rma que a propriedade atenderá à sua função social. No caso de venda, o proprietário deverá 
notifi car previamente a instituição que efetuou o tombamento para que esta atualize seus dados.

8.4.9  O TOMBAMENTO E A PRESERVAÇÃO8.4.9  O TOMBAMENTO E A PRESERVAÇÃO

O tombamento é uma das iniciativas possíveis de serem tomadas para a preservação dos bens culturais/
ambientais, na medida em que impede legalmente a sua destruição e descaracterização. É necessário deixar 
claro que aquele que ameaçar ou destruir um bem tombado está sujeito a processo legal que poderá defi nir 
multas, medidas compensatórias ou até mesmo a reconstrução do bem como estava na data do tombamento, 
dependendo do veredicto fi nal do processo. A Constituição Federal, no artigo 216, estabelece que é função 
da União, do Estado e dos Municípios, com o apoio da comunidade, preservar os bens culturais e naturais 
brasileiros, dando especial atenção aos sítios arqueológicos. A notifi cação do achado de um sítio arqueológico 
ou qualquer projeto de intervenção em áreas de sítios arqueológicos devem ser comunicadas ao IPHAN.

8.4.10  ALÉM DO TOMBAMENTO, EXISTEM OUTRAS FORMAS DE PRESERVAÇÃO?8.4.10  ALÉM DO TOMBAMENTO, EXISTEM OUTRAS FORMAS DE PRESERVAÇÃO?

O inventário é a primeira forma para o reconhecimento da importância dos bens culturais e ambientais, por 
meio do registro de suas características principais. Os planos diretores das cidades também estabelecem formas 
de preservação do patrimônio  pelo planejamento urbano. Os municípios devem promover o desenvolvimento 
das cidades sem a destruição do patrimônio. As leis orgânicas municipais podem prover o município de 
instrumentos de preservação do patrimônio cultural/ambiental. Podem, ainda, criar leis específi cas que 
estabeleçam incentivos à preservação, como a redução de impostos municipais aos proprietários de bens 
declarados de interesse cultural ou tombados.

Na escala municipal, é possível que, feito o levantamento dos bens de interesse de conservação, mesmo 
que não tombados, o departamento municipal responsável pela emissão de alvarás de construção, demolição 
e alteração das edifi cações tenha um aviso na documentação de cada bem para alertar que ele é de interesse 

ao patrimônio cultural/ambiental, de modo que se possa negociar com o proprietário a conservação do bem 
ou medidas mitigatórias em suas intervenções. Nesse sentido, as câmaras, prefeituras, departamentos ou 
casas de cultura municipais podem fi rmar acordos de cooperação técnica com a SEEC/CPC.

A CPC também orienta as câmaras e secretarias municipais de cultura na criação da legislação e gestão 
do patrimônio cultural que, mesmo não sendo signifi cativo para o estado, é signifi cativo para o município 
ou a região. No caso do patrimônio ambiental e proteção de ecossistemas, existe uma ampla coletânea da 
legislação ambiental estadual e federal que está à disposição do público na Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente/IAP, sendo a ação civil pública via Ministério Público um dos principais instrumentos de exercício 
da cidadania. O tombamento também pode ser um instrumento de reforço à proteção do entorno de áreas 
protegidas pela legislação ambiental estadual e federal.

8.4.11  TOMBAMENTO E CIDADANIA8.4.11  TOMBAMENTO E CIDADANIA

O tombamento também pode ser um instrumento de defesa de uma comunidade contra o excesso de 
demanda do capital ou das pressões demográfi cas. Por exemplo, um processo de tombamento que vise a 
preservação de um arquivo de documentos históricos; de um bairro; de um bosque ou estuário que propicie 
o acesso público de uma população aos bens que possibilitem uma melhor qualidade de vida. A população 
pode notifi car a SEEC/CPC por telefone ou e-mail sobre ameaças aos bens tombados que constam na listagem 
disponibilizada pelo patrimônio cultural do Estado em seu sítio eletrônico.

O envolvimento de comunidades nos processos de tombamentos por meio de abaixo-assinados ou pedidos 
ofi cializados por representantes é um importante e verdadeiro manifesto de cidadania por parte daqueles 
que consideraram o tombamento um instrumento viável para a preservação do patrimônio cultural local. 
A Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) coloca-se à disposição da comunidade dando assessoria nas 
áreas de patrimônio arquitetônico, patrimônio natural, patrimônio arqueológico, manifestações culturais 
e patrimônio documental. Todas essas ações visam, num processo de longa duração, à preservação, à 
conservação e à divulgação do patrimônio cultural paranaense dentro e fora do Estado.

8.4.12  O TOMBAMENTO DE EDIFÍCIOS OU BAIRROS INTEIROS E A MODERNIZAÇÃO DAS 8.4.12  O TOMBAMENTO DE EDIFÍCIOS OU BAIRROS INTEIROS E A MODERNIZAÇÃO DAS 
CIDADESCIDADES

A proteção do patrimônio ambiental urbano está diferentemente vinculada à melhoria da qualidade de 
vida da população, pois a preservação da memória e dos referenciais culturais é uma demanda social tão 
importante quanto qualquer outra a ser atendida pelo serviço público. O tombamento não tem por objetivo 
“congelar” a cidade ou outro bem. Tombar não signifi ca apenas cristalizar ou perpetuar edifícios ou áreas, 
sem considerar toda e qualquer obra que venha contribuir para a melhoria da vida na cidade. Preservação e 
revitalização de áreas são ações que se complementam e, juntas, podem valorizar conjuntos de bens que se 
encontrem ameaçados ou deteriorados, interferindo assim na qualidade de vida de uma população.

8.4.13  O TOMBAMENTO NÃO É UM ATO AUTOCRÁTICO8.4.13  O TOMBAMENTO NÃO É UM ATO AUTOCRÁTICO

O tombamento, como qualquer outra lei federal, estadual ou municipal, estabelece limites às vontades 
individuais que ameacem um bem de interesse público, com o objetivo de resguardar e garantir direitos e 
interesses do conjunto da sociedade. Não é autoritário porque sua aplicação é executada por representantes 
da sociedade civil, tendo sido consultado o Conselho do Patrimônio Cultural local, composto de representantes 
das várias dimensões sociais e de órgãos públicos com poderes estabelecidos pela legislação, além de não 
alienar o seu proprietário do bem que é de interesse comum (PARANÁ, 2014).
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8.5  NORMATIVAS DE BENS TOMBADOS8.5  NORMATIVAS DE BENS TOMBADOS

Para consultar outras informações sobre patrimônio cultural, acesse o link http://www.patrimoniocultural.
pr.gov.br. A seguir, estão indicados alguns links para acesso às normativas de bens tombados no Estado do 
Paraná.

Centro Histórico da Lapa
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=245

Centro Histórico de Paranaguá
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=248
Conjunto Urbano da Rua Comendador Araújo/Curitiba-PR
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=284

Serra do Mar
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=252 

Caminho do Itupava
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6

Orla Marítima de Matinhos
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=305

Paisagem Urbana da Rua XV de Novembro/Curitiba-PR
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=310
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Misael Márcio Ferreira Borges, Defesa Civil do Paraná

Meire R. Schmidt, Instituto de Terras, Cartografi a e Geociências (ITCG)

Os eventos de desastres ocorrem em qualquer região ou país, visto que os fenômenos naturais que os 
desencadeiam existem em diversas partes do globo. Entretanto, a ocorrência de eventos extremos tem 
ocasionado prejuízos signifi cativos, especialmente nas últimas décadas. Os prejuízos não se restringem 
apenas aos danos econômicos, mas aos ambientais e sociais, e independem do nível de desenvolvimento 
econômico local. 

Algumas regiões são mais afetadas em função da magnitude e frequência dos fenômenos e da 
vulnerabilidade do sistema social. No Paraná, a ocorrência e a intensidade dos desastres são registradas 
quando um município é atingido por qualquer evento, por meio de notifi cações preliminares, quando 
informações referentes a esses eventos são inseridas no Sistema de Informação da Defesa Civil (SISDC).

A cada dois dias e meio ocorre um registro de desastre no Paraná, provocado tanto pela ação do homem 
quanto pela da natureza. A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil cataloga 153 tipos diferentes de 
desastres. Os mais comuns são vendavais, acidentes com produtos químicos perigosos, inundações, estiagens, 
granizo, alagamentos, deslizamentos, enchentes e incêndios. 

Com o objetivo de apresentar os desastres que mais ocorreram no Estado do Paraná no período de 1.º 
de janeiro de 2002 a 9 de abril de 2013, este relatório aborda a contextualização do cenário dos desastres, 
do ponto de vista conceitual, expondo os condicionantes envolvidos, bem como mensura a fragilidade e a 
suscetibilidade desses locais ao risco de desastres.

9.1 DEFINIÇÃO DE DESASTRE 9.1 DEFINIÇÃO DE DESASTRE 

De acordo com a Instrução Normativa nº 1, de 24 de agosto de 2012, do Ministério da Integração 
Nacional, desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um cená rio 
vulnerá vel, que causam grave perturbaç ã o ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade e envolvem 
extensivas perdas e danos humanos, materiais, econô micos ou ambientais, excedendo a sua capacidade de 
enfrentar o problema com meios pró prios.

Conforme estabelece a normativa supracitada, o desastre apresenta a classifi cação que segue.

9.1.1  CLASSIFICAÇÃO QUANTO À INTENSIDADE9.1.1  CLASSIFICAÇÃO QUANTO À INTENSIDADE

Nível I - Desastres de média intensidadeNível I - Desastres de média intensidade
Os danos e prejuízos são suportáveis pelos governos locais e a situação de normalidade pode ser 

restabelecida com os recursos mobilizados no local ou complementados com o aporte de recursos estaduais 
e federais, o que caracteriza situação de emergência.

Para que os desastres sejam decretados como situação de emergência pelo Poder Público, estes devem 
apresentar pelo menos dois danos, além dos prejuízos econômicos:

 danos humanos: de 1 a 9 mortos ou até 99 afetados;
 danos materiais: de 1 a 9 instalações públicas, unidades habitacionais ou obras de infraestrutura 

danifi cadas ou destruídas;
 danos ambientais: poluição ou contaminação, recuperação em curto prazo, exaurimento da água, 

que prejudique de 10% a 20% da população (até 10 mil habitantes) e de 5% a 10 % (mais de 10 mil 

habitantes), destruição de até 40% das áreas de proteção e preservação;
 prejuízos econômicos públicos: que ultrapassem 2,77% da receita corrente líquida anual do município 

atingido, relacionados com o colapso de serviços essenciais;prejuízos econômicos privados: que 
ultrapassem 8,33% da receita corrente líquida anual do município atingido.

Nível II -Nível II - Desastres de grande intensidade Desastres de grande intensidade 
Os danos e prejuízos não são suportáveis e superáveis pelos governos locais, mesmo quando bem 

preparados. O restabelecimento da situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada 
das três esferas de atuação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e, em alguns casos, de 
ajuda internacional, o que confi gura estado de calamidade pública.

Para que os desastres sejam classifi cados como estado de calamidade pública, também devem apresentar 
pelo menos dois danos, além dos prejuízos econômicos:

 danos humanos: acima de 10 mortos ou acima de 100 afetados;
 danos materiais: acima de 10 instalações públicas, unidades habitacionais ou obras de infraestrutura 

danifi cadas ou destruídas;
 danos ambientais: poluição e contaminação, recuperação em médio e longo prazo, que prejudique mais 

de 20% da população (até 10 mil habitantes) e mais de 10% (mais de 10 mil habitantes), destruição 
de até 40% das áreas de proteção e preservação;

 prejuízos econômicos públicos: que ultrapassem 8,33% da receita corrente líquida anual do município 
atingido, relacionados com o colapso de serviços essenciais;

 prejuízos econômicos privados: que ultrapassem 24,93% da receita corrente líquida anual do município 
atingido.

9.1.2  CLASSIFICAÇÃO QUANTO À EVOLUÇÃO9.1.2  CLASSIFICAÇÃO QUANTO À EVOLUÇÃO

Desastres súbitos ou de evolução agudaDesastres súbitos ou de evolução aguda
Esses desastres caracterizam-se pela subitaneidade, pela velocidade de evolução do processo e, 

normalmente, pela violência dos eventos adversos causadores, podendo ocorrer de forma inesperada e 
surpreendente ou ter características cíclicas e sazonais, sendo assim facilmente previsíveis. Exemplos: 
deslizamentos, enxurradas, vendavais, terremotos, erupções vulcânicas, chuvas de granizo e outros.

Desastres graduais ou de evolução crônicaDesastres graduais ou de evolução crônica
Caracterizam-se por ser insidiosos e evoluírem por etapas de agravamento progressivo. Exemplos: seca, 

erosão ou perda de solo, poluição ambiental e outros.

9.1.3  CLASSIFICAÇÃO DOS DESASTRES QUANTO À ORIGEM 9.1.3  CLASSIFICAÇÃO DOS DESASTRES QUANTO À ORIGEM 

Desastres naturais Desastres naturais 
São aqueles provocados por fenômenos e desequilíbrios da natureza. Podem implicar em perdas humanas 

ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios 
sociais e econômicos.

Desastres tecnológicosDesastres tecnológicos
São aqueles originados de condições tecnológicas ou industriais. Incluem acidentes, procedimentos 

perigosos, falhas na infraestrutura ou atividades humanas específi cas, que podem implicar em perdas 
humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e 
distúrbios sociais e econômicos.
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9.1.4  CLASSIFICAÇÃO DOS DESASTRES QUANTO À PERIODICIDADE9.1.4  CLASSIFICAÇÃO DOS DESASTRES QUANTO À PERIODICIDADE

EsporádicosEsporádicos
São desastres esporádicos aqueles que ocorrem raramente, com possibilidade limitada de previsão.

Cíclicos ou sazonaisCíclicos ou sazonais
São desastres cíclicos ou sazonais aqueles que ocorrem periodicamente e guardam relação com as 

estações do ano e os fenômenos associados. No Paraná, são os de maior prevalência e, por isso, mais 
facilmente previsíveis, como as inundações e os escorregamentos de solo.

9.2  MATERIAIS E MÉTODOS9.2  MATERIAIS E MÉTODOS

O Estado do Paraná utiliza a plataforma on-line SISDC, que, entre outras funções, oferece a possibilidade 
de realizar o gerenciamento das ocorrências de defesa civil e também os trâmites de documentações atinentes 
ao manejo de desastres. Tudo ocorre por meio da alimentação do banco de dados, da informatização e da 
comunicação imediata entre os integrantes do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. 

Além disso, o Estado conta com o georreferenciamento, que permite uma série de possibilidades para 
o planejamento a partir da interpretação da realidade expressa em mapas e números. Por esse sistema, é 
possível ainda gerar dados como a tipifi cação do desastre, o número de pessoas afetadas e o custo de danos 
resultantes dessas ocorrências, por exemplo.

Para os levantamentos, embora a legislação mais recente do Governo Federal – Instrução Normativa nº 1, 
de 24 de agosto de 2012, do Ministério da Integração (MI) – determine que desastre é o evento danoso que 
causa grave perturbaç ã o ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e 
danos humanos, materiais, econô micos ou ambientais e que excede a sua capacidade de lidar com o problema 
usando meios pró prios, será contabilizado para este levantamento todo evento registrado no SISDC.

Verifi cando-se publicações anteriores, como a 5.ª edição do Glossário de defesa civil: estudos de riscos e 
medicina de desastres, do próprio Ministério da Integração, de autoria de Antônio Luiz Coimbra de Castro, 
percebe-se que o conceito de desastre referia-se a qualquer evento típico de defesa civil registrado no SISDC:

Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), 
causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 
(CASTRO, 1999, p. 2)

Dessa forma, considerando-se a atual legislação federal no estudo, a amostra tenderia a zero, o que 
acabaria com qualquer possibilidade de análise e refl exão. Isso posto, a análise irá considerar a defi nição de 
Castro para desastre, isto é, irá considerar a totalidade dos registros do SISDC.

Há de se ressaltar que os dados existentes no SISDC são provenientes do cadastro das Coordenadorias 
Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) ou, em situações esporádicas, de outros órgãos do Sistema 
Estadual de Defesa Civil. Sendo assim, deve-se entender que, em um universo de 399 municípios, vários com 
diversas difi culdades de gestão, nem todos apresentariam uma COMPDEC estruturada e comprometida com a 
medição de todos os eventos que ocorrem em seus municípios.

9.3  EVENTOS DE DESASTRES RECORRENTES NO PARANÁ NOS ÚLTIMOS 10 ANOS9.3  EVENTOS DE DESASTRES RECORRENTES NO PARANÁ NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Serão abordados neste relatório os desastres que mais ocorreram no Estado no período de 1.º de janeiro 
de 2002 a 9 de abril de 2013 e que foram cadastrados no SISDC (quadro 9.3.1).

QUADRO 9.3.1 - EVENTOS RECORRENTES NOS ÚLTIMOS 10 ANOSQUADRO 9.3.1 - EVENTOS RECORRENTES NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

DESASTRE/TIPO QUANTIDADE

Vendavais 940
Extravasamento de produtos químicos 
perigosos 756

Enxurradas/inundações bruscas 457
Estiagens 421
Granizos 300
Alagamentos 185
Escorregamentos/deslizamentos 104
Enchentes/inundações graduais 93
Incêndios fl orestais 77

FONTE: SISDC

 
 Nesse mesmo período, foram constatados os dados referentes a danos humanos (quadro 9.3.2).

QUADRO 9.3.2 - DANOS HUMANOS EM DECORRÊNCIA DE EVENTOS RECORRENTESQUADRO 9.3.2 - DANOS HUMANOS EM DECORRÊNCIA DE EVENTOS RECORRENTES

DANOS QUANTIDADE

Desalojados 165.621
Desabrigados 28.938
Deslocados 15.101
Desaparecidos 10
Mortos 128
Enfermos 7.870
Levemente feridos 1.357
Gravemente feridos 129
Afetados 8.069.506

FONTE: SISDC

QUADRO 9.3.3 - CIDADES MAIS AFETADAS PELAS OCORRÊNCIAS DE DESASTRESQUADRO 9.3.3 - CIDADES MAIS AFETADAS PELAS OCORRÊNCIAS DE DESASTRES

CIDADE QUANTIDADE DE DESASTRES

Curitiba 140
Paranaguá 97
Araucária 94
Ponta Grossa 78
Guaratuba 77
São José dos Pinhais 74
Maringá 70
Campina Grande do Sul 57
Guarapuava 57
Morretes 57

FONTE: SISDC

Por fi m, verifi ca-se que o total de municípios atingidos por desastres nos 10 anos considerados foi 370 
e o total de danos/prejuízos resultantes desses desastres computa R$ 12.434.911.240,00.

Visando traduzir e espacializar essas informações ao foco do ZEE, na sequência serão explorados cada 
um dos desastres mais recorrentes no período estudado.
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9.3.1  VENDAVAIS OU TEMPESTADES9.3.1  VENDAVAIS OU TEMPESTADES

CaracterizaçãoCaracterização
Os desastres naturais de causa eólica são os relacionados com a intensifi cação do regime dos ventos ou 

com a forte redução da circulação atmosférica. 
Vendavais ou tempestades são perturbações marcantes no estado normal da atmosfera. Ocorrem devido 

ao deslocamento violento de uma massa de ar de uma área de alta pressão para outra de baixa pressão. 
Também chamados de ventos muito duros, correspondem ao número 10 da Escala de Beaufort, compreendendo 
ventos cujas velocidades variam entre 88,0 e 102,0 km/h. Os vendavais normalmente são acompanhados de 
precipitações hídricas intensas e concentradas, que caracterizam as tempestades. Além das chuvas intensas, os 
vendavais podem ser acompanhados por queda de granizo ou de neve, quando então são chamados de nevascas. 

Escala modifi cada de BeaufortEscala modifi cada de Beaufort
A escala apresentada no quadro 9.3.4 foi idealizada pelo almirante e hidrógrafo inglês Sir Francis 

Beaufort, em 1806. Inicialmente, era defi nida em função dos estados do mar; com o decorrer do tempo, foi 
modifi cada e utilizada, também, para medir os fenômenos eólicos que ocorrem nos continentes.

QUADRO 9.3.4 - ESCALA MODIFICADA DE BEAUFORTQUADRO 9.3.4 - ESCALA MODIFICADA DE BEAUFORT

NÚMERO DA 
ESCALA NOMENCLATURA VELOCIDADE DO 

VENTO EM km/h CARACTERIZAÇÃO

0 Vento calmo ou 
calmaria Menos de 1,8 Nada se move. A fumaça sobe verticalmente.

1
Bafagem, aragem 
leve, vento quase 
calmo

1,8 – 6,0 O sentido do vento é indicado pela fumaça, mas não 
pelo cata-vento.

2 Brisa leve ou aragem 7,0 – 11,0 Sente-se o vento na face. As folhas das árvores são 
agitadas levemente. Os cata-ventos são acionados.

3 Vento fresco ou leve 12,0 – 19,0 As bandeiras leves desfraldam. As folhas das árvores e 
arbustos movimentam-se continuamente.

4 Vento moderado 20,0 – 30,0 Levanta poeira e papéis. Movimenta pequenos galhos 
de árvores.

5 Vento regular 31,0 – 40,0 Forma ondas com cristas nos rios e lagos. Faz oscilar 
os arbustos.

6 Vento muito fresco ou 
meio forte 41,0 – 51,0 Faz zunir os fi os telegráfi cos. Movimenta os galhos 

maiores das árvores. Difi culta o uso de guarda-chuvas.

7 Vento forte 52,0 – 61,0 Movimenta o tronco das árvores. Difi culta caminhar 
contra o vento.

8 Vento muito forte ou 
ventania 62,0 – - 74,0 Quebra galhos de árvores. Impossibilita andar contra o 

vento.

9 Vento duro ou 
ventania fortíssima 75,0 – 87,0 Produz pequenos danos nas habitações. Arranca telhas. 

Derruba chaminés de barro.

10
Vento muito 
duro, vendaval ou 
tempestade

88,0 – 102,0
Derruba árvores. Produz danos consideráveis em 
habitações mal construídas. Destelha muitas 
edifi cações.

11
Vento tempestuoso, 
vendaval muito forte, 
ciclone extratropical

103,0 – 119,0 Arranca árvores. Provoca grande destruição. Derruba a 
fi ação.

12 Furacão, tufão ou 
ciclone tropical Acima de 120,0 Efeitos devastadores. Provoca grandes danos e 

prejuízos.
FONTE: BRASIL/MI - MANUAL DE DESASTRES NATURAIS

CausasCausas
Os vendavais são provocados pelo deslocamento violento de uma massa de ar. Normalmente esses 

deslocamentos violentos são causados pelo estabelecimento de um intenso gradiente de pressão e pelo 
incremento do efeito de atrito e das forças centrífuga, gravitacional e de Coriolis.

O efeito da aceleração estudado por Coriolis é defi nido pela fórmula: 

F = 2v. w.sen L 

onde: 
v = velocidade inicial do vento;
w = velocidade angular da Terra;
L = latitude. 

O superaquecimento local, ao provocar a formação de grandes cumulonimbus isolados, gera correntes 
de deslocamentos horizontal e vertical de grande violência e de elevado poder destruidor. As tempestades 
relacionadas com a formação de cumulonimbus são normalmente acompanhadas de grande quantidade de 
raios e trovões. 

Principais efeitos adversosPrincipais efeitos adversos
Os vendavais ou tempestades normalmente derrubam árvores e causam danos às plantações, derrubam 

as fi ações e provocam interrupções no fornecimento de energia elétrica e nas comunicações telefônicas, 
provocam enxurradas e alagamentos, produzem danos em habitações mal construídas e/ou mal situadas, 
provocam destelhamento em edifi cações e causam traumatismos provocados pelo impacto de objetos 
transportados pelo vento, por afogamento e por deslizamentos ou desmoronamentos. 

OcorrênciaOcorrência
Esse fenômeno ocorre nas mais diversas regiões do Estado. Os municípios de Guarapuava, Cascavel, 

Londrina e Maringá foram os que mais sofreram desse tipo de evento (fi guras 9.3.1 e 9.3.2).

9.3.2  DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS – VAZAMENTOS, EXPLOSÕES 9.3.2  DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS – VAZAMENTOS, EXPLOSÕES 
E CONTAMINAÇÕES E CONTAMINAÇÕES 

CaracterizaçãoCaracterização
É considerado produto perigoso a substância encontrada na natureza ou produzida por qualquer processo 

que apresente propriedades físico-químicas, biológicas ou radioativas que representem riscos para a saúde 
das pessoas, para a segurança pública e para o meio ambiente. Segundo o Decreto nº 96.044, de 18/5/1988, 
o transporte de cargas/produtos perigosos é o deslocamento de um local para outro, independentemente da 
distância a ser percorrida.

Esse decreto e a Resolução nº 420, de 12/2/2004 (BRASIL, 2004), da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), estabelecem as instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de 
produtos perigosos pelas rodovias brasileiras e nas vias públicas.

São exemplos de produtos perigosos os infl amáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos, radioativos e outros 
produtos químicos que, embora não apresentem risco iminente, podem, em caso de acidentes, representarem 
uma grave ameaça à população e ao meio ambiente.
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FIGURA 9.3.1 - VENDAVAIS OU TEMPESTADESFIGURA 9.3.1 - VENDAVAIS OU TEMPESTADES
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FIGURA 9.3.2 -FIGURA 9.3.2 -  PESSOAS AFETADAS POR VENDAVAIS OU TEMPESTADES PESSOAS AFETADAS POR VENDAVAIS OU TEMPESTADES 
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Conceito de risco x perigo Conceito de risco x perigo 
O perigo associado à determinada substância é avaliado em função de sua composição química. Já o 

risco é obtido considerando a maneira como o perigo da substância relaciona-se com outro fator, que pode 
ser exposição, transporte, contato etc.

PERIGO x FATOR =  RISCO

Para fi ns de transporte, a classifi cação é dada em função do perigo associado à substância, ponderado 
com as atividades englobadas em uma operação de movimentação. Assim, conclui-se que:

PERIGO x TRANSPORTE =  RISCO ASSOCIADO AO TRANSPORTE

Classes de risco e número ONUClasses de risco e número ONU
Expedições que contêm produtos perigosos devem atender a todas as prescrições contidas na 

regulamentação referentes a adequação, marcação e rotulagem de embalagens, sinalização das unidades de 
transporte e documentação, entre outras.

As Nações Unidas adotaram uma classifi cação que agrupa os produtos perigosos em nove classes de risco 
(fi gura 9.3.3):

 Classe 1 - Explosivos
 Classe 2 - Gases
 Classe 3 - Líquidos infl amáveis
 Classe 4 - Sólidos infl amáveis; substâncias sujeitas à combustão espontânea; e substâncias que, em 

contato com a água, emitem gases infl amáveis
 Classe 5 - Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos
 Classe 6 - Substâncias tóxicas e substâncias infectantes
 Classe 7 - Materiais radioativos
 Classe 8 - Substâncias corrosivas
 Classe 9 - Substâncias e artigos perigosos diversos
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FIGURA 9.3.3 - RÓTULOS E CLASSES DE RISCO DOS PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS FIGURA 9.3.3 - RÓTULOS E CLASSES DE RISCO DOS PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS 

FONTE: ANTT

As principais cargas de produtos perigosos envolvidas em acidentes são as de combustíveis, como 
mostra o quadro 9.3.5 que segue.

QUADRO 9.3.5 - PRINCIPAIS CARGAS DE PRODUTOS PERIGOSOS ENVOLVIDAS EM ACIDENTES – 2005-2013QUADRO 9.3.5 - PRINCIPAIS CARGAS DE PRODUTOS PERIGOSOS ENVOLVIDAS EM ACIDENTES – 2005-2013

PRODUTO NÚMERO DA ONU QUANTIDADE

Óleo diesel 1.202 294
Etanol 1.170 47
Gasolina 1.203 38
GLP 1.075 12

FONTE: Polícia Rodoviária Federal

CausasCausas
A principal causa de acidentes com produtos perigosos foi atribuída pela Polícia Rodoviária Estadual à 

qualidade de vida de condutores. As falhas desses profi ssionais são consideradas causas fundamentais dos 
acidentes com cargas perigosas. Várias são as condições inadequadas de saúde para esse tipo de serviço, como 
pressão arterial alta, nervosismo, lombalgia, sedentarismo, hábito de bebida alcoólica, difi culdade na visão e 
uso de medicamentos para evitar o sono, entre outros. A SDE – sonolência diurna excessiva – é um dos fatores 
de maior risco de acidentes nas estradas. A redução do tempo de sono, em associação com viagens curtas ou 
longas e a SDE, é um preocupante fator no que diz respeito à saúde geral e mental (fi gura 9.3.4).

Como causas secundárias estão o excesso de velocidade, a má conservação do veículo e/ou da via e a 
sinalização inadequada, que reduzem o tempo de resposta desse condutor, cujas reações estão prejudicadas 
pelo cansaço, pelo sono e pela desatenção resultante da exaustão.

FIGURA 9.3.4 - HORÁRIOS COM MAIOR ÍNDICE DE ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NO MODAL RODOVIÁRIOFIGURA 9.3.4 - HORÁRIOS COM MAIOR ÍNDICE DE ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NO MODAL RODOVIÁRIO

FONTE: Polícia Rodoviária Federal

Principais eventos adversosPrincipais eventos adversos
Em acidentes de trânsito que envolvem o transporte de cargas/produtos perigosos, podem ocorrer 

inúmeras situações e incidentes, potencial e adversamente modifi cadores do meio ambiente a partir do 
rompimento de recipientes, embalagens ou tanques de acondicionamento, como vazamentos; derrames; 
lançamentos; disposição; acúmulo ou empoçamento; infi ltração; emissão de poluentes, substâncias, gases 
ou vapores; incêndios; explosões etc. Além disso, os efeitos adversos causados pelos produtos perigosos 
podem ser agudos (rápido início e evolução) e, principalmente, crônicos (início insidioso e de longa duração). 

Comprometimento da qualidade ambiental da região, o que implica ainda na exposição da população 
a produtos perigosos. Trata-se de situações complexas, pelos danos possíveis sobre a população residente 
ou de passagem. No caso de derramamento de produto químico perigoso, a sua absorção pelo solo é difícil, 
devido ao fato de as superfícies serem pavimentadas, o que aumenta o risco de contaminação de pessoas 
no entorno da área do acidente.

Logo, é plausível considerar que muitos dos danos ambientais decorrentes daqueles acidentes só poderão 
ser completamente dimensionados em alguns anos.

OcorrênciaOcorrência
Quanto a esse tipo de evento, observa-se uma maior concentração nas regiões dos Campos Gerais, 

litoral, Curitiba e RMC. Destaca-se a ligação desses sinistros com as rodovias que ligam importantes cidades 
do Estado e as que são rotas entre outros estados, Paraguai e Porto de Paranaguá (fi guras 9.3.5 a 9.3.10, 
páginas 242 a 244).
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9.3.3  ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES BRUSCAS9.3.3  ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES BRUSCAS

CaracterizaçãoCaracterização
As enxurradas são provocadas por chuvas intensas e concentradas, em regiões de relevo acidentado, 

caracterizando-se por produzirem súbitas e violentas elevações dos caudais, que escoam de forma rápida e 
intensa. Nessas condições, ocorre um desequilíbrio entre o continente (leito do rio) e o conteúdo (volume 
caudal), o que provoca transbordamento. 

CausasCausas
A inclinação do terreno, ao favorecer o escoamento, contribui para intensifi car a torrente e causar danos. 

Esse fenômeno costuma surpreender por sua violência e menor previsibilidade, exigindo monitoramento 
complexo. 

Principais efeitos adversosPrincipais efeitos adversos
De um modo geral, as enxurradas provocam danos materiais e humanos mais intensos do que as inundações 

graduais. 

OcorrênciaOcorrência
As enxurradas são típicas de regiões acidentadas e normalmente ocorrem em bacias ou sub-bacias 

de médio e de pequeno porte. Normalmente, relacionam-se com chuvas intensas e concentradas, sendo o 
fenômeno circunscrito a uma pequena área (fi guras 9.3.11 e 9.3.12, pág. 245).

9.3.4  ESTIAGENS9.3.4  ESTIAGENS

CaracterizaçãoCaracterização
As estiagens resultam da redução das precipitações pluviométricas, do atraso dos períodos chuvosos 

ou da ausência de chuvas previstas para uma determinada temporada. Nas estiagens, ocorre uma queda dos 
índices pluviométricos para níveis sensivelmente inferiores aos da normal climatológica, comprometendo 
necessariamente as reservas hidrológicas locais e causando prejuízos à agricultura e à pecuária. 

Quando comparadas com as secas, as estiagens caracterizam-se por serem menos intensas e por 
ocorrerem durante períodos de tempo menores. Embora o fenômeno seja menos intenso que a seca, produz 
refl exos extremamente importantes sobre os agronegócios, por ocorrer com relativa frequência em áreas 
mais produtivas e de maior importância econômica que as áreas de seca. 

FIGURA 9.3.5 - EXTRAVASAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NO MODAL RODOVIÁRIOFIGURA 9.3.5 - EXTRAVASAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NO MODAL RODOVIÁRIO
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FIGURA 9.3.6 - PESSOAS AFETADAS POR DERRAMAMENTOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NO MODAL RODOVIÁRIOFIGURA 9.3.6 - PESSOAS AFETADAS POR DERRAMAMENTOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NO MODAL RODOVIÁRIO
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CausasCausas
A estiagem, como desastre, relaciona-se com a queda intensifi cada das reservas hídricas de superfície 

e de subsuperfície e com as consequências dessa queda sobre o fl uxo dos rios e sobre a produtividade 
agropecuária. A redução das precipitações pluviométricas relaciona-se com a dinâmica atmosférica global. 

A redução das reservas hídricas de superfície e de subsuperfície depende de: fatores relacionados com 
a dinâmica global das condições atmosféricas, que comandam as variáveis climatológicas relativas aos 
índices de precipitação pluviométrica; fatores ambientais locais, relacionados com o segmento abiótico do 
meio físico, especialmente os concernentes à geologia, à pedologia e à geomorfologia e suas infl uências 
e interações recíprocas sobre os índices de infi ltração da água e de alimentação do lençol freático; fatores 
ambientais locais relacionados com o segmento biótico do meio ambiente (biota), especialmente com a 
cobertura vegetal; e fatores antrópicos relacionados com a intensidade do consumo das reservas hídricas ou, 
ainda, com a capacidade de acumulação dessas reservas. 

Principais efeitos adversosPrincipais efeitos adversos
A intensidade dos danos provocados pelas estiagens é proporcional à magnitude do evento adverso e ao 

grau de vulnerabilidade da economia local ao evento. As vulnerabilidades às estiagens estão ligadas a: fatores 
ambientais relacionados com o segmento abiótico do meio físico, especialmente os concernentes à geologia, 
à pedologia e à geomorfologia; fatores ambientais relacionados com a biota, especialmente os concernentes 

à preservação da cobertura vegetal; e fatores antrópicos relacionados com o manejo agropecuário, com a 
intensidade da exploração dos recursos hídricos e com técnicas protecionistas, concernentes à proteção dos 
mananciais e do lençol freático, bem como da capacidade de reserva da água. 

OcorrênciaOcorrência
Embora as estiagens ocorram com maior frequência em regiões de clima tropical, nenhuma área 

de produção agropecuária pode ser considerada como absolutamente imune ao fenômeno. As médias 
climatológicas anuais de precipitações pluviométricas são obtidas pela soma das médias mensais de longo 
período, de uma região determinada. 

Considera-se que existe estiagem, quando: o início da temporada chuvosa em sua plenitude atrasa por 
prazo superior a 15 dias; as médias de precipitação pluviométricas mensais dos meses chuvosos alcançam 
limites inferiores a 60% das médias mensais de longo período da região considerada. 

Percebe-se uma intensifi cação nos registros à medida que se avança para oeste, sul e sudeste do Paraná; 
notam-se registros esparsos nos municípios lindeiros à Ponta Grossa (fi guras 9.3.13 e 9.3.14, pág. 246).

FIGURA 9.3.7 - DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS EM AMBIENTE LACUSTRE, FLUVIAL, MARINHO E AQUÍFEROS FIGURA 9.3.7 - DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS EM AMBIENTE LACUSTRE, FLUVIAL, MARINHO E AQUÍFEROS 
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FIGURA 9.3.8 - PESSOAS AFETADAS POR DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS EM AMBIENTE LACUSTRE, FIGURA 9.3.8 - PESSOAS AFETADAS POR DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS EM AMBIENTE LACUSTRE, 
FLUVIAL, MARINHO E AQUÍFEROSFLUVIAL, MARINHO E AQUÍFEROS
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9.3.5 GRANIZOS9.3.5 GRANIZOS

CaracterizaçãoCaracterização
Precipitação sólida de grânulos de gelo, transparentes ou translúcidos, de forma esférica ou irregular, 

raramente cônica, de diâmetro igual ou superior a 5 milímetros. O granizo é formado nas nuvens do tipo 
cumulonimbus, que se desenvolvem verticalmente, podendo atingir alturas de até 1.600 metros. Em seu 
interior, ocorrem intensas correntes ascendentes e descendentes. As gotas de chuva provenientes do vapor 
condensado no interior dessas nuvens, ao ascenderem sob o efeito das correntes verticais, congelam-se ao 
atingirem as regiões mais elevadas. 

Podem subdividir-se em dois tipos principais: gotas de chuvas congeladas ou fl ocos de neve quase 
inteiramente fundidos e recongelados e grânulos de neve envolvidos por uma camada delgada de gelo. 
Os meteorologistas designam as pedras de gelo com diâmetros superiores a 5 milímetros de saraiva. As 
saraivadas são constituídas por várias camadas de gelo, que podem ser alternativamente claras e opacas, em 
forma de casca de cebola, agrupadas em torno de um núcleo central. Este núcleo pode ser constituído por 
um grão de gelo, por ar comprimido, por poeira ou por pólen ou sementes. 

Quando o granizo choca-se com o solo, o núcleo de gelo gera uma pressão interna mais intensa e provoca 
pequenas detonações. Ao caírem por seu próprio peso, absorvem mais umidade nas camadas inferiores, até 
que, novamente, são arrastadas para altitudes mais elevadas, onde sofrem novo congelamento. O processo 
se repete até que o peso do gelo ultrapasse a força ascensional, provocando a precipitação. 

CausasCausas
O granizo é mais comum no interior continental das latitudes médias, uma vez que a formação da pedra 

é consideravelmente mais comum quando a temperatura de congelamento está abaixo de 3.400 metros. O 
movimento de ar seco em fortes tempestades sobre os continentes pode aumentar a frequência de granizo, 
promovendo a refrigeração por evaporação, que reduz o nível de congelamento das nuvens das tempestades, 
dando ao granizo um maior volume para crescer. Pelo mesmo motivo, o granizo é menos comum nos trópicos, 
apesar de uma frequência muito maior de tempestades nessa região, já que a atmosfera ao longo dos trópicos 
tende a ser mais quente a altitudes muito maiores. O granizo nos trópicos ocorre normalmente em altitudes 
mais elevadas.

Principais efeitos adversosPrincipais efeitos adversos
O granizo causa grandes prejuízos à agricultura. No Paraná, as culturas de frutas de clima temperado, 

como maçã, pera, pêssego e kiwi, e a fumicultura são as mais vulneráveis ao granizo. Dentre os danos materiais 
provocados pela saraiva, os mais importantes correspondem à destruição de telhados, especialmente quando 
construídos com telhas de amianto ou de barro. As tempestades que normalmente acompanham o granizo 
causam também outros prejuízos. 

FIGURA 9.3.9 - LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVELFIGURA 9.3.9 - LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL
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FIGURA 9.3.10 - PESSOAS AFETADAS COM A LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL FIGURA 9.3.10 - PESSOAS AFETADAS COM A LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL 
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OcorrênciaOcorrência
O fenômeno ocorre especialmente em regiões montanhosas. As tempestades de granizo de maior 

magnitude ocorrem especialmente nas áreas de planalto. Esse evento se concentra na porção sul do Estado, 
com casos isolados em outras regiões (fi guras 9.3.15 e 9.3.16, pág. 247).

9.3.6  ALAGAMENTOS9.3.6  ALAGAMENTOS

CaracterizaçãoCaracterização
Alagamentos são águas acumuladas no leito das ruas e nos perímetros urbanos por fortes precipitações 

pluviométricas, em cidades com sistemas de drenagem defi cientes. Nos alagamentos, o extravasamento das 
águas depende muito mais de uma drenagem defi ciente, que difi culta a vazão das águas acumuladas, do que 
das precipitações locais. 

CausasCausas
O fenômeno relaciona-se com a redução da infi ltração natural nos solos urbanos, que é provocada por: 

compactação e impermeabilização do solo; pavimentação de ruas e construção de calçadas, que reduz a 
superfície de infi ltração; construção adensada de edifi cações, que contribuem para reduzir o solo exposto e 
concentrar o escoamento das águas; desmatamento de encostas e assoreamento dos rios que se desenvolvem 
no espaço urbano; acumulação de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem e cursos d’água; e 
insufi ciência da rede de galerias pluviais. 

Principais efeitos adversosPrincipais efeitos adversos
Os alagamentos das cidades normalmente provocam danos materiais e humanos mais intensos que as 

enxurradas. 

OcorrênciaOcorrência
Os alagamentos são frequentes nas cidades mal planejadas ou quando crescem explosivamente, 

difi cultando a realização de obras de drenagem e de esgotamento de águas pluviais. É comum a combinação 
dos dois fenômenos, enxurrada e alagamento, em áreas urbanas acidentadas, como ocorre em todas as 
regiões do Estado, contudo há predominância na região de Curitiba e litoral (fi guras 9.3.17 e 9.3.18, pág. 
248).

FIGURA 9.3.11 - ENXURRADAS OU INUNDAÇÕESFIGURA 9.3.11 - ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES
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FIGURA 9.3.12 - PESSOAS AFETADAS POR ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES FIGURA 9.3.12 - PESSOAS AFETADAS POR ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES 

Maringá

Curitiba

Cascavel

Palotina

Umuarama

Londrina

Paranavaí

Paranaguá

Guarapuava

Ortigueira

Jaguariaíva

Ponta Grossa

Campo Mourão

Foz do Iguaçu

União da Vitória

Francisco Beltrão

239

323

577

317

158

163

182

483

151

116

116

277

277

376

487

369

369

376

280

158

153

373

277

476

376

277

140.000 230.000 320.000 410.000 500.000 590.000 680.000 770.000

7.
04

0.
00

0
7.

12
0.

00
0

7.
20

0.
00

0
7.

28
0.

00
0

7.
36

0.
00

0
7.

44
0.

00
0

7.
52

0.
00

0

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

SÃO PAULO

ARGENTINA

PARAGUAY

SANTA CATARINA

22°07'S
54°26'W

26°39'S

54°26'W 48°05'W

48°05'W

MATO GROSSO

DO SUL

22°07'S

26°39'S

O
ce

an
o A

tlâ

ntic
o

0 20 40

km

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

Número de Pessoas Afetadas
(2002 - 2013)

151.536

0

1 - 1.000

50.001 - 100.000

10.001 - 50.000

1.001 - 10.000

FONTE: SISDC, 2013



 ••• 244 •••

9.3.7  ESCORREGAMENTOS/DESLIZAMENTOS9.3.7  ESCORREGAMENTOS/DESLIZAMENTOS

CaracterizaçãoCaracterização
Fenômenos provocados pelo escorregamento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e/ou 

material de construção ao longo de terrenos inclinados, denominados de encostas, pendentes ou escarpas. 
Caracterizam-se por movimentos gravitacionais de massa que ocorrem de forma rápida e cuja superfície de 
ruptura é nitidamente defi nida por limites laterais e profundos, bem caracterizados.

Em função da existência de planos de fraqueza nos horizontes movimentados, que condicionam a 
formação das superfícies de ruptura, a geometria desses movimentos é defi nida, assumindo a forma de 
cunhas, planares ou circulares. Os escorregamentos podem ocorrer isoladamente, no tempo e no espaço, 
característica dos escorregamentos esparsos, e simultaneamente com outros movimentos gravitacionais, 
característica dos escorregamentos generalizados.

CausasCausas
A ocupação caótica das encostas urbanas é a principal causa dos escorregamentos. Embora em outros 

países os escorregamentos possam ser provocados por abalos sísmicos ou aquecimento dos nevados por 
vulcões, no Brasil, em especial no Estado do Paraná, esses movimentos gravitacionais de massa relacionam-se 
com a infi ltração de água e a embebição do solo das encostas. Por esse motivo, no Paraná, os escorregamentos 
são nitidamente sazonais e guardam efetiva relação com os períodos de chuvas intensas e concentradas.

Os principais fatores antrópicos de agravamento dos riscos de deslizamentos são: lançamento de águas 
servidas; lançamentos concentrados de águas pluviais; vazamento nas redes de abastecimento de água; 
infi ltrações de águas de fossas sanitárias; cortes realizados com declividade e altura excessivas; execução 
inadequada de aterros; deposição inadequada do lixo;  e remoção descontrolada da cobertura vegetal.

Os escorregamentos preponderantemente infl uenciados por essas causas são denominados escorregamentos 
induzidos e assumem características de desastres mistos.

Principais eventos adversosPrincipais eventos adversos
Importantes danos humanos, inclusive mortes, além dos danos materiais e ambientais e dos graves 

prejuízos sociais e econômicos.

OcorrênciaOcorrência
Os deslizamentos em encostas e morros urbanos vêm ocorrem com frequência alarmante nos últimos anos, 

devido à expansão desordenada da ocupação de novas áreas de risco, principalmente pela população mais carente.
Para que ocorram escorregamentos, deve-se levar em conta três fatores: o tipo de solo, sua constituição 

granulométrica e seu nível de coesão; a declividade da encosta, cujo grau defi ne o ângulo de repouso, em 
função do peso das camadas, da granulometria e do padrão de coesão; a água de embebição, que contribui 
para aumentar o peso específi co das camadas, reduzir o nível de coesão e o atrito, responsáveis pela 
consistência do solo, e lubrifi car as superfícies de deslizamento.

FIGURA 9.3.13 - ESTIAGEMFIGURA 9.3.13 - ESTIAGEM
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FIGURA 9.3.14 - PESSOAS AFETADAS POR ESTIAGEM FIGURA 9.3.14 - PESSOAS AFETADAS POR ESTIAGEM 
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FIGURA 9.3.15 - GRANIZO FIGURA 9.3.15 - GRANIZO 
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FIGURA 9.3.16 - PESSOAS AFETADAS POR GRANIZO FIGURA 9.3.16 - PESSOAS AFETADAS POR GRANIZO 
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Os escorregamentos em áreas de encostas ocupadas costumam ocorrer em taludes de corte, aterros e 
taludes naturais agravados por ações antrópicas. A ocorrência desses movimentos depende basicamente da 
ação da gravidade e da confi guração geométrica do terreno e da textura, bem como da estrutura do solo e 
da ação da água. Verifi ca-se acúmulo de registros na porção sudeste do Estado, principalmente onde se tem 
Serra do Mar (fi guras 9.3.19 e 9.3.20, pág. 249).

9.3.8  ENCHENTES OU INUNDAÇÕES GRADUAIS9.3.8  ENCHENTES OU INUNDAÇÕES GRADUAIS

CaracterizaçãoCaracterização
As inundações podem ser defi nidas como um transbordamento de água proveniente de rios, lagos e 

açudes. As inundações podem ser classifi cadas em função da magnitude e da evolução. 
Em função da magnitude, as inundações, pelos dados comparativos de longo prazo, são classifi cadas em: 

inundações excepcionais, inundações de grande magnitude, inundações normais ou regulares e inundações 
de pequena magnitude.

Em função da evolução, as inundações são classifi cadas em: enchentes ou inundações graduais, enxurradas 
ou inundações bruscas, alagamentos e inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar. 

CausasCausas
As inundações têm como causa a precipitação anormal de água que, ao transbordar dos leitos dos rios, 

lagos, canais e áreas represadas, invade os terrenos adjacentes, provocando danos. O incremento dos caudais 
superfi ciais, na maioria das vezes, é provocado por precipitações pluviométricas intensas e concentradas, 
mas também pode ter outras causas imediatas e/ou concorrentes, como: elevação dos leitos dos rios por 
assoreamento; redução da capacidade de infi ltração do solo, causada por ressecamento, compactação e/ou 
impermeabilização; saturação do lençol freático por antecedentes próximos de precipitações continuadas; 
combinação de precipitações concentradas com períodos de marés muito elevadas; invasão de terrenos deprimidos 
e dos leitos dos rios em áreas de rebaixamento geológico, por maremotos ou ressacas intensas; rompimento 
de barragens construídas com tecnologia inadequada; drenagem defi ciente de terrenos situados a montante 
de aterros, em estradas que cortem transversalmente vales de riachos; estrangulamento de leitos de rios, 
provocado por desmoronamentos causados por terremotos ou deslizamentos relacionados com intemperismo.

Principais efeitos adversosPrincipais efeitos adversos
Normalmente, as inundações provocam grandes danos materiais e, dependendo de sua violência, graves 

danos humanos. Quando extensas, as inundações destroem ou danifi cam plantações e exigem um grande 
esforço para garantir o salvamento de animais, especialmente bovinos, ovinos e caprinos. Em áreas densamente 
habitadas, podem danifi car ou destruir habitações mal localizadas e pouco sólidas, bem como danifi car móveis 
e outros utensílios domésticos. O desastre prejudica a atuação dos serviços essenciais, especialmente os 
relacionados com a distribuição de energia elétrica e com o saneamento básico, principalmente distribuição 
de água potável, disposição de águas servidas e de dejetos e coleta do lixo. Normalmente, o fl uxo dos 



 ••• 246 •••

FIGURA 9.3.17 - ALAGAMENTOSFIGURA 9.3.17 - ALAGAMENTOS
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FIGURA 9.3.18 - PESSOAS AFETADAS POR ALAGAMENTOS FIGURA 9.3.18 - PESSOAS AFETADAS POR ALAGAMENTOS 
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transportes e das comunicações telefônicas é prejudicado. O alagamento de silos e armazéns causa danos 
às reservas de alimentos estocados. As inundações também contribuem para intensifi car a ocorrência de 
acidentes ofídicos e aumentar o risco de transmissão de doenças veiculadas pela água e pelos alimentos, por 
ratos (leptospirose), assim como a ocorrência de infecções respiratórias agudas.

OcorrênciaOcorrência
Quanto a enchentes ou inundações graduais, tem-se uma quantidade considerável de registros na região 

central do Estado e no litoral e ainda outros registros distribuídos pelo Estado (fi guras 9.3.21 e 9.3.22, pág. 250).

9.3.9  INCÊNDIOS FLORESTAIS9.3.9  INCÊNDIOS FLORESTAIS

De início, cabe ressaltar que a grande maioria dos eventos dessa natureza são atendidos pelo Corpo de 
Bombeiros e não são registrados no SISDC. Aqueles que são registrados no sistema são os que geralmente 
implicam em perdas e danos que repercutem na administração do executivo municipal.

Isto posto, conclui-se que a aferição proveniente do SISDC não pode traçar com precisão o real perfi l da 
ocorrência desse tipo de sinistro no Estado do Paraná. De todo modo, buscou-se defi nir conceitos e aferir 
conclusões de caráter universal ao tema.

CaracterizaçãoCaracterização
A propagação do fogo em áreas fl orestais normalmente ocorre com maior frequência e intensidade nos 

períodos de estiagem e está intrinsecamente relacionada com a redução da umidade ambiental. Para que um 
incêndio se inicie e se propague, é necessária a conjunção dos elementos condicionantes descritos a seguir. 

 Combustíveis – Os combustíveis são compostos sólidos, líquidos e gasosos que alimentam o processo 
de combustão e queimam em presença do oxigênio. Nas fl orestas, as principais cargas combustíveis 
são constituídas por material celulósico, rico em carbono, e resinas presentes em certas árvores que, 
além de ricas em cadeias de carbono, são facilmente volatilizáveis. 

 Comburente – Constituído pelo oxigênio, que, ao combinar-se quimicamente com os combustíveis, 
provoca uma reação de oxidação, com intensa liberação de energia calórica. Quanto mais ventilado e 
rico em oxigênio for o ambiente, mais ativa será a combustão e mais intensa a produção de calor e de 
chama. 

 Calor – A liberação de grandes quantidades de energia calórica permite a prévia gaseifi cação dos 
combustíveis sólidos e líquidos e facilita a combinação destes com o oxigênio, bem como a alimentação 
da combustão.

 Reação exotérmica1 em cadeia – A alimentação da combustão é mantida a partir da conjunção de 
condições que permitam e facilitem o desenvolvimento da reação exotérmica em cadeia.

1 Reação exotérmica: é a reação química que libera calor.
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FIGURA 9.3.19 - ESCORREGAMENTOS/DESLIZAMENTOSFIGURA 9.3.19 - ESCORREGAMENTOS/DESLIZAMENTOS
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Os incêndios podem ser classifi cados conforme segue.
 Quanto ao estrato fl orestal – Em função do estrato fl orestal, que contribui para a manutenção e 

progressão da combustão, os incêndios são classifi cados em: a)incêndios subterrâneos e/ou residuais, 
quando se mantêm por meio da queima de húmus, turfa, raízes e troncos mais grossos, os quais são 
a carga combustível remanescente dos incêndios fl orestais; perduram por longo tempo, para queimar 
as camadas de húmus e turfa, que são compactadas e completamente isoladas da atmosfera, devido à 
falta de oxigênio, e, por isso, o fogo desenvolve-se de forma lenta, sem chamas, mas persistentemente; 
esses incêndios causam a morte das raízes, dos micro-organismos e da fertilidade do solo; b) incêndios 
superfi ciais, quando se propagam principalmente por meio de gramíneas, vegetação arbustiva e folhas 
e galhos secos depositados sobre o solo; desenvolvem-se na superfície do solo, queimando folhas, 
galhos secos e gramíneas, e é o mais comum dos tipos de incêndio, podendo ocorrer em todas as 
formações fl orestais, e constitui a forma pela qual começam quase todos os tipos de incêndio, isto é, 
praticamente todos eles iniciam-se com fogo superfi cial; e c)incêndios de copa, quando se propagam 
nos andares mais elevados das fl orestas, caracterizando-se pela queima das copas das árvores; a 
folhagem é totalmente destruída e as árvores geralmente morrem, devido ao superaquecimento dos 
troncos; esse tipo de incêndio propaga-se rapidamente ao encontrar condições favoráveis, como tipos 
de folhagem das árvores, umidade relativa do ar, temperatura e, principalmente, vento. 

 Quanto ao regime de combustão – Em função do regime de combustão, os incêndios fl orestais são 
classifi cados em: a) incêndios turbilhonares, quando intensos, com grande produção de calor e grande 

velocidade de propagação; caracterizam-se pela formação de fortes correntes convectivas, provocadas 
pela ascensão do ar aquecido e aspiração do ar periférico, rico em oxigênio, o que contribui para 
intensifi car a combustão, com o crescimento das chamas, aumentando a liberação de energia calórica 
e intensifi cando o processo de gaseifi cação da carga combustível; e b) incêndios esparsos,quando 
fagulhas transportadas pelo vento dão início a numerosos focos de incêndio. 

 Quanto ao substrato combustível – Em função do substrato combustível, os incêndios fl orestais são 
classifi cados em: a)incêndios de fl orestas homogêneas, quando ocorrem em fl orestas homogêneas, 
normalmente plantadas pelo homem, podendo causar graves prejuízos econômicos; os incêndios de 
coníferas, em função da grande quantidade de resinas voláteis, produzidas por essas árvores, adquirem 
rapidamente as características de incêndios turbilhonares de copas; os incêndios de fl orestas de 
eucaliptos, em função da carga celulósica, constituída por gramíneas, folhas secas e arbustos do sub-
bosque, tendem a se propagar como incêndios de superfície; e b)incêndios de fl orestas heterogêneas, 
quando ocorrem em matas heterogêneas, normalmente nativas; esses incêndios são muito danosos, por 
reduzirem a biodiversidade e degradarem os biótipos responsáveis pela sustentação da fauna silvestre, 
também provocando prejuízos econômicos ao destruírem essências fl orestais que levaram muitos anos 
para se desenvolver; esses incêndios podem, também, ocorrer em áreas pantanosas, ricas em musgos, 
detritos secos e turfa, em jazidas carboníferas e em turfeiras, e, nesses casos, se mantêm por muito tempo 
nas camadas profundas que, embora pouco aeradas, são ricas em material combustível. Normalmente 
os incêndios fl orestais evoluem de acordo com os seguintes estágios: iniciam-se na vegetação rasteira, 
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constituída pelas gramíneas, arbustos ressequidos e folhas mortas, que constituem a carga combustível 
mais acessível e em melhores condições de dar início à combustão; crescem de intensidade e propagam-se 
de forma mais rápida e violenta, nos andares mais elevados, especialmente quando existem árvores ricas 
em resinas, em função da maior disponibilidade de oxigênio (comburente) nesses andares; e perduram 
por mais tempo com a redução das chamas e da produção de energia calórica, nas raízes subterrâneas e 
em troncos grossos semicarbonizados, remanescentes do sinistro.

 
CausasCausas
Os incêndios podem iniciar de forma espontânea ou serem consequência de ações e/ou omissões humanas; 

entretanto, mesmo nesse último caso, os fatores climatológicos e ambientais são decisivos para incrementá-
los, facilitando sua propagação e difi cultando seu controle. 

Os incêndios fl orestais podem ser provocados por: causas naturais, como raios, reações fermentativas 
exotérmicas, concentração de raios solares por pedaços de quartzo ou cacos de vidro em forma de lente e 
outras causas; imprudência e descuido de caçadores, mateiros ou pescadores, pela propagação de pequenas 
fogueiras, feitas em seus acampamentos; fagulhas provenientes de locomotivas ou de outras máquinas 
automotoras, consumidoras de carvão ou lenha; perda de controle de queimadas, realizadas para limpeza 
de campos ou de sub-bosques; incendiários e/ou piromaníacos. A propagação do fogo é infl uenciada: pela 
quantidade e qualidade do material combustível; pelas condições climáticas, como umidade relativa do ar, 
temperatura e regime dos ventos; pelo tipo de vegetação e maior ou menor umidade da carga combustível; 

e pela topografi a. De uma maneira geral, queimam mais facilmente as cascas de árvores mortas, as folhas 
secas, os ramos pequenos e secos, as gramíneas, os liquens e os pequenos arbustos ressecados. A combustão 
de galhos grossos, troncos caídos, húmus e de raízes é mais lenta. 

Principais efeitos adversosPrincipais efeitos adversos
Os incêndios fl orestais causam danos materiais ao: destruírem as árvores em fase de crescimento ou 

em fase de utilização comercial, reduzindo a produção de madeira, celulose, essências fl orestais e outros 
insumos; reduzirem a fertilidade do solo, como consequência da destruição da matéria orgânica reciclável, 
obrigando a um maior consumo de fertilizantes; e reduzirem a resistência das árvores ao ataque de pragas, 
obrigando a um maior consumo de praguicidas. Os incêndios fl orestais causam danos ambientais: reduzindo 
a biodiversidade; alterando drasticamente os biótipos, reduzindo as possibilidades de desenvolvimento 
equilibrado da fauna silvestre; facilitando os processos erosivos; e reduzindo a proteção dos olhos d’água 
e nascentes. Os desastres fl orestais são causa de perdas humanas e traumatismos provocados pelo fogo ou 
por confusões, desabrigados e redução das oportunidades de trabalho relacionadas com o manejo fl orestal. 

OcorrênciaOcorrência
Os incêndios das estações estivais ocorrem nas épocas em que a queda da umidade relativa do ar facilita 

a geração e propagação desses sinistros (quadro 9.3.5).
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QUADRO 9.3.6 - OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS ENTRE 2005 E 2013QUADRO 9.3.6 - OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS ENTRE 2005 E 2013

ANO QUANTIDADE ÁREA QUEIMADA 
EM ha

2005 5.456 12.955,51
2006 9.348 14.311,93
2007 13.113 100.485,72
2008 9.638 5.681,51
2009 7.356 6.934,83
2010 10.381 31.389,42
2011 9.882 6.618,45
2012 9.056 11.782,09
2013 9.320 4.078,44

FONTE: SYSBM

NOTA: 1 ha = 10.000m².

O destaque para o ano de 2007 se dá em função de grande estiagem ocorrida no 
período, fato que defl agrou vários focos de incêndio e favoreceu o aumento da área 
de queimada em relação aos outros anos.

9.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS9.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contribuições na área de administração de desastres têm evoluído 
muito, principalmente com os estudos acerca da redução dos eventos. Hábitos e 
comportamentos que promovam a redução de riscos, por meio da minimização das 
ameaças e vulnerabilidades, resiliência e garantia de proteção e segurança social, 
são formas de impedir ou atenuar possíveis desastres, em vez de apenas arcar com os 
grandes prejuízos, alguns irreparáveis, dele decorrentes. 

O aspecto que deve ser salientado é a recorrência dos eventos, em alguns 
fenômenos; existe um padrão de frequência, o que possibilita identifi car períodos 
preferenciais de ocorrência. As séries históricas fornecem importantes elementos 
para análise. A existência de dados referentes a esses desastres constitui-se como 
uma das maneiras de se conhecer a gênese e o desenvolvimento desses fenômenos 
para, assim, estabelecer medidas preventivas de redução dos danos. 

É necessário que haja uma vinculação entre as orientações das políticas nacionais 
e o uso de mecanismos que possam transformar os princípios da redução de desastres 
em atividades locais permanentes e fl exíveis. Experiências bem-sucedidas ao redor 
do mundo, e também no Brasil, indicam que o caminho mais adequado a ser seguido 
é o da prevenção baseada na redução dos riscos de desastres. 

Existe a necessidade de pesquisas sobre percepção de risco, prevenção de 
desastres e estratégias de mitigação no contexto urbano. Tal necessidade encontra-
se atrelada ao aumento demográfi co, assim como o aumento da população urbana no 
Paraná. O desenvolvimento de estratégias efi cazes da administração de risco requer 
tanto o conhecimento do ambiente físico como dos processos sociais, psicológicos e 
econômicos que podem afetar as respostas das pessoas às condições ambientais de 
perigo.
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 ANEXO 7.2.1 - QUESTIONÁRIO APLICADO PARA OS 399 MUNICÍPIOS DO PARANÁ ANEXO 7.2.1 - QUESTIONÁRIO APLICADO PARA OS 399 MUNICÍPIOS DO PARANÁ

1. Qual o número de funcionários da prefeitura com nível superior e qual a porcentagem sobre o total?
2. Na prefeitura há administração indireta de:
2.1. Transporte coletivo? Sim ou não.
2.2. Educação fundamental? Sim ou não.
2.3. Saúde? Sim ou não.
2.4. Saneamento? Sim ou não.
2.5. Proteção ao patrimônio histórico-cultural? Sim ou não.
2.6. Controle, uso e parcelamento do solo? Sim ou não.
3. A prefeitura tem Cadastro Técnico Imobiliário e Econômico? Sim ou não.
3.1. A prefeitura faz cobrança de IPTU? Sim ou não.
3.2. Existe planta genérica de valores de IPTU? Sim ou não.
3.3. Qual a data da última atualização de valores de IPTU?
3.4. A prefeitura tem capacidade de fi nanciar os serviços que presta à sociedade nos diversos setores? Sim 
ou não.
4. A prefeitura sabe a receita líquida per capita do município? Qual?
4.1. A prefeitura sabe a dívida consolidada líquida do município? Qual?
4.2. A prefeitura sabe a receita corrente líquida do município? Qual?
5. A prefeitura tem secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da questão urbana? Sim ou não.
6. Existe Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano? Sim ou não.
7. Fundo Municipal de Desenvolvimento: Existe? Está funcionando?
8. Existe Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS)? Sim ou não.
8.1. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS): Existe? Está funcionando?
9. Existem Áreas de Programação Integrada (APIs)? Sim ou não.
10. A prefeitura tem secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da questão ambiental? Qual?
11. Existe Conselho Municipal de Meio Ambiente? Sim ou não.
12. Existe Fundo Municipal de Meio Ambiente? Está funcionando?
13. O município participa de consórcio intermunicipal na área ambiental ou outra forma de associação? Está 
funcionando?
14. O município tem aterro sanitário? Sim ou não.
15. O município participa de Comitês de Bacia Hidrográfi ca? Qual?
16. A prefeitura tem articulações interinstitucionais com entes federativos e com a iniciativa privada 
(exemplo: educação, assistência social, direito da criança e do adolescente, emprego, saúde, cultura, 
habitação, transporte, saneamento etc.)?
16.1. Consórcio público com a União? Quais?
16.2. Consórcio público com o Estado? Quais?
16.3. Consórcio público com outro município? Quais?
17. A prefeitura tem as seguintes leis que compõe o Plano Diretor Municipal?
17.1. Plano Diretor Municipal (PDM) - Lei (número e data).
17.2. Lei do Parcelamento do Solo - Lei (número e data).
17.3. Lei do Perímetro Urbano - Lei (número e data).
17.4. Lei de Uso e Ocupação do Solo - Lei (número e data).
17.5. Lei do Sistema Viário - Lei (número e data).
17.6. Código de Obras e Edifi cações - Lei (número e data).
17.7. Código de Posturas - Lei (número e data).
17.8. Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - Lei (número e data).
18. A prefeitura tem secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da gestão cultural? Qual?
19. Existe Conselho Municipal de Cultura? Sim ou não.
20. Existe Fundo Municipal de Cultura? Está funcionando?
21. Foi destinada verba orçamentária para a cultura?

22. O município é sede de comarca?
23. No município há Justiça do Trabalho? Quantas varas?
24. No município há Justiça Federal? Quais?
25. O município tem Ministério Público Estadual? Qual o número de promotores públicos? 
26. Estão instaladas no município as estruturas:
26.1. Serviço notarial/tabelião de notas? Quantos?
26.2. Registro de imóveis? Quantos?
26.3. Registro de pessoas/registro civil? Quantos?
26.4. Interdições e Tutela/Vara da Família? Quantos?
26.5. Protestos de títulos e documentos e registro civil de pessoas jurídicas? Quantos?
26.6. Cartório criminal? Quantos?
26.7. Juizado Especial? Quantos?
26.8. Outros? Quantos?
27. Qual o número de estabelecimentos bancários no município?
28. O município tem Postos de Atendimento Cooperativo? Quantos?
29. No município há bancos ofi ciais? Quantos?
30. No município há bancos comerciais privados? Quantos?
31. No município há instituições de microfi nanças? Quantas?
32. No município há cooperativas de crédito? Quantas?
33. No município há Unidades Descentralizadas da Administração Fazendária estadual?
34. No município há Unidades Descentralizadas da Administração Fazendária federal? 
35. No município há Agência da Previdência Social? 
36. No município há Unidade da Junta Comercial? 
37. No município há Cartório Eleitoral? 
38. No município há Unidade da EMATER?
39. No município há Unidade do IAP?
40. No município há Unidade da ADAPAR (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná)?
41. No município há cursos de mestrado reconhecidos pela CAPES? Quantos?
42. No município há cursos de doutorado reconhecidos pela CAPES? Quantos?
43. No município há cursos de ensino profi ssionalizante reconhecidos pela CAPES?
44. No município há unidades de pesquisa do IAPAR?
45. Estão instaladas no município as estruturas:
45.1. Organizações de ensino superior públicas? Quantas universidades?
45.2. Organizações de ensino superior públicas? Quantas faculdades isoladas?
45.3. Organizações de ensino superior privadas? Quantas universidades?
45.4. Organizações de ensino superior privadas? Quantas faculdades isoladas?
45.5. SEBRAE?
45.6. SENAC?
45.7. SESC?
45.8. SENAI?
45.9. SESI?
45.10. SEST/SENAT?
45.11. SENAR?
45.12. UTFPR?
45.13. IFET?
45.14. EAF?
46. A prefeitura sabe:
46.1. A população do município? Quantos habitantes?
46.2. O número de policiais militares no município? Quantos?
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46.3. O número de policiais civis no município? Quantos?
46.4. O número de juízes de Direito no município? Quantos?
46.5. O número de defensores públicos no município? Quantos?
46.6. O número de promotores públicos no município? Quantos?
47. Estão instaladas no município as estruturas:
47.1. Batalhão ou Corpo de Bombeiros militar?
47.2. Unidade da Defesa Civil?
47.3. Corpo de Bombeiros comunitário?
47.4. Unidade operacional da Polícia Militar?
47.5. Companhia independente ou especial da Polícia Militar?
47.6. Unidades operacionais da Polícia Civil?
47.7. Unidade prisional (penitenciária)?
47.8. Área integrada de segurança pública/Conselho Municipal de Segurança?
48. A prefeitura participa de uma associação de municípios? Qual?
49. O município está localizado em alguma mesorregião? Qual?
50. O município está localizado em alguma microrregião? Qual?
51. O município recebeu o Índice IPARDES de Desempenho Municipal? Qual é?
52. A prefeitura tem estabelecido seus limites de divisas municipais? Quais são?
53. A prefeitura tem informações de equipamentos e serviços públicos de:
53.1. Saúde? Quantos? Quais?
53.2. Educação e atendimento infantil? Quantos? Quais?
53.3. Cultura? Quantos? Quais?
53.4. Esporte? Quantos? Quais?
53.5. Lazer? Quantos? Quais?
53.6. Segurança? Quantos? Quais?
53.7. Ação Social? Quantos? Quais?
53.8. Cemitérios? Quantos? Quais?
53.9. Outros? Quantos? Quais?
54. O município conhece a malha rodoviária municipal?
54.1. Quantos quilômetros pavimentados com asfalto?
54.2. Quantos quilômetros pavimentados com poliedros?
54.3. Quantos quilômetros não pavimentados?
55. A malha rodoviária municipal é georeferenciada?
55.1. Quantos quilômetros pavimentados com asfalto?
55.2. Quantos quilômetros pavimentados com poliedros?
55.3. Quantos quilômetros não pavimentados?
56. O município tem unidades regionalizadas do governo estadual ou federal ou de representantes de ONGs? 
Quais?
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 ANEXO  - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ ANEXO  - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ

TABELA 1 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAISTABELA 1 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS

continua

Código Denominação Gestão Área (Ha) Município

1 Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba Estadual 191.595,50 Guaraqueçaba

2 Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba Federal 291.498,00 Guaraqueçaba

3 Estação Ecológica de Guaraqueçaba Federal 13.638,90 Guaraqueçaba

4 Parque Nacional do Superagui Federal 34.254,00 Guaraqueçaba

5 Reserva Biológica Bom Jesus Federal 34.179,74 Antonina, Paranaguá e Guaraqueçaba

6 Estação Ecológica Ilha do Mel Estadual 2.240,69 Paranaguá

7 Parque Estadual da Ilha do Mel Estadual 337,84 Paranaguá

8 Floresta Estadual do Palmito Estadual 530 Paranaguá

9 Estação Ecológica de Guaraguaçu Estadual 1.150,00 Paranaguá

10 Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange Federal 25.161,00 Guaratuba, Morretes, Matinhos e Alexandra

11 Área de Proteção Ambiental de Guaratuba Estadual 199.596,51 Guaratuba, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Morretes e Matinhos

12 Parque Estadual do Rio da Onça Estadual 118,51 Matinhos

13 Parque Estadual do Boguaçu Estadual 6.660,64 Guaratuba

14 Parque Estadual das Lauráceas Estadual 30.001,26 Adrianópolis e Tunas do Paraná

15 Parque Estadual de Campinhos Estadual 581,38 Cerro Azul e Tunas do Paraná

16 Parque Estadual Pico Paraná Estadual 4.333,83 Campina Grande do Sul e Antonina

17 Parque Estadual Roberto Ribas Lange Estadual 2.698,69 Antonina e Morretes

18 Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi Estadual 66.732,99 Antonina, Morretes, São José dos Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e Campina Grande do Sul

19 Parque Estadual da Graciosa Estadual 1.189,58 Morretes

20 Parque Estadual Pico do Marumbi Estadual 8.745,45 Piraquara, Quatro Barras e Morretes

21 Parque Estadual do Pau Oco Estadual 905,58 Morretes

22 Parque Estadual Serra da Baitaca Estadual 3.053,21 Piraquara e Quatro Barras

23 Área de Proteção Ambiental do Iraí Estadual 11.536,00 Piraquara, Colombo, Quatro Barras e Pinhais

24 Floresta Estadual Metropolitana Estadual 409,66 Piraquara

25 Área de Proteção Ambiental do Piraquara Estadual 8.881,00 Piraquara

26 Área de Proteção Ambiental do Pequeno Estadual 6.200,00 São José dos Pinhais

27 Parque Estadual João Paulo II Estadual 4,63 Curitiba

28 Monumento Natural Gruta da Lancinha Estadual 164,95 Rio Branco do Sul

29 Área de Proteção Ambiental do Passaúna Estadual 16.020,04 Araucária, Almirante Tamandaré, Campo Largo e Curitiba

30 Área de Proteção Ambiental do Rio Verde Estadual 14. 756,00 Araucária e Campo Largo

31 Parque Estadual Prof. José Wachowicz Estadual 119,05 Araucária

32 Parque Estadual do Monge Estadual 250,02 Lapa

33 Floresta Estadual do Passa Dois Estadual 275,61 Lapa

34 Floresta Nacional do Açungui Federal 728,78 Campo Largo

35 Parque Estadual de Vila Velha Estadual 3.803,28 Ponta Grossa

36 Parque Nacional dos Campos Gerais Federal Carambeí, Castro e Ponta Grossa

37 Reserva Biológica Estadual da Biodiversidade COP9 MOP4 Estadual 133,11 Castro

38 Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana Estadual 392.363,38 Jaguariaíva, Lapa, Porto Amazonas, Ponta Grossa, Castro, Tibagi, Sengés, Piraí do Sul, Palmeira e Balsa Nova

39 Parque Estadual de Caxambu Estadual 968 Castro

40 Floresta Nacional de Piraí do Sul Federal Piraí do Sul

41 Parque Estadual do Vale do Codó Estadual 760 Jaguariaíva
42 Parque Estadual do Cerrado Estadual 1.830,40 Jaguariaíva e Sengés
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conclusão

Código Denominação Gestão Área (Ha) Município

43 Parque Estadual do Guartelá Estadual 798,97 Tibagi

44 Reserva Florestal do Saltinho Estadual 9,1 Telêmaco Borba

45 Horto Florestal Geraldo Russi Estadual 130,8 Tibagi

46 Floresta Estadual Córrego da Biquinha Estadual 23,22 Tibagi

47 Reserva Biológica das Araucárias Federal Fernandes Pinheiro, Imbituva, Ipiranga e Teixeira Soares

48 Floresta Nacional de Irati Federal 3.495,00 Teixeira Soares e Fernandes Pinheiro

49 Estação Ecológica de Fernandes Pinheiro Estadual 532,13 Fernandes Pinheiro

50 Parque Florestal Estadual Córrego Maria Flora Estadual 48,68 Cândido de Abreu

51 Monumento Natural Salto São João Estadual 33,88 Prudentópolis

52 Parque Estadual da Serra da Esperança Estadual 6.939,0176 Guarapuava, Prudentópolis e Turvo

53 Área de Proteção Ambiental da Serra da Esperança Estadual 206.555,82 Guarapuava, Inácio Martins, Cruz Machado, Mallet, União da Vitória, Prudentópolis, Irati, Rio Azul, Paula Freitas e Paulo Frontin

54 Áreas de Relevante Interesse Ecológico Serra do Tigre Estadual 32,9 Mallet

55 Floresta Estadual de Santana Estadual 60,5 Paulo Frontin

56 Parque Estadual de Santa Clara Estadual 631,58 Candói, Foz do Jordão e Pinhão

57 Refúgio da Vida Silvestre do Pinhão Estadual 196,81 Pinhão

58 Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas Federal Palmas e General Carneiro

59 Estação Ecológica do Rio dos Touros Estadual 1.231,05 Reserva do Iguaçu

60 Parque Estadual de Palmas Estadual 181,1258 Palmas

61 Parque Estadual Vitório Piassa Estadual 107,2023 Pato Branco

62 Áreas de Relevante Interesse Ecológico do Buriti Estadual 81,52 Pato Branco

63 Parque Estadual Rio Guarani Estadual 2.235,00 Três Barras do Paraná

64 Áreas de Relevante Interesse Ecológico de São Domingos Estadual 163,9 Roncador

65 Parque Nacional do Iguaçu Federal 185.262,50 Céu Azul, Foz do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu

66 Parque Estadual da Cabeça do Cachorro Estadual 126,4686 São Pedro do Iguaçu

67 Parque Estadual de São Camilo Estadual 385,34 Palotina

68 Parque Nacional de Ilha Grande Federal 78.875,00 Altônia, Guaíra, Icaraíma, São Jorge do Patrocínio e Vila Alta

69 Reserva Biológica das Perobas Federal Cianorte e Tuneiras do Oeste

70 Parque Estadual do Lago Azul Estadual 1.749,01 Campo Mourão e Luiziana

71 Reserva Florestal Secção Figueira e Saltinho Estadual 10 Engenheiro Beltrão

72 Reserva Florestal de Figueira Estadual 100 Engenheiro Beltrão

73 Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo Estadual 353,86 Fênix

74 Horto Florestal de Mandaguari Estadual 21,53 Mandaguari

75 Parque Estadual Mata dos Godoy Estadual 690,1756 Londrina

76 Parque Estadual do Penhasco Verde Estadual 302,57 São Jerônimo da Serra

77 Parque Estadual de Ibiporã Estadual 74,06 Ibiporã

78 Parque Estadual Mata São Francisco Estadual 832,58 Cornélio Procópio e Santa Mariana

79 Horto Florestal de Jacarezinho Estadual 96,27 Jacarezinho

80 Parque Estadual de Ibicatu Estadual 302,74 Centenário do Sul

81 Estação Ecológica do Caiuá Estadual 1.449,48 Diamante do Norte

82 Parque Estadual de Amaporã Estadual 198 Amaporã

83 Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do 
Rio Paraná Federal 1.003.059,00 Diamante do Norte, Marilena, Nova Londrina, Porto Rico, Querência do Norte e São Pedro do Paraná

FONTE: IAP/DIBAP (2012); MMA (2015)
NOTA: As informações referentes às Unidades de Conservação estaduais foram atualizadas em 9 de fevereiro de 2012. Não foram incluídas nesta lista as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLASLISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Instituto das Águas do Paraná – ÁGUASPARANÁ 
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER
Instituto Ambiental do Paraná – IAP
Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES
Instituto de Terras, Cartografi a e Geologia – ITCG 
Minerais do Paraná – MINEROPAR 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU
Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul – SEIM 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL
Instituto das Águas do Paraná – ÁGUASPARANÁ
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC
Companhia Paranaense de Energia – COPEL
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Florestas 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
Paraná Turismo 
Procuradoria Geral do Estado – PGE
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR 
Secretaria de Estado da Cultura – SEEC
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná – SEIL
Serviço Florestal Brasileiro – SFB
Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR
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Valor da produção da cana de açúcar - Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.10 - ÁREA DA PRODUÇÃO DE TRIGO - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
Área da produção da trigo - Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005

Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 
12 de março de 2016

FIGURA 5.3.10 - VALOR DA PRODUÇÃO DE TRIGO - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - continuação
Valor da produção de trigo– Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.11 - ÁREA DA PRODUÇÃO DE FEIJÃO - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
Área da produção de feijão– Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.11 - VALOR DA PRODUÇÃO DE FEIJÃO - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - continuação
Valor da produção de feijão– Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.12 - ÁREA DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
Área da produção de mandioca– Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.12 - VALOR DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - continuação
Valor da produção de mandioca– Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.13 - ÁREA DA PRODUÇÃO DO CAFÉ - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
Área da produção de café– Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
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Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 
12 de março de 2016

FIGURA 5.3.13 - VALOR DA PRODUÇÃO DO CAFÉ - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
continuação
Valor da produção de café– Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 
12 de março de 2016
FIGURA 5.3.14 - EFETIVO DO REBANHO BOVINO - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
Efetivo do rebanho bovino - Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 
12 de março de 2016
FIGURA 5.3.15-  EFETIVO DO REBANHO SUÍNO - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
Efetivo do rebanho suíno - Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 
12 de março de 2016
FIGURA 5.3.16 - EFETIVO DE AVES - PARANÁ - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
Efetivo de aves - Paraná - média trienal: IBGE - PAM 2010, 2011, 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 
12 de março de 2016
FIGURA 5.3.17 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, SEGUNDO MUNICÍPIOS PARANÁ - 2010
Índice de desenvolvimento agropecuário: IBGE, 2010 e IPARDES 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 
12 de março de 2016
FIGURA 5.3.18 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na indústria automotiva: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 
12 de março de 2016

FIGURA 5.3.19 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na indústria alimentícia: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.20 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS 
- PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de produtos derivados de petróleo e biocombustíveis: MTE - RAIS. 2012 e 
IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.21 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de produtos químicos: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.22 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de celulose: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.23 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de máquinas e equipamentos: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.24 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de produtos minerais não metálicos: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
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Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016
FIGURA 5.3.25 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MADEIRA - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de madeira: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.26 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE METAL - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de metal: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.27- MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de móveis: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.28 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS 
ELETRÔNICOS E ÓTICOS - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos: MTE - RAIS. 
2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.29 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS - 
PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.30 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de artigos do vestuário e acessórios: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.

Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.31 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO - 
PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de produtos de borracha e material plástico: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.32 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE BEBIDAS - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de bebidas: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.33 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO EM METALURGIA - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração em metalurgia: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.34 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de produtos têxteis: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.35 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação, manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos: MTE - RAIS. 
2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.36 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO EM IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração em impressão e reprodução de gravações: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
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Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.37 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na fabricação de produtos do fumo: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.38 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA FABRICAÇÃO PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - PARANÁ 
- 2012
Municípios com concentração na fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos: MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.39 - MUNICÍPIOS COM CONCENTRAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, 
ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS - PARANÁ - 2012
Municípios com concentração na preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados: 
MTE - RAIS. 2012 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.40 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS NO TOTAL DOS EMPREGOS FORMAIS DO MUNICÍPIO - PARANÁ - 2013
Participação do setor de serviços no total dos empregados formais do município: MTE, 2013 e IPARDES, 2014.
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.41 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE COMÉRCIO NO TOTAL DOS EMPREGOS FORMAIS DO MUNICÍPIO - PARANÁ - 2013
Participação do setor de comércio no total dos empregados formais do município: MTE, 2013 e IPARDES, 2014.
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.42 - PARTICIPAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO TOTAL DOS EMPREGOS FORMAIS DO MUNICÍPIO - PARANÁ - 
2013
Participação da administração pública no total dos empregados formais do município: MTE, 2013 e IPARDES, 2014.
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.43 - GRUPOS DE MUNICÍPIOS E NÚMERO DE LEITOS
Grupo de municípios e número de leitos: SETU, 2012
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.3.49 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE AVENTURA
Municípios com destaque para o turismo de aventura: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.3.50 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO CULTURAL
Municípios com destaque para o turismo cultural: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.3.51 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O ECOTURISMO
Municípios com destaque para o ecoturismo: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.3.52 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO GASTRONÔMICO
Municípios com destaque para o turismo gastronômico: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.3.48 - NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM OS GRUPOS
Nível de desenvolvimento do turismo dos municípios que compõem os grupos: SETU, 2010.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.3.53 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE LAZER, SOL E PRAIA
Municípios com destaque para o turismo de lazer, sol e praia: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.3.54 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO NÁUTICO
Municípios com destaque para o turismo náutico: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.3.55 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS
Municípios com destaque para o turismo de negócios e eventos: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
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FIGURA 5.3.56 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE PESCA
Municípios com destaque para o turismo de pesca: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.3.57 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO RELIGIOSO
Municípios com destaque para o turismo religioso: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.3.58 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO RURAL
Municípios com destaque para o turismo rural: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.3.59 - MUNICÍPIOS COM DESTAQUE PARA O TURISMO DE SAÚDE
Municípios com destaque para o turismo de saúde: Paraná Turismo, 2013
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014

FIGURA 5.4.4 - TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO GEOMÉTRICO ANUAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS - PARANÁ - 
2000-2010
Taxa de crescimento médio geométrico anual da população residente nos municípios do Paraná: IBGE, 2000 e 2010, 
IPARDES, 2014.
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.4.5 - PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO - MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2000-2010
Participação no total da população do Estado: IBGE, 2000 e 2010, IPARDES, 2014.
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.4.6 - RAZÃO DE DEPENDÊNCIA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Razão de dependência: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA 5.4.7 - DENSIDADE DEMOGRÁFICA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Densidade demográfi ca: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.

Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016

FIGURA COM 5.4.8 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES COM RENDIMENTO MENSAL PER CAPITA DE ATÉ 
½ SALÁRIO MÍNIMO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Proporção de domicílios particulares permanentes com rendimento mensal per capita de até ½ salário mínimo: IBGE, 2010 
e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.9 - RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DAS PESSOAS OCUPADAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, INCLUINDO TODOS OS 
TRABALHOS, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Rendimento médio mensal das pessoas ocupadas de 10 anos ou mais de idade: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.10 - PERCENTUAL DE EMPREGADOS SEM CARTEIRA ASSINADA, NÃO REMUNERADOS EM AJUDA A MEMBRO DO 
DOMICÍLIO E TRABALHADORES NA PRODUÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO NO TOTAL DE OCUPADOS DE 10 ANOS OU MAIS DE 
IDADE, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Percentual de empregados sem carteira assinada, não remunerados em ajuda a membro do domicílio e trabalhadores na 
produção para consumo próprio no total de ocupados de 10 anos ou mais de idade: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.11 - ATIVIDADE ECONÔMICA PREDOMINANTE EM OCUPAÇÕES, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Atividade econômica predominante em ocupações: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.12 - PERCENTUAL DE NÃO ECONOMICAMENTE ATIVOS ENTRE AS PESSOAS DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO 
MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Percentual de não economicamente ativos entre as pessoas de 18 anos ou mais de idade: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 
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FIGURA 5.4.13 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM MENOS DE QUATRO CÔMODOS, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Proporção de domicílios com menos de quatro cômodos: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.14 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS CUJAS PAREDES EXTERNAS NÃO SÃO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO OU 
MADEIRA APARELHADA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Proporção de domicílios cujas paredes externas não são de alvenaria com revestimento ou madeira aparelhada: IBGE, 2010 
e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.15 - TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 
2010
Taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais de idade: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.16 - PROPORÇÃO PESSOAS DE IDADE DE  25 ANOS OU MAIS, SEM INSTRUÇÃO OU COM ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Proporção pessoas de idade de 25 anos ou mais, sem instrução ou com ensino fundamental incompleto: IBGE, 2010 e 
IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.17 - TAXA DE MORTALIDADE GERAL NO GRUPO ETÁRIO DE 0 A 59 ANOS, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Taxa de mortalidade geral no grupo etário de 0 a 59 anos: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.18 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS NÃO ATENDIDOS POR REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SEGUNDO 
MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Proporção de domicílios não atendidos por rede geral de distribuição de água: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.

Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.19 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS NÃO ATENDIDOS POR REDE GERAL DE ESGOTO OU PLUVIAL SEGUNDO MUNICÍPIOS 
- PARANÁ - 2010
Proporção de domicílios não atendidos por rede geral de esgoto ou pluvial: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.20 - SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO NOS MUNICÍPIOS OPERADOS PELA SANEPAR
Sistemas de água e esgoto: SANEPAR, 2013
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.4.24 - GRAU DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, SEGUNDO MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2010
Grau de desenvolvimento socioeconômico: IPARDES, 2010.
Regiões Geográfi cas do Estado do Paraná: IBGE (mesorregiões) e Paraná (Lei Estadual n° 15.825/08), 2008.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.5.4 - COLETA SELETIVA PORTA A PORTA NOS MUNICÍPIOS PARANAENSES
Coleta seletiva porta a porta nos municípios paranaenses: IBGE, 2012; SEMA, 2011; SNIS, 2009-2010; AGUASPARANÁ, 2012 
apud PARANÁ, 2013 
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.5.8 - PRESENÇA DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RSU NO ESTADO DO PARANÁ
Presença de unidades de triagem de RSU: IBGE, 2010; AMP. RECICLA PARANÁ, 2012; ENGEBIO ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, 
2012; IAP, 2012; SEMA, 2011; SNIS, 2009-2010; AGUASPARANÁ, 2012
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.5.11 - INDÚSTRIAS DE RECICLAGEM NO ESTADO DO PARANÁ
Indústrias de reciclagem: CEMPRE, 2012 apud PARANÁ, 2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
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Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.5.12 - MUNICÍPIOS COM UNIDADES DE COMPOSTAGEM NO PARANÁ
Municípios com unidades de compostagem: IBGE, 2010 apud PARANÁ, 2013 
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.5.13 - DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ESTADO DO PARANÁ
Disposição fi nal dos resíduos sólidos urbanos: IAP, 2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.5.14 - FAIXAS POPULACIONAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 
FONTE: IBGE, 2010 apud PARANÁ, 2013

FIGURA 5.5.15 - CONSÓRCIOS/DESTINAÇÕES DE RSU NO PARANÁ
Consórcios/destinações de RSU: IAP, 2012
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.5.16 - SITUAÇÃO DOS PGIRS NO ESTADO DO PARANÁ
Situação dos PGIRS: SEMA, 2012 apud PARANÁ, 2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 5.5.17 - REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RSU DO ESTADO DO PARANÁ
Regionalização da gestão dos RSU: AGUASPARANÁ, 2012.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.1.7 - LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO
Localização dos empreendimentos de geração: COPEL, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.1.8 - DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA
Distribuidoras de energia: COPEL, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.1.9 - CONSUMO TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA - 2014
Consumo total de energia elétrica: COPEL, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.1.10 - CONSUMO DE ENERGIA TOTAL RESIDENCIAL - 2014
Consumo de energia total residencial: COPEL, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.1.11 - CONSUMO DE ENERGIA TOTAL INDUSTRIAL - 2014
Consumo de energia total industrial: COPEL, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.1.12 - CONSUMO DE ENERGIA TOTAL RURAL - 2014
Consumo de energia total rural: COPEL, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.2.1 - LOCALIZAÇÃO DOS AEROPORTOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ
Localização dos aeroportos públicos: SEIL, 2014
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
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Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.2.2 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS AEROPORTOS CONSIDERANDO DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO DE 45 MINUTOS
Área de infl uência dos aeroportos considerando deslocamento rodoviário de 45 minutos: SEIL, 2014
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.2.3 - VISÃO GERAL DO GASODUTO BRASIL-BOLÍVIA
Gasoduto Brasil-Bolívia: Adaptado de TBG

FIGURA 6.2.4 - OLEODUTO OSPAR
Oleoduto Santa Catarina / Paraná: DSG; IBGE, anos diversos

FIGURA 6.2.5 - OLEODUTO OLAPA
Oleoduto Araucária / Paranaguá: DSG; IBGE, anos diversos 

FIGURA 6.2.6 - MALHA FERROVIÁRIA NO ESTADO DO PARANÁ
Malha ferroviária: SEIL, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.2.8 - TRANSPORTE POR BALSAS NO ESTADO DO PARANÁ
Transporte por balsa: SEIL, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.2.9 - CIRCUNSCRIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ
Circunscrição da administração da hidrovia Tietê-Paraná: Adaptado de Administração da Hidrovia do Paraná - AHRANA

FIGURA 6.2.10 - LOCALIZAÇÃO DO PORTO DE PARANAGUÁ
Localização do Porto de Paranaguá: SEIL e APPA, 2014

FIGURA 6.2.11 - PORTO ORGANIZADO DE PARANAGUÁ
Porto organizado de Paranaguá: SEIL e APPA, 2014

FIGURA 6.2.12 - PORTO ORGANIZADO DE ANTONINA
Porto organizado de Antonina: SEIL e APPA, 2014

FIGURA 6.2.24 - BERÇOS NO PORTO DE PARANAGUÁ
Berços no porto de Paranaguá: APPA, 2010

FIGURA 6.2.26 - MALHA RODOVIÁRIA NO ESTADO DO PARANÁ
Malha rodoviária: SEIL e DER, 2014 
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.

Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 6.2.27 - RODOVIAS CONCEDIDAS À INICIATIVA PRIVADA
Rodovias concedidas à iniciativa privada: SEIL e DER, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.1 - ESTRUTURA GERENCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Estrutura gerencial: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.3 - ESTRUTURA FINANCEIRA DO ESTADO DO PARANÁ
Estrutura fi nanceira: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.5 - ESTRUTURA URBANA DO ESTADO DO PARANÁ
Estrutura urbana: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013 
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 
Fonte mapa verifi car Questionários municipais 2012/2013.

FIGURA 7.2.7 - ESTRUTURA RURAL DO ESTADO DO PARANÁ
Estrutura rural: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013 
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.9 - ESTRUTURA AMBIENTAL DO ESTADO DO PARANÁ
Estrutura ambiental: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013 
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.11 - ESTRUTURA CULTURAL DO ESTADO DO PARANÁ
Estrutura cultural: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013 
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
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Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 
FONTE: QUESTIONÁRIOS MUNICIPAIS 2012/2013

FIGURA 7.2.13 - ESTRUTURA JURÍDICA DO ESTADO DO PARANÁ
Estrutura jurídica: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013 
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. 

FIGURA 7.2.15 - PRESENÇA DE ORGANIZAÇÕES FINANCEIRAS NO ESTADO DO PARANÁ
Presença de organizações fi nanceiras: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.17 - ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO ESTADO DO PARANÁ
Estrutura de organização e controle: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.19 - ORGANIZAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE DO ESTADO DO PARANÁ
Organização de ensino superior e profi ssionalizante: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.21 - ORGANIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DO ESTADO DO PARANÁ
Organização de pós-graduação e pesquisa: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.23 - UNIDADES DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Unidades de defesa social: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.25 - ESTRUTURA DE APLICAÇÃO DA LEI DO ESTADO DO PARANÁ
Estrutura de aplicação da lei: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.2.27 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DO ESTADO DO PARANÁ
Estrutura administrativa municipal: ZEE-PR - questionários municipais, 2012/2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 
FONTE: QUESTIONÁRIOS MUNICIPAIS 2012/2013

FIGURA 7.3.4 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO PARANÁ
Unidades de conservação: IAP 2014, MMA 2015
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 7.3.5 - IMAGEM ORBITAL DA MESORREGIÃO NORTE PIONEIRO, RESSALTANDO-SE A LIMITADA CONDIÇÃO PARA A 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Imagem de satélite Landsat: Google Earth, data da imagem 09/04/2013.

FIGURAS 7.3.6 - ÁREA NA APA DO RIO PIRAQUARA ANTES E DEPOIS DA INUNDAÇÃO POR REPRESA DE ABASTECIMENTO 
(IMAGENS 2001 E 2013), COM DESTRUIÇÃO DE ECOSSISTEMAS
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 30/06/2001.
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 27/07/2013.

FIGURA 8.2.1 - MUNICÍPIOS COM BENS TOMBADOS NO ESTADO DO PARANÁ
Municípios com bens tombados no Estado do Paraná: SEEC, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016
FIGURA 8.2.2 - NÚMERO DE BENS TOMBADOS POR MUNICÍPIO NO ESTADO DO PARANÁ
Número de bens tombados no Estado do Paraná: SEEC, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 8.2.3 - MUNICÍPIOS COM CENTROS HISTÓRICOS TOMBADOS NO ESTADO DO PARANÁ
Municípios com centros históricos tombados no Estado do Paraná: SEEC, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
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Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 8.2.4 - MUNICÍPIOS COM PARQUES, SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E ÁREAS NATURAIS TOMBADAS NO ESTADO DO PARANÁ
Municípios com parques, sítios arqueológicos e áreas naturais tombadas no Estado do Paraná: SEEC, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 8.2.5 - MUNICÍPIOS COM ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS TOMBADAS NO ESTADO DO PARANÁ
Municípios com estações ferroviárias tombadas no Estado do Paraná: SEEC, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.

FIGURA 8.2.6 - MUNICÍPIOS COM EDIFICAÇÕES RELIGIOSAS TOMBADAS NO ESTADO DO PARANÁ
Municípios com edifi cações religiosas tombadas no Estado do Paraná: SEEC, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.1 - VENDAVAIS OU TEMPESTADES NO ESTADO DO PARANÁ
Número de ocorrências de vendavais ou tempestades no Estado do Paraná: SISDC, 2013.
, Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.2 - PESSOAS AFETADAS POR VENDAVAIS OU TEMPESTADES NO ESTADO DO PARANÁ
Pessoas afetadas por vendavais ou tempestades no Estado do Paraná: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.5 - EXTRAVASAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NO MODAL RODOVIÁRIO NO ESTADO DO PARANÁ
Extravasamento de produtos químicos perigosos no modal rodoviário no Estado do Paraná: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.6 - PESSOAS AFETADAS POR DERRAMAMENTOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NO MODAL RODOVIÁRIO NO 
ESTADO DO PARANÁ
Pessoas afetadas por derramamentos de produtos químicos perigosos no modal rodoviário no Estado do Paraná: SISDC, 2013.

Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.7 - DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS EM AMBIENTE LACUSTRE, FLUVIAL, MARINHO E AQUÍFEROS 
NO ESTADO DO PARANÁ
Derramamento de produtos químicos perigosos em ambiente lacustre, fl uvial, marinho e aquíferos no Estado do Paraná : 
SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.8 - PESSOAS AFETADAS POR DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS EM AMBIENTE LACUSTRE, 
FLUVIAL, MARINHO E AQUÍFEROS NO ESTADO DO PARANÁ
Pessoas afetadas por derramamento de produtos químicos perigosos em ambiente lacustre, fl uvial, marinho e aquíferos no 
Estado do Paraná: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.9 - LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL NO ESTADO DO PARANÁ
Liberação de produtos químicos perigosos nos sistemas de água potável no Estado do Paraná: SISDC, 2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.10 - PESSOAS AFETADAS COM A LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS NOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL 
NO ESTADO DO PARANÁ
Pessoas afetadas com a liberação de produtos químicos perigosos nos sistemas de água potável no Estado do Paraná: 
SISDC, 2013
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.13 - ESTIAGEM NO ESTADO DO PARANÁ
Estiagem: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.14 - PESSOAS AFETADAS POR ESTIAGEM NO ESTADO DO PARANÁ
Pessoas afetadas por estiagem: SISDC, 2013.
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Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.15 - GRANIZO NO ESTADO DO PARANÁ
Granizo: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.16 - PESSOAS AFETADAS POR GRANIZO NO ESTADO DO PARANÁ
Pessoas afetadas por granizo: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.17 - ALAGAMENTOS NO ESTADO DO PARANÁ
Alagamentos: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.18 - PESSOAS AFETADAS POR ALAGAMENTOS NO ESTADO DO PARANÁ
Pessoas afetadas por alagamentos: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.19 - ESCORREGAMENTOS/DESLIZAMENTOS NO ESTADO DO PARANÁ
Escorregamentos/deslizamentos: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.3.20 - PESSOAS AFETADAS POR ESCORREGAMENTOS/DESLIZAMENTOS NO ESTADO DO PARANÁ
Pessoas afetadas por escorregamentos/deslizamentos: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 

FIGURA 9.21 - ENCHENTES OU INUNDAÇÕES GRADUAIS NO ESTADO DO PARANÁ
Enchentes ou inundações graduais: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 
 
FIGURA 9.22 - PESSOAS AFETADAS POR ENCHENTES OU INUNDAÇÕES NO ESTADO DO PARANÁ
Pessoas afetadas por enchentes ou inundações graduais: SISDC, 2013.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Limites internacionais e nacionais: IBGE, 2005
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016 
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Este livro foi composto em fontes ITC Offi cina 
Sans e títulos em Baker Signet, impresso em 
papel couché fosco 90g para o ITCG-PR em 2018,



A elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico deve partir da 

adoção de uma metodologia de trabalho baseada na compreensão 

integrada das características dos ambientes naturais, das realidades 

socioeconômicas e dos aspectos jurídico-institucionais.

Deve identifi car e analisar esses elementos nos diferentes 

âmbitos da realidade, sob a perspectiva da dinâmica do processo 

de ocupação humana e das relações econômicas e sociais.

A compreensão integrada associada ao diagnóstico e as diretrizes 

pactuadas para a ação contribuem para a orientação dos esforços 

de investimentos do governo e da sociedade civil, segundo as 

peculiaridades das áreas defi nidas como zonas e tratadas como 

unidades de planejamento territorial.

No volume 2, são apresentados: componentes da socioeconomia; 

infraestrutura e mobilidade; componente jurídico-institucional; 

patrimônio cultural; e eventos de desastres recorrentes.
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