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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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10.1  A CONCEPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL10.1  A CONCEPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Camila Cunico | Juliano de Sousa Bagatin, Instituto de Terras, Cartografi a e Geociências – ITCG
Jurandyr Luciano Sanches Ross - Orientador Técnico-Científi co 

O conceito de desenvolvimento sustentável iniciou a sua formulação a partir do fi nal da década de 1960, 
estendendo-se ao longo dos anos de 1970 e 1980. Em 1992, o conceito ganha maior divulgação. No início 
recebe a denominação de ecodesenvolvimento através dos debates e proposições surgidos com o Clube de 
Roma e com o apoio das Agências Internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse contexto, 
formulam-se conceitos, promovem-se discussões e procuram-se alternativas para implementar esta nova 
concepção de produção e consumo, em que há uma valorização das questões ambientais em contraponto aos 
padrões da economia de mercado.

Em uma fase inicial, as políticas foram direcionadas para as questões vinculadas aos problemas de 
poluição atmosférica e de recursos hídricos, estabelecendo-se infi ndáveis discussões sobre o princípio do 
poluidor-pagador, ou seja, os agentes poluidores passariam a ser onerados com pagamentos por gerarem 
poluição. Este princípio está embasado na concepção de que a produção das riquezas geradas pelas atividades 
humanas e que fortalece as economias dos países também gera, em contrapartida, deseconomias ao se 
apropriar dos bens naturais, transformando-os em objetos e utensílios de consumo, produzindo, com isso, um 
grande volume de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, compreendidos como poluidores ambientais. No bojo 
dessa discussão também se consideram o aumento populacional, a intensifi cação do consumo e a fi nitude 
dos recursos naturais do planeta, impulsionada pela crise do petróleo desencadeada a partir de 1973. Na 
fase seguinte, na década de 1980, ganha importância a preocupação com a manutenção da biodiversidade, 
destacando-se na mídia a necessidade e a importância de se preservar a cobertura vegetal natural, sobretudo 
as fl orestas tropicais do globo, as quais são as mais ricas em fauna e fl ora.

A discussão da relação entre meio ambiente e desenvolvimento adquire maior contundência a partir dos 
anos de 1970, período em que há a tentativa de delinear novas possibilidades de estudos, formalizando e 
redefi nindo modalidades teórico-metodológicas. A contemporaneamente denominada “política ambiental” 
tem como ponto de partida a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (Estocolmo, 1972), que 
traduz de maneira mais concreta e completa os marcos conceituais e preceitos legais que fornecem subsídios 
para as arguições relacionadas a essa temática. É inegável que os esforços da década de 1970 resultaram numa 
maior visibilidade dos paradigmas que ainda hoje são foco e objeto de refl exões e discursos sociocientífi cos, 
tais como o paradigma do crescimento populacional e da diminuição substancial na qualidade de vida; a 
necessidade de aumento na demanda produtiva que acaba por induzir o ritmo de exploração da natureza; 
a ausência da democracia ambiental, cujos preceitos se baseiam na equidade social, econômica e cultural.

A conferência internacional sobre meio ambiente, desenvolvida e promovida pela ONU, denominada 
de RIO-92, consolida um novo paradigma a que se denominou de Desenvolvimento Sustentável, em que 
se estabelece a seguinte defi nição clássica: “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 
necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 
próprias necessidades” (CMMAD, 1991). 

Na Agenda 21, criada na conferência da RIO-92 para implementar o desenvolvimento sustentável, foi 
estabelecido o que segue:

 
[...] para fazer frente aos desafi os do meio ambiente e desenvolvimento os Estados decidiram estabelecer 
uma nova parceria mundial. Essa parceria compromete todas as nações a estabelecer um diálogo permanente 
e construtivo, inspirado na necessidade de atingir uma economia em nível mundial mais efi ciente e 
equitativa sem perder de vista a interdependência crescente da comunidade das nações e o fato de que o 
desenvolvimento sustentável deve tornar-se um item prioritário na agenda da comunidade internacional.

[...] é importante superar confrontos em um clima de cooperação e solidariedade genuínos. É igualmente 
importante fortalecer as políticas nacionais e internacionais bem como a cooperação multinacional para 
acomodar-se às novas circunstâncias.

No documento “Nosso Futuro Comum”, são explicitados aspectos importantes referentes à estratégia 
de desenvolvimento sustentável, visando promover a harmonia entre os seres humanos, bem como entre a 
humanidade e a natureza, tendo como base que tal desenvolvimento não constitui um estado permanente 
de harmonia, mas sim um processo de mudança. No documento, há o reconhecimento de que os sistemas 
econômicos e ecológicos estão interligados e que este fato não mudará; o que precisa mudar são as respectivas 
políticas e instituições.

Nessa direção, está implícito que a sobrevivência e o bem-estar da humanidade dependem do sucesso 
em alcançar uma ética global para o desenvolvimento sustentável. Verifi ca-se a necessidade de novas 
possibilidades de mudança no status atual dos padrões de produção e consumo, no sentido de valorizar 
uma melhor compreensão da integração do ambiente físico-natural e dos processos antrópicos atuantes, 
favorecendo a coexistência entre as atividades produtivas e a preservação dos recursos naturais.

Sachs (2008) afi rma que necessitamos de uma abordagem holística e interdisciplinar, na qual cientistas 
naturais e sociais trabalhem juntos em favor de alternativas para o uso e aproveitamento dos recursos 
da natureza, respeitando a sua diversidade. Conservação e aproveitamento racional dos recursos naturais 
devem andar lado a lado, ou seja, o uso produtivo não necessariamente precisa prejudicar o meio ambiente 
ou destruir a diversidade, se tivermos consciência de que todas as atividades econômicas possuem estreita 
relação com o ambiente natural.

De acordo com Acselrad e Leroy (2003), é preciso ainda resgatar a ideia da dimensão política como 
instância na qual se manifestam as vontades relativas aos projetos de sociedade. Para esses autores, a 
noção de sustentabilidade vem sofrendo modifi cações, em termos de conteúdo e signifi cado, na tentativa de 
provocar mudança do paradigma dominante de desenvolvimento. Assim, a referida sustentabilidade poderá 
ser alcançada pela “democratização dos processos decisórios, que tornarão a questão ambiental um momento 
estratégico do debate sobre as fi nalidades legítimas da apropriação do mundo material” (ACSELRAD e LEROY, 
2003, p.8).

No entanto, Sachs (2008) afi rma que a conservação da biodiversidade não pode ser equacionada 
com a opção do não uso dos recursos naturais precípuos, e sim, mediante um aproveitamento racional e 
ecologicamente sustentável da natureza em benefi cio da população, levando-a a incorporar a preocupação 
com a conservação da biodiversidade, como um componente de estratégia de desenvolvimento.

A sustentabilidade ambiental é baseada no duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com 
a geração atual e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras. Ela compele a trabalhar mediante 
escalas múltiplas de tempo e espaço, o que, por sua vez, desarticula muitas teorias econômicas (SACHS, 
2008). Portanto, e segundo Rebêlo Junior (2002), o desenvolvimento sustentável se contrapõe às antigas 
formas de desenvolvimento, as quais não trazem resultados iguais para todos os envolvidos.

Tal sustentabilidade considera vínculos estreitos entre as temáticas do crescimento econômico e as do 
meio ambiente. Para compreender a vinculação, são necessários alguns conhecimentos fundamentais, dentre 
os quais se destacam: i) os do comportamento humano, econômico e social, que são objeto da teoria econômica 
e das demais ciências sociais; ii) o da evolução da natureza, que é o objeto das ciências biológicas, físicas 
e químicas; e iii) o da confi guração social do território, que é objetivo da geografi a, das ciências regionais 
e da organização do espaço (ELI DA VEIGA, 2005). Segundo esse autor, o conceito de desenvolvimento 
sustentável ainda está sendo construído. Seu ponto de partida foi o compromisso internacional com um 
modelo de desenvolvimento sob novas bases, que compatibilize as necessidades de crescimento com a 
redução da pobreza e a conservação ambiental. Isto quer dizer que os princípios e premissas que poderão 
orientar sua implementação ainda são experimentais, e que dependem de um “processo social, no qual os 
atores deverão pactuar, aos poucos, os novos consensos de uma agenda possível, rumo ao futuro que se 
deseja sustentável” (ELI DA VEIGA, 2005, p.189).
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FIGURA 10.1.1 - MAPA DA AMÉRICA DO SULFIGURA 10.1.1 - 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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10.2  PROGNÓSTICO: PERSPECTIVAS SOCIOAMBIENTAIS10.2  PROGNÓSTICO: PERSPECTIVAS SOCIOAMBIENTAIS

Julio Takeshi Suzuki Júnior, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)

As políticas públicas, muitas vezes, atingem resultados abaixo das expectativas, por conta das limitações 
e equívocos analíticos no processo de formulação. Além dos vieses doutrinários e ideológicos distantes 
da realidade, que não raramente infl uenciam a construção dos diagnósticos situacionais, necessários para 
justifi car as ações governamentais, a defi nição das políticas é prejudicada recorrentemente pela perspectiva 
unidimensional dos formuladores e agentes públicos, privilegiando exageradamente determinada visão dos 
problemas a serem enfrentados e das formas de intervenção, e excluindo, como se não fossem importantes, 
outras áreas de conhecimento e atuação. Essa dissociação ocorre, há tempos, entre o social e o econômico, 
como se fosse possível viabilizar, por exemplo, ganhos efetivos e duradouros à população de baixa renda sem 
o respaldo do crescimento dos setores produtivos, que geram empregos, indispensáveis para a redução da 
pobreza, recursos fi scais, mantenedores das atividades de Estado e fi nanciadores de programas de assistência, 
e bens de consumo, entre outros elementos necessários para o funcionamento do sistema socioeconômico.

Da mesma maneira, é indesejável o atingimento de altas taxas de crescimento do produto econômico sem 
a apropriação de ganhos pelos estratos sociais mais vulneráveis, que demandam maior inclusão no mercado 
consumidor, pela via da elevação dos baixos patamares de renda, e serviços públicos mais abrangentes e efi cientes. 
Em outras palavras, processos de expansão relevante das atividades produtivas não podem prescindir da redução 
dos desníveis sociais e dos retornos de bem-estar para a população como um todo, uma vez que o resultado 
econômico, por si só, não é um fi m buscado pela sociedade. Tornando o contorno das políticas públicas ainda mais 
complexo, outros anseios da heterogênea sociedade contemporânea vêm sendo colocados ao Estado, destacando-
se, como é de conhecimento geral, a questão ambiental. Esse componente adicional ampliou consideravelmente 
o desafi o imposto ao Governo Central e aos entes subnacionais, que, em seus planos de desenvolvimento, devem 
contemplar o crescimento econômico, o avanço social e a utilização racional e sustentável dos recursos naturais.

Mais precisamente, será incompleto e pouco efetivo todo programa de desenvolvimento que não objetive 
conjuntamente a elevação do PIB per capita, a redução das assimetrias sociais e regionais e a preservação dos 
ativos ambientais. Em relação ao primeiro item, deve-se levar em conta que as economias brasileira e paranaense 
registraram em 2011 valores de renda por habitante de, respectivamente, R$ 21.535,65 (equivalente a US$ 12.857,10) 
e R$ 22.769,98 (US$ 13.594,02), números que podem ser considerados intermediários, suplantando, por exemplo, o 
PIB per capita da Colômbia (US$ 7.125,00) e México (US$ 9.803,00), embora abaixo dos resultados de outros latino-
americanos, como o Chile (US$ 14.511,00) e a Argentina (US$ 13.694,00), segundo dados do Banco Mundial (BIRD).

Para atingir o nível de Portugal (US$ 22.533,00), considerado médio-alto, o PIB per capita do Estado do 
Paraná deveria crescer, anualmente, um ponto percentual (p.p.) acima da renda por habitante do país europeu ao 
longo de meio século, exigindo, em um prazo reduzido para três décadas, adicional da ordem de 1,7 p.p., o que é 
um tanto quanto ambicioso. Mesmo em comparação a outros estados brasileiros, é nítida a margem para avanço 
do Paraná, tendo em vista que sete UFs estão à frente do Estado no ranking do PIB per capita, o que inclui Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, cabendo ressaltar o valor por habitante de R$ 32.449,06 (US$ 19.372,57) referente 
a São Paulo, que se destaca em termos de adensamento econômico, superando em 42,5% o resultado local.

Nessa variável, a diferença entre as economias regionais líderes e os estados em posições menos favoráveis 
pode ser imputada sobremaneira à produtividade do trabalho, representada pela produção média de cada 
pessoa ocupada, ainda mais no presente contexto de limitação quantitativa de mão de obra, derivado, entre 
outros fatores, das menores taxas de crescimento demográfi co. Mais claramente, diante da utilização quase 
plena do fator trabalho no período recente, explicitada pelas baixas taxas de desocupação, o aumento da 
produtividade tornou-se ainda mais importante como vetor do crescimento econômico e, consequentemente, 
da renda per capita, devendo ser incluído como meta de qualquer política de desenvolvimento.

Nesse sentido, observa-se que alguns segmentos da economia paranaense apresentam níveis de produtividade 
que poderiam ser mais elevados, fi cando abaixo dos resultados do País e da maioria dos outros estados do eixo 
Sul-Sudeste, como é o caso do setor industrial. De acordo com estatísticas do Censo Demográfi co e das Contas 
Regionais do IBGE, a razão entre o valor adicionado bruto da indústria paranaense, variável que difere do PIB 
apenas por não incorporar os impostos, e o pessoal ocupado na atividade secundária alcançou R$ 41.652,00 em 

2010 (tabela 10.2.1), sendo superado pelos R$ 51.208,00 do setor manufatureiro brasileiro e pelos valores de 
todas as outras UFs das Regiões Sul e Sudeste. Cabe colocar que alguns estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, registram consideráveis patamares de produtividade no secundário, em função principalmente 
das propícias condições naturais, que asseguram, por exemplo, dinamismo à indústria de extração mineral.

TABELA 10.2.1 - PRODUTIVIDADE DO TRABALHO, SEGUNDO SETORES ECONÔMICOS - ESTADOS DAS REGIÕESTABELA 10.2.1 - PRODUTIVIDADE DO TRABALHO, SEGUNDO SETORES ECONÔMICOS - ESTADOS DAS REGIÕES
SUL E SUDESTE E BRASIL - 2010SUL E SUDESTE E BRASIL - 2010

UF/PAÍS
SETOR (R$)

Agropecuária Indústria Serviços TOTAL

Minas Gerais 17.391 51.838 33.873 33.230
Espírito Santo 14.253 73.206 40.138 39.842
Rio de Janeiro 9.477 71.874 47.751 48.158
São Paulo 22.480 63.052 56.307 51.832
Paraná 20.132 41.652 40.248 35.281
Santa Catarina 19.052 44.874 43.207 38.317
Rio Grande do Sul 20.890 49.792 44.292 39.589
BRASIL 13.965 51.208 42.113 37.372

FONTE: IBGE
NOTAS: Elaboração do IPARDES. Para a mensuração da produtividade, utilizou-se a razão entre o valor adicionado bruto, das
Contas Regionais do IBGE, e o pessoal ocupado, levantado pelo Censo Demográfi co de 2010.

Além do ramo manufatureiro, o terciário paranaense também poderia alcançar patamares mais altos de 
produção média por trabalhador, visto que a relação entre o valor adicionado bruto e o contingente de ocupados 
no setor é mais elevada em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, assim como no Brasil. 
Já no que se refere à agropecuária, ao contrário dos outros dois setores, a produtividade em nível estadual é 
superior à observada em âmbito nacional, sendo suplantada pelos resultados de poucas UFs, como São Paulo, 
cuja estrutura produtiva primária é marcada pela tecnifi cação e pela articulação com grandes complexos 
agroindustriais, o que inquestionavelmente redunda em ganhos de rendimento e efi ciência.

De todo modo, é certo que as políticas de desenvolvimento devem ter sempre em perspectiva a elevação 
da produtividade, de modo a ampliar o PIB per capita, o que pode exigir uma alocação distinta do fator 
trabalho. Posto de outra forma, deslocamentos de mão de obra são importantes como fator de impulso 
econômico, desde que sejam direcionados a segmentos de maior valor adicionado, podendo ocorrer em 
âmbitos intrasetorial (por exemplo, de uma atividade agropecuária de baixa produtividade para outra, 
também primária, de maior adição de valor) e intersetorial (da agricultura para a indústria, por exemplo). 
Nesse sentido, tendo como referência o perfi l das economias regionais mais desenvolvidas (tabela 10.2.2), 
constata-se espaço para alguma alteração na alocação da força de trabalho no Estado.

TABELA 10.2.2 - DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS OCUPADAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO SETORES - ESTADOS DAS TABELA 10.2.2 - DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS OCUPADAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO SETORES - ESTADOS DAS 
REGIÕES SUL E SUDESTE E BRASIL - 2010REGIÕES SUL E SUDESTE E BRASIL - 2010

UF/PAÍS
SETOR (%)

Agropecuária Indústria Serviços Não classificado TOTAL

Minas Gerais 16,2 21,5 56,8 5,4 100,0
Espírito Santo 17,7 19,6 57,3 5,5 100,0
Rio de Janeiro 2,1 18,8 72,1 6,9 100,0
São Paulo 4,3 23,9 63,6 8,2 100,0
Paraná 14,9 23,3 56,2 5,7 100,0
Santa Catarina 13,5 29,1 52,5 4,9 100,0
Rio Grande do Sul 16,5 23,2 55,5 4,8 100,0
BRASIL 14,2 20,5 59,1 6,2 100,0
FONTE: IBGE - Censo Demográfi co de 2010
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Obviamente, mudanças nesse rumo demandariam contrapartidas do setor público em áreas que devem 
ser igualmente contempladas pelas políticas de desenvolvimento, como é o caso da educação. Com apenas 
35,6% das pessoas de 25 anos ou mais idade apresentando pelo menos o ensino médio completo, percentual 
similar ao do País, de acordo com dados do Censo Demográfi co de 2010, torna-se mais difícil viabilizar 
um processo qualitativo de adensamento do tecido produtivo paranaense, com a atração/ampliação de 
atividades intensivas em tecnologia e conhecimento, dado o défi cit em termos de capital humano.

Além disso, de forma a instaurar melhores condições para a elevação da produtividade e da competividade, 
é imprescindível que as futuras políticas objetivem a melhoria e a expansão da infraestrutura econômica local, 
em continuidade às ações em andamento, especialmente nas áreas de transporte, energia e comunicação.

Em conjunto com as diretrizes econômicas, orientações sociais também devem infl uenciar a defi nição das 
estratégias governamentais para o desenvolvimento, conforme mencionado anteriormente. Até mesmo porque 
os processos de crescimento econômico, apesar dos progressos sociais que são propiciados, principalmente 
pela via do emprego, deixam à margem alguns segmentos da sociedade que não dispõem de condições para 
se apropriar diretamente dos ganhos gerados pela expansão das atividades produtivas. É pertinente lembrar 
que 7,79% dos domicílios paranaenses ainda são classifi cados como “extremamente pobres” ou “pobres”, uma 
vez que não é atingida, nessas unidades, uma renda mensal média por morador igual ou superior a duas vezes 
o valor de uma cesta mínima de alimentos, de acordo com estatísticas do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA).

Nessa perspectiva, deve-se perseguir ainda a redução dos desníveis de renda, mesmo considerando que 
o Paraná contabilizou resultados relevantes nas últimas décadas. Segundo o IPEA, o coefi ciente de Gini, que, 
nesse caso, mensura a assimetria na distribuição da renda domiciliar per capita (com 0 representando a plena 
igualdade e 1 a máxima desigualdade), atingiu 0,469 no Estado em 2013, confi rmando melhoria substancial 
em relação aos anos de 1993 e 2003, quando o coefi ciente alcançou 0,576 e 0,546, respectivamente (tabela 
10.2.3). Com essa evolução, o Paraná subiu da 10ª posição em 1993 para a 2ª colocação em 2013 entre as 
UFs com os melhores resultados, fi cando atualmente atrás apenas de Santa Catarina.

TABELA 10.2.3 - COEFICIENTE DE GINI - UNIDADES DA FEDERAÇÃO E BRASIL - 1993, 2003 E 2013TABELA 10.2.3 - COEFICIENTE DE GINI - UNIDADES DA FEDERAÇÃO E BRASIL - 1993, 2003 E 2013

continua

UF/PAÍS
COEFICIENTE

1993 2003 2013

Acre 0,553 0,578 0,525
Alagoas 0,633 0,608 0,525
Amapá 0,658 0,594 0,522
Amazonas 0,555 0,556 0,543
Bahia 0,642 0,591 0,558
Ceará 0,628 0,569 0,514
Distrito Federal 0,619 0,634 0,578
Espírito Santo 0,585 0,557 0,494
Goiás 0,594 0,531 0,484
Maranhão 0,607 0,576 0,560
Mato Grosso 0,579 0,549 0,505
Mato Grosso do Sul 0,565 0,546 0,497
Minas Gerais 0,590 0,550 0,489
Pará 0,589 0,519 0,502
Paraíba 0,649 0,568 0,525
Paraná 0,576 0,546 0,469
Pernambuco 0,621 0,590 0,502
Piauí 0,618 0,602 0,515
Rio de Janeiro 0,582 0,560 0,532

conclusão

UF/PAÍS
COEFICIENTE

1993 2003 2013

Rio Grande do Norte 0,578 0,562 0,541
Rio Grande do Sul 0,556 0,539 0,478
Rondônia 0,542 0,507 0,476
Roraima 0,533 0,524 0,531
Santa Catarina 0,511 0,481 0,435
São Paulo 0,544 0,546 0,494
Sergipe 0,610 0,578 0,560
Tocantins 0,533 0,566 0,519
BRASIL 0,604 0,583 0,527

FONTE: IPEA

Ademais, as políticas de desenvolvimento não devem perder de vista os desníveis regionais, a despeito 
das difi culdades para a sua redução. No período 1999-2011, segundo o IBGE, apenas 11 das 27 UFs registraram 
queda do coefi ciente de Gini do PIB municipal (diminuindo, portanto, a concentração econômica), o que inclui 
o Estado do Paraná, apesar da melhoria pouco expressiva do indicador, de 0,7959 para 0,7952 (tabela 10.2.4). 
Nessa questão, frequentemente permeada por defesas de soluções fáceis de conotação ideológica, devem 
ser buscadas, pragmaticamente, alternativas frente às vantagens econômicas geradas pela aglomeração 
produtiva e demográfi ca, que não estão presentes em muitos municípios, em geral pouco urbanizados.

TABELA 10.2.4 - COEFICIENTE DE GINI DO PRODUTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL - UNIDADES DA FEDERAÇÃOTABELA 10.2.4 - COEFICIENTE DE GINI DO PRODUTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL - UNIDADES DA FEDERAÇÃO
 - 1999, 2005 E 2011 - 1999, 2005 E 2011

continua

UF
COEFICIENTE

1999 2005 2011

Acre 0,6933 0,6703 0,6371
Alagoas 0,7387 0,7521 0,7709
Amapá 0,7824 0,7616 0,7466
Amazonas 0,8726 0,8946 0,8781
Bahia 0,8039 0,8030 0,7812
Ceará 0,7954 0,7972 0,7956
Espírito Santo 0,7549 0,7897 0,7879
Goiás 0,7916 0,7827 0,8011
Maranhão 0,7050 0,7315 0,7067
Mato Grosso 0,7023 0,6938 0,6879
Mato Grosso do Sul 0,6627 0,6724 0,6925
Minas Gerais 0,8044 0,8127 0,8133
Pará 0,7520 0,7620 0,7845
Paraíba 0,7724 0,7777 0,7821
Paraná 0,7959 0,7952 0,7952
Pernambuco 0,7970 0,7971 0,7939
Piauí 0,7648 0,7652 0,7633
Rio de Janeiro 0,8578 0,8475 0,8323
Rio Grande do Norte 0,7868 0,7941 0,7945
Rio Grande do Sul 0,7968 0,8118 0,7874
Rondônia 0,6250 0,6208 0,6460
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conclusão

UF
COEFICIENTE

1999 2005 2011

Roraima 0,7090 0,7191 0,7265
Santa Catarina 0,7539 0,7558 0,7709
São Paulo 0,8829 0,8767 0,8710
Sergipe 0,7441 0,7371 0,7301
Tocantins 0,6420 0,6769 0,6853

FONTE: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios

Por fi m, complementando uma visão multidimensional para as políticas públicas, é indispensável que 
a temática ambiental seja defi nitivamente incorporada às ações governamentais de desenvolvimento. 
Conforme dados do trabalho do IPARDES intitulado “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável”, apesar da 
estabilização da área de cobertura vegetal nativa no período recente, somente 12,18% da superfície original 
está preservada no Estado, observando-se percentual extremo de 2,35% na bacia hidrográfi ca “Paraná 2”. 

Em um curto espaço de tempo, mais precisamente de 2005 a 2009, o consumo de herbicidas no Paraná saltou 
31,4%, enquanto o de fungicidas subiu 62,5%, de acordo com o IBGE. Em seu total, a aplicação de agrotóxicos 
alcançou 3,3 quilos por hectare no Estado em 2009, muito acima dos 2,7 quilos registrados no ano de 2005.

Adicionalmente, merece citação o fato de que 344 espécies da fauna brasileira, entre mamíferos, aves, 
répteis, anfíbios, peixes e invertebrados, estavam ameaçadas de extinção no Paraná no fi nal da década 
passada, número que sobe para 592 quando se trata de espécies da fl ora.

Por tudo isso, é desejável que a formulação das futuras políticas estaduais de desenvolvimento seja 
norteada pela sustentabilidade, de modo a promover concomitantemente o crescimento econômico, o avanço 
social e a preservação ambiental, o que exigirá, muito provavelmente, alguma fl exibilidade por parte dos 
profi ssionais de cada área de conhecimento que responderão pela defi nição da atuação pública.

10.2.1  TENDÊNCIAS PARA A ECONOMIA10.2.1  TENDÊNCIAS PARA A ECONOMIA

10.2.1.1  AGROPECUÁRIA10.2.1.1  AGROPECUÁRIA

Não obstante a reduzida disponibilidade de novos espaços para o aproveitamento econômico, a 
agropecuária paranaense vem registrando resultados expressivos no período recente. Segundo o IBGE, a 
produção estadual de grãos saltou de 15,4 milhões de toneladas em 1994, para 25,6 milhões em 2004 e 
35,8 milhões em 2014 (tabela 10.2.5), refl etindo a reconfi guração territorial das atividades primárias e, 
principalmente, a ascensão dos índices de rendimento físico.

TABELA 10.2.5 - PRODUÇÃO DE GRÃOS, ÁREA PLANTADA E PRODUTIVIDADE - PARANÁ - 1994, 2004 E 2014TABELA 10.2.5 - PRODUÇÃO DE GRÃOS, ÁREA PLANTADA E PRODUTIVIDADE - PARANÁ - 1994, 2004 E 2014

Item mais representativo da pauta agrícola local, a soja contabilizou incremento de 177,6% na produção 
nas últimas duas décadas, em função da mencionada elevação da quantidade média colhida por unidade de 
área, que passou de 2.466 kg/ha em 1994, para 2.950 kg/ha em 2014, embora também tenha sido observado 
aumento considerável do espaço destinado à oleaginosa. Há vinte anos, as lavouras de soja ocupavam 2,2 
milhões de hectares no Estado, subindo para cerca de quatro milhões em 2004 e, fi nalmente, para mais de 
cinco milhões em 2014.

Como se sabe, o avanço territorial do cultivo da leguminosa se deve às favoráveis condições de mercado, 
com elevada liquidez do produto e atrativo patamar de retorno fi nanceiro, em comparação aos outros grãos, 
sendo decorrência também dos reduzidos tratos culturais exigidos, ainda menores diante dos progressos 
tecnológicos, adequando-se a um contexto de restrição da força de trabalho no campo, ocasionada pelo 
envelhecimento da população rural e pela migração de trabalhadores para o meio urbano.

Já no caso do milho, segundo item, entre os grãos, mais relevante economicamente, não se constata 
grande variação da área destinada à produção, em virtude, inclusive, da opção dos agricultores pelas lavouras 
de soja, especialmente na safra de verão. Mesmo assim, devido à pronunciada alta da produtividade (de 
2.860 kg/ha em 1994, para 6.082 kg/ha em 2014), houve aumento de 91,4% na oferta do cereal em um 
período de vinte anos, atingindo 15,6 milhões de toneladas em 2014.

Da mesma forma, os ganhos de rendimento são responsáveis pelos acréscimos na produção de outras 
commodities, como o trigo e o feijão. Em relação a este último, a despeito da limitação da demanda ao 
mercado doméstico e da histórica vulnerabilidade dos produtores frente à oscilação dos preços do grão, 
ocorreu ampliação de 526,2 mil para 830,3 mil toneladas (aumento de 57,8%) na oferta anual em um intervalo 
de apenas duas décadas, verifi cando-se elevação da produtividade de 861 kg/ha em meados da década de 
1990, para 1.599 kg/ha no ano de 2014.

No que se refere ao trigo, principal produto da safra de inverno, a quantidade colhida evoluiu 269,4% no 
período em análise, como resultado da expansão de 83,1% da superfície cultivada e do aumento de 101,8% 
do rendimento por hectare, o que manteve o Estado como o maior produtor nacional do cereal.

Além dos grãos, a cana-de-açúcar também avançou consideravelmente, tanto do ponto de vista territorial 
quanto na perspectiva produtiva. No ano de 1994, foram colhidas 15,9 milhões de toneladas em 215,9 mil 
hectares, o que redundou em uma produtividade de 73.873 kg/ha, abaixo dos 74.840 kg/ha registrados em 
2014, que resultaram de uma produção de 50 milhões de toneladas em 668,7 mil hectares.

Diante desses movimentos e das dinâmicas peculiares de outras culturas, menos relevantes 
economicamente, a estrutura da produção agrícola do Paraná sofreu mudanças não desprezíveis, adequando-
se às oportunidades de mercado, à redução do apoio governamental, tanto para o custeio quanto para a 
comercialização, ao desenvolvimento de instrumentos privados de fi nanciamento e à diminuição da força de 
trabalho no campo, mais do que compensada pela mecanização.

Considerando um conjunto de 31 lavouras temporárias e 35 permanentes, constata-se que, como 
proporção do total do valor da produção agrícola estadual, variável que corresponde à multiplicação das 
quantidades colhidas pelos preços médios, avançaram nas últimas décadas as commodities caracterizadas 

PRODUTO
1994 2004 2014

Produção (t) Área (ha) Produtividade (kg/ha) Produção (t) Área (ha) Produtividade (kg/ha) Produção (t) Área (ha) Produtividade (kg/ha)

Arroz 217.466 105.586 2.060 182.253 68.051 2.678 153.981 30.152 5.107
Aveia 67.522 75.092 899 327.880 266.076 1.232 141.634 58.392 2.426
Centeio 920 872 1.055 869 633 1.373 2.713 1.252 2.167
Cevada 27.975 14.207 1.969 172.120 54.689 3.147 225.018 54.221 4.150
Feijão 526.209 611.187 861 666.089 506.035 1.316 830.344 519.166 1.599
Milho 8.162.472 2.854.099 2.860 10.934.582 2.470.151 4.427 15.621.064 2.568.523 6.082
Soja 5.332.893 2.162.222 2.466 10.219.005 4.011.021 2.548 14.806.462 5.018.523 2.950
Trigo 1.076.388 739.824 1.455 3.051.013 1.358.692 2.246 3.976.549 1.354.503 2.936
TOTAL 15.411.845 6.563.089 - 25.553.811 8.735.348 - 35.757.765 9.604.732 -

FONTE: IBGE – Produção Agrícola Municipal
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pelo estreito vínculo com o mercado externo e/ou pela inserção em cadeias agroindustriais desenvolvidas e 
organizadas, apresentando menor dinamismo os produtos vinculados quase que exclusivamente ao consumo 
doméstico e com baixo potencial de agroindustrialização, embora haja exceções à regra.

Entre os itens que se tornaram mais representativos na estrutura agrícola local, sobressaem a soja, a 
cana-de-açúcar, a mandioca e o fumo, cabendo destacar ainda, apesar dos menores pesos relativos, o tomate 
e a banana. Já entre os produtos que recuaram em termos de relevância, merecem ser citados a batata-
inglesa, o café, a uva, o arroz e a tangerina (tabela 10.2.6).

TABELA 10.2.6 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, SEGUNDO LAVOURASTABELA 10.2.6 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, SEGUNDO LAVOURAS
TEMPORÁRIAS E PERMANENTES - PARANÁ - PERÍODOS 1995-2003 E 2004-2012TEMPORÁRIAS E PERMANENTES - PARANÁ - PERÍODOS 1995-2003 E 2004-2012

LAVOURA
PARTICIPAÇÃO (%)

1995-2003 2004-2012

Soja 35,80 39,37
Milho 22,32 21,35
Cana-de-açúcar 7,40 8,44
Trigo 6,14 5,90
Feijão 5,37 5,19
Mandioca 3,39 3,86
Fumo 2,17 3,73
Café 4,65 2,68
Batata-inglesa 3,06 1,82
Tomate 0,85 1,29
Uva 1,13 0,77
Laranja 0,70 0,71
Banana 0,47 0,54
Arroz 0,80 0,52
Tangerina 1,09 0,44
Outros 4,64 3,38
TOTAL 100,00 100,00

FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal
NOTA: As participações relativas consideraram preços de 2012. Defl ator utilizado: IGP-DI.

Da mesma forma que a agricultura, os segmentos mais pujantes da pecuária paranaense também são 
aqueles que, em geral, mantêm forte relação com o mercado internacional e integram grandes sistemas 
agroindustriais, destacando-se a avicultura, com crescimento de 205,9% do plantel no período 1992-2012 
(tabela 10.2.7), em condição distinta à da bovinocultura, cujo rebanho se manteve razoavelmente estável 
nas últimas décadas, em virtude, entre outros fatores, das limitações impostas à criação extensiva pela 
redução da área de pastagens. Não obstante a defasagem da informação, cabe colocar que, no ano de 2006, 
a área de pastagens plantadas e naturais atingiu 4,73 milhões de hectares no Paraná, o que representou 
recuo de -29,1% ante 1995, opondo-se à expansão de 27,7% da superfície destinada às lavouras temporárias 
e permanentes no Estado, segundo o IBGE.

TABELA 10.2.7 - EFETIVO DOS REBANHOS BOVINO, SUÍNO E DE AVES - PARANÁ - 1992-2012TABELA 10.2.7 - EFETIVO DOS REBANHOS BOVINO, SUÍNO E DE AVES - PARANÁ - 1992-2012

continua

ANO
REBANHO (cabeças)

Bovinos Suínos Aves(1)

1992 8.498.877 3.738.365 84.379.159
1993 8.606.629 3.780.172 85.223.163
1994 8.911.986 3.762.598 92.431.757

conclusão

ANO
REBANHO (cabeças)

Bovinos Suínos Aves(1)

1995 9.389.200 3.929.536 110.893.243
1996 9.879.889 4.065.636 97.185.072
1997 9.896.554 4.121.617 106.626.876
1998 9.766.594 4.187.113 111.223.452
1999 9.472.808 4.217.063 123.798.010
2000 9.645.866 4.224.838 142.477.731
2001 9.816.547 4.385.914 152.059.777
2002 10.048.172 4.258.075 137.607.529
2003 10.258.535 4.364.371 141.731.920
2004 10.278.148 4.588.053 158.927.294
2005 10.153.375 4.547.895 171.654.042
2006 9.764.545 4.486.035 181.499.881
2007 9.494.843 4.735.956 217.639.868
2008 9.585.600 4.631.600 237.876.028
2009 9.562.113 5.105.005 252.909.134
2010 9.411.380 5.096.224 265.520.607
2011 9.475.676 5.448.964 260.682.737
2012 9.413.937 5.518.927 258.129.857

FONTE: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal
NOTA: Efetivos dos rebanhos com posição em 31 de dezembro.
(1) Não inclui codornas.

Comprovando a relevância da inserção internacional como fator da diferença entre os desempenhos da 
avicultura e da bovinocultura, as exportações paranaenses de carne de aves ascenderam notáveis 462,8% nos 
últimos doze anos, passando de US$ 354,5 milhões em 2002 para US$ 2,0 bilhões em 2013 (tabela 10.2.8), 
enquanto as vendas externas de carne bovina registraram queda, de acordo com dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

TABELA 10.2.8 - EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA, SUÍNA E DE AVES - PARANÁ - 2002-2013TABELA 10.2.8 - EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA, SUÍNA E DE AVES - PARANÁ - 2002-2013

ANO
EXPORTAÇÕES (US$ FOB)

Carne Bovina Carne Suína Carne de Aves

2002 47.629.611 59.526.815 354.525.227
2003 64.636.916 91.866.684 479.839.130
2004 106.539.994 103.101.563 732.203.506
2005 80.901.353 184.725.220 1.000.775.933
2006 22.455.144 42.619.907 844.060.391
2007 18.424.416 64.514.338 1.155.828.505
2008 13.494.255 70.822.102 1.592.810.407
2009 12.631.071 99.534.864 1.254.229.143
2010 16.922.544 126.947.337 1.511.597.567
2011 12.006.083 147.216.057 1.824.948.618
2012 18.567.046 130.812.326 1.859.099.842
2013 20.631.772 108.478.594 1.995.149.041

FONTE: MDIC 
NOTA: Elaboração do IPARDES.
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Com crescimento intermediário, as exportações estaduais de carne suína avançaram 82,2% no período 
2002-2013, saltando de US$ 59,5 milhões para US$ 108,5 milhões. Não é por acaso, portanto, que a evolução 
do efetivo do rebanho suíno paranaense tenha se posicionado entre a estagnação do número de bovinos e a 
expressiva ampliação do plantel de aves, em linha com os movimentos do mercado da commodity.

Indo além das exportações, as estatísticas referentes ao mercado doméstico igualmente apontam para um 
maior crescimento da demanda pela carne de aves. Em 1970, o consumo per capita do produto no País alcançava 
apenas 1,99 quilo por habitante (tabela 10.2.9), número que subiu para 8,48 quilos em 1980, 12,10 quilos em 
1990, 25,99 quilos em 2000 e, fi nalmente, 39,95 quilos em 2010. Conforme projeções da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO), no ano de 2023, cada brasileiro consumirá, em média, 43,56 quilos de carne de aves, suplantando por 
larga margem a demanda anual per capita da carne bovina (26,52 quilos) e suína (12,95 quilos).

TABELA 10.2.9 - CONSUMO PER CAPITA DE CARNE BOVINA, SUÍNA E DE AVES - BRASIL - 1970/2023TABELA 10.2.9 - CONSUMO PER CAPITA DE CARNE BOVINA, SUÍNA E DE AVES - BRASIL - 1970/2023

ANO
CONSUMO PER CAPITA (kg/hab./ano)

Carne Bovina Carne Suína Carne de Aves

1970 12,09 5,71 1,99
1980 16,68 7,37 8,48
1990 19,37 5,42 12,10
2000 24,70 10,81 25,99
2010 25,50 10,82 39,95
2023 26,52 12,95 43,56

FONTES: FAO

A propósito, em continuidade a uma visão de futuro, há sinalizações de que a prevalência da combinação 
grãos/carnes, na estrutura produtiva do setor primário paranaense, deverá prosseguir nos próximos anos, 
considerando as projeções relativas ao consumo nacional e mundial de commodities agropecuárias e o fato 
de que, historicamente, o Paraná acompanha as grandes tendências dos mercados. Segundo a OCDE/FAO, a 
demanda global por grãos oleaginosos, grupo no qual prepondera a soja, deverá crescer 20,8% no período 
2013-2023 (tabela 10.2.10), percentual que, embora bastante razoável, poderá ser superado pelo aumento 
da absorção interna (31,1%). Contrariamente, as projeções referentes aos óleos vegetais indicam ampliação 
mais proeminente do consumo em nível global, no confronto com a demanda doméstica.

TABELA 10.2.10 - PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DO CONSUMO TOTAL - BRASIL E MUNDO - PERÍODO 2013-2023TABELA 10.2.10 - PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DO CONSUMO TOTAL - BRASIL E MUNDO - PERÍODO 2013-2023

PRODUTO
PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO (%)

Brasil Mundo

Açúcar 20,6 19,9
Algodão 38,6 29,6
Arroz 15,9 12,9
Biodiesel 35,0 56,4
Carne Bovina 12,2 12,9
Carne de Aves 15,3 25,2
Carne Suína 18,3 12,2
Etanol 56,7 49,6
Grãos Oleaginosos 31,1 20,8
Milho 24,2 14,5
Óleos Vegetais 21,2 24,4
Produtos Lácteos Frescos 13,8 27,7
Trigo 3,6 11,3

FONTES: FAO

No que diz respeito à pecuária, sinalizando continuidade dos movimentos presentemente observados, há 
perspectivas positivas para a avicultura, com base na projeção de crescimento de 25,2% do mercado mundial 
no intervalo em análise, o que deve implicar ampliação das exportações paranaenses (atualmente, o Estado 
lidera o ranking nacional da produção e das vendas ao exterior de carne de aves). Além disso, vislumbra-se 
expansão não desprezível do consumo brasileiro de carne suína, com aumento estimado em 18,3% até 2023.

Cabe destacar ainda, segundo os estudos das entidades internacionais acima mencionadas, os números 
prospectivos referentes à bioenergia. No caso do biodiesel, projeta-se expressivo crescimento de 56,4% da 
demanda global nos próximos dez anos, enquanto a absorção interna deverá evoluir 35%. Já em relação ao 
etanol, espera-se incremento da ordem de 49,6% em âmbito mundial, próximo da estimativa de crescimento 
de 56,7% da demanda doméstica, a despeito das difi culdades hoje enfrentadas pelo segmento alcooleiro.

Enfi m, diante de todas essas estatísticas, pode-se afi rmar que o setor agropecuário paranaense deve 
permanecer focado na oferta de carnes e grãos, sobressaindo a produção de soja e de milho e a criação de 
aves. Em paralelo, outras atividades primárias, como a silvicultura e a bovinocultura leiteira, provavelmente 
continuarão em sólida trajetória de crescimento, integrando cadeias agroindustriais estruturadas, que, em 
sua maioria, receberam consideráveis investimentos nos últimos anos.

Ademais, as oportunidades na área de energias renováveis podem impulsionar os segmentos que fornecem 
matérias-primas para a produção de combustíveis vegetais, dependendo, obviamente, da forma como a questão será 
tratada no País e do espaço que caberá ao etanol e ao biodiesel como alternativa energética em nível internacional.

Finalmente, à parte os grandes segmentos produtores de commodities, é certo que há expressiva margem 
para avanço das atividades agropecuárias voltadas ao atendimento de nichos de mercado, como os ramos de 
olerícolas orgânicas/agroecológicas, frutas selecionadas e produtos apícolas, entre outros. A propósito, em razão 
dos maiores valores unitários e da menor relevância das economias de escala, o suprimento de nichos de demanda 
pode se tornar uma opção ainda mais interessante e viável para o pequeno agricultor familiar do Paraná.

10.2.1.2  INDÚSTRIA10.2.1.2  INDÚSTRIA

O Paraná contabilizou resultados signifi cativos na atividade industrial nas últimas décadas. No ano de 
1996, de acordo com o IBGE, o Estado respondeu por 5,2% do Valor da Transformação Industrial (VTI) do 
País (tabela 10.2.11), variável que expressa a “agregação de valor” no secundário, ocupando a quinta posição 
entre as UFs, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Já no último resultado 
disponível, referente a 2012, apesar da permanência na quinta colocação do ranking, a indústria paranaense 
passou a ser responsável por 7,0% do Valor da Transformação Industrial do Brasil.

TABELA 10.2.11 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL DO BRASIL - UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 1996 E 2012TABELA 10.2.11 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL DO BRASIL - UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 1996 E 2012

UF/PAÍS

PARTICIPAÇÃO (%)

1996 2012

Indústria Geral Extrativa Transformação Indústria Geral Extrativa Transformação

São Paulo 49,4 6,6 50,9 35,0 3,5 40,0
Rio de Janeiro 8,7 25,4 8,1 11,3 31,0 8,1
Minas Gerais 9,0 26,0 8,4 11,2 23,9 9,1
Rio Grande do Sul 7,7 1,9 7,9 7,1 0,3 8,1
Paraná 5,2 1,3 5,4 7,0 0,3 8,0
Santa Catarina 4,5 1,9 4,6 4,9 0,7 5,5
Amazonas 3,3 1,7 3,4 0,5 0,1 0,6
Bahia 2,7 4,9 2,6 0,4 0,2 0,5
Pernambuco 1,6 0,6 1,6 0,3 0,0 0,3
Outros 8,0 29,7 7,2 22,4 40,0 19,6
BRASIL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FONTE: IBGE - Pesquisa Industrial Anual
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O avanço da importância relativa do setor manufatureiro local pode ser atribuído à indústria de 
transformação, visto que o segmento extrativo é pouco expressivo no Paraná, restringindo-se à exploração 
de determinados minerais não metálicos, ao contrário, por exemplo, dos Estados do Rio de Janeiro e Pará, 
cujas grandes reservas de petróleo e minério de ferro, respectivamente, garantem elevado dinamismo das 
atividades extrativas, com infl uência signifi cativa sobre os resultados industriais como um todo. Tanto é 
assim que a participação do Estado no VTI nacional específi co do ramo de transformação saltou de 5,4% para 
8,0%, no período de 1996 a 2012, como refl exo principalmente do adensamento das cadeias automotiva e 
petroquímica, que, juntamente com o complexo alimentício, concentram a geração da renda do secundário 
em nível estadual.

Em uma visão de futuro, amparada em movimentos presentes, tem-se como provável a continuidade da 
preponderância desses três segmentos, que atualmente representam 54,2% do VTI paranaense. No caso do 
ramo de alimentos, uma das perspectivas mais favoráveis reside, conforme citado no cenário da agropecuária, 
na produção de carnes, principalmente no abate de aves. Apenas a título de ilustração, foram produzidas 3,4 
milhões de toneladas de carne de frango no Estado em 2013, o que correspondeu a 27,3% do total nacional 
e assegurou a primeira colocação entre os estados brasileiros, superando em 369,3% o resultado registrado 
em 1997. No referido exercício, quando o Paraná ocupava a quarta posição no ranking brasileiro, a produção 
da UF líder (Santa Catarina) superava em 15,3% o volume dos abates no Estado, condição que foi totalmente 
revertida em 2013, uma vez que os números locais suplantaram em 60,1% o resultado do vizinho da Região Sul.

Por outro lado, ainda no segmento alimentício, pode-se esperar decréscimo da representatividade 
paranaense na oferta de óleos vegetais, como refl exo da reconfi guração espacial da produção de oleaginosas, 
com aumento da importância relativa da região dos cerrados, onde ainda há extensas áreas a serem 
incorporadas ao processo produtivo, e diminuição do peso da porção meridional do País, dado o esgotamento 
da fronteira agrícola.

Em linha com as estatísticas do IBGE, que apontam para queda de 25,2% para 14,2% da participação do 
Paraná no VTI nacional no ramo de óleos vegetais, no período 1996-2012, a capacidade de processamento 
de oleaginosas no Estado, medida pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), 
atingiu 35,7 mil toneladas/dia em 2013, fi cando abaixo das 36,8 mil toneladas/dia mensuradas em 1998. 
Em trajetória oposta, a capacidade instalada de produção no Mato Grosso subiu de 8,8 mil para 38,7 mil 
toneladas/dia nos últimos quinze anos, em razão dos vultosos investimentos agroindustriais realizados em 
um dos territórios com maior potencial agrícola do País.

Já no que tange à indústria petroquímica instalada no Paraná, tão importante quanto o setor de alimentos 
em termos econômicos, as perspectivas continuam positivas, tendo em vista a crescente demanda nacional 
por combustíveis e outros insumos de origem fóssil, que, entre outros fatores, refl ete um desenvolvimento 
não muito veloz de fontes alternativas de energia. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a produção 
paranaense de gasolina e óleo diesel cresceu, respectivamente, 51,9% e 22,0% nos últimos dez anos, cabendo 
ressaltar ainda a ascendente fabricação de derivados de petróleo não energéticos, como as matérias-primas 
utilizadas no processamento de resinas.

Em um horizonte de médio e longo prazo, espera-se um crescimento razoável do consumo brasileiro 
de petróleo, o que deve ter efeito sobre o complexo petroquímico local, tendo em vista que o Estado 
não é inexpressivo na atividade de refi no do óleo bruto, respondendo presentemente por 9,5% do total 
processado em nível nacional. De acordo com projeções da U.S. Energy Information Administration (EIA), 
o País demandará 3,12 milhões de barris de petróleo por dia em 2020, volume que subirá para 3,32 milhões 
em 2030 e 3,85 milhões em 2040, atingindo taxas de crescimento, embora inferiores aos números estimados 
para grandes economias emergentes, como China e Índia, superiores às variações projetadas para a maioria 
das nações desenvolvidas. No ano de 2012 foram consumidos, em média, 2,83 milhões de barris de petróleo 
por dia no Brasil.

Finalmente, no que diz respeito à indústria automotiva do Paraná, pode-se vislumbrar crescimento 
considerável nos próximos anos, mesmo que seja interrompida a trajetória de aumento da representatividade 
local na produção brasileira (a participação paranaense no VTI nacional do ramo de veículos automotores 
avançou de 9,8% para 13,3%, no período 2007-2012), uma vez que as projeções para o mercado interno 
ainda são muito positivas, não obstante alguma diminuição do dinamismo do setor, a partir do início dos 

anos 2010. Conforme estudo elaborado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), a frota circulante no País poderá alcançar 95,2 milhões de autoveículos em 2034, muito acima 
dos 39,7 milhões registrados em 2013, com a taxa de motorização passando de 5,1 para 2,4 habitantes por 
veículo no período em questão.

Ademais, à parte os três segmentos predominantes na estrutura manufatureira do Estado, o cenário 
prospectivo industrial inclui, entre os ramos promissores, com base nos resultados recentemente observados, 
os segmentos de fumo, vestuário, edição e impressão, e móveis, cujos pesos relativos na estrutura produtiva 
do secundário paranaense aumentaram expressivamente nos últimos anos, em contraposição ao declínio 
da representatividade das indústrias de produtos de madeira, equipamentos eletrônicos e de informática e 
papel e celulose, sendo que esta última pode retomar forte crescimento em um prazo não muito longo, por 
conta dos altos investimentos que vêm sendo realizados.

De todo modo, a indústria paranaense deve buscar um maior adensamento das suas cadeias, que pode 
ser medido pela relação entre o VTI e o Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI), expressando o grau de 
conteúdo local na produção estadual. Em um cenário de viés otimista, o resultado da razão entre o VTI e o 
VBPI do Paraná subiria a ponto de igualar, ou até mesmo suplantar, o quociente nacional (tabela 10.2.12), 
refl etindo a atração de grandes empreendimentos manufatureiros intensivos em capital e tecnologia, em 
conjunto com extensas redes de fornecedores.

TABELA 10.2.12 - RAZÃO ENTRE O VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL (VTI) E O VALOR BRUTOTABELA 10.2.12 - RAZÃO ENTRE O VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL (VTI) E O VALOR BRUTO
DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (VBPI) - PARANÁ E BRASIL - 1996-2012DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (VBPI) - PARANÁ E BRASIL - 1996-2012

ANO
RAZÃO (%)

Brasil Paraná

1996 47,1 43,0
1997 46,0 42,8
1998 45,6 40,0
1999 46,1 41,3
2000 45,3 40,8
2001 44,4 39,8
2002 44,4 42,9
2003 43,4 41,4
2004 42,5 38,2
2005 42,8 38,4
2006 43,5 40,7
2007 42,5 40,4
2008 43,5 41,9
2009 44,2 42,9
2010 45,6 43,1
2011 46,1 43,4
2012 45,4 40,5

FONTE: IBGE - Pesquisa Industrial Anual
NOTA; Elaboração do IPARDES.

Em paralelo, seriam propiciados ganhos de produtividade que, automaticamente, elevariam os salários 
no setor, estabelecendo diferenciais dinâmicos em relação às economias regionais que não avançaram além 
das etapas iniciais de transformação das matérias-primas, não evoluindo, por conseguinte, em termos de 
adição de valor.

Todavia, é necessário reconhecer que há ameaças no horizonte, representadas sobretudo pelos movimentos 
macroeconômicos pouco propícios ao desenvolvimento industrial. Tal condição, irrefutavelmente hoje vigente, 
vem resultando em um processo que alguns analistas denominam como “desindustrialização precoce”, com 
decréscimo da participação da atividade manufatureira no PIB e ampliação da importância do terciário em um 
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estágio de renda per capita ainda intermediário, defi nindo, prematuramente em uma nação emergente, uma 
composição econômica similar à das nações desenvolvidas, o que pode limitar o potencial de crescimento.

10.2.1.3  SETOR DE SERVIÇOS 10.2.1.3  SETOR DE SERVIÇOS 

O setor de serviços, que compreende desde a administração pública até o comércio, passando ainda pelos 
transportes, alojamento e alimentação, intermediação fi nanceira e saúde e educação mercantis, entre várias 
outras atividades, vem ampliando sua participação no PIB paranaense, em um movimento observado também em 
nível nacional. Em 1999, o terciário respondia por 62,9% da economia estadual, tendo como referência o Valor 
Adicionado Bruto (VAB), participação que subiu para 66,2% em 2012, em detrimento do segmento industrial.

Em um exame desagregado setorialmente, embasado em estatísticas de emprego, constata-se crescimento 
mais acentuado dos ramos de educação, atividades jurídicas, contábeis e de auditoria, serviços fi nanceiros, 
telecomunicações e vigilância e segurança, cujas variações do pessoal ocupado alcançaram, respectivamente, 
158,1%, 125,5%, 305,3%, 199,1% e 113,1% no período 2006-2012 (tabela 10.2.13), segundo o IBGE, fi cando 
muito acima da expansão das ocupações nos serviços como um todo (34,2%).

O avanço do segmento educacional refl ete principalmente o crescimento do número de instituições, 
matrículas e, consequentemente, docentes do setor privado, que, por sua vez, deriva da ampliação da classe 
média, maior demandante de serviços de educação em bases mercantis. Já a expansão do ramo de serviços 
jurídico-contábeis pode ser imputada, entre diversos outros fatores, ao aumento da oferta de profi ssionais 
na área, aos incipientes processos de desburocratização e desregulamentação no País, impondo numerosas 
e complexas exigências burocráticas às fi rmas e indivíduos e elevando a demanda a ser atendida pelas 
empresas do segmento.

No caso do setor fi nanceiro, não há dúvida quanto às favoráveis condições do período recente, 
instauradas, entre outros, pelos incentivos governamentais, que resultaram em forte ampliação das operações 
bancárias. Segundo dados do Banco Central, o saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) no Paraná alcançou R$ 155,1 bilhões no fi nal de 2012, incluindo empréstimos a pessoas físicas e 
jurídicas, superando nominalmente em 317% o resultado do início de 2006 (R$ 37,2 bilhões), o que levou 
automaticamente à elevação dos empregos no setor. Da mesma maneira, o crescimento das telecomunicações 
pode ser atribuído a um ambiente propício, ainda mais diante das frequentes inovações tecnológicas colocadas 
aos consumidores, gerando ininterruptamente renovadas demandas.

TABELA 10.2.13 - PESSOAL OCUPADO, SEGUNDO ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SETOR DE SERVIÇOS - PARANÁ - 2006 E 2012TABELA 10.2.13 - PESSOAL OCUPADO, SEGUNDO ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SETOR DE SERVIÇOS - PARANÁ - 2006 E 2012

continua

ATIVIDADE ECONÔMICA

2006 2012

VAR. (%)Pessoal 
Ocupado Part. (%) Pessoal 

Ocupado Part. (%)

Comércio varejista 466 801 25,6 597 134 24,4 27,9
Administração pública, defesa e seguridade social 386 324 21,2 329 477 13,5 -14,7
Educação 88 092 4,8 227 376 9,3 158,1
Comércio por atacado, exceto veículos automotores e 
motocicletas 115 130 6,3 161 185 6,6 40,0

Transporte terrestre 103 570 5,7 145 713 6,0 40,7
Comércio e reparação de veículos automotores e 
motocicletas 81 547 4,5 120 600 4,9 47,9

Alimentação 71 532 3,9 105 546 4,3 47,6
Atividades de atenção à saúde humana 74 067 4,1 102 244 4,2 38,0
Atividades de organizações associativas 81 707 4,5 81 748 3,3 0,1

conclusão

ATIVIDADE ECONÔMICA

2006 2012

VAR. (%)Pessoal 
Ocupado Part. (%) Pessoal 

Ocupado Part. (%)

Serviços para edifícios e atividades paisagísticas 59 994 3,3 78 501 3,2 30,8

Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros 
serviços por estados às empresas 30 278 1,7 55 242 2,3 82,4

Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria 16 266 0,9 36 676 1,5 125,5
Atividades de serviços fi nanceiros 8 809 0,5 35 706 1,5 305,3
Telecomunicações 11 755 0,6 35 160 1,4 199,1
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes 20 421 1,1 33 539 1,4 64,2
Seleção, agenciamento e locação de mão de obra 20 544 1,1 31 232 1,3 52,0
Atividades de vigilância, segurança e investigação 13 887 0,8 29 593 1,2 113,1
Alojamento 17 871 1,0 22 971 0,9 28,5
Outros 152 795 8,4 214 677 8,8 40,5
TOTAL 1 821 390 100,0 2 444 320 100,0 34,2

FONTE: IBGE - Cadastro Central de Empresas

Por fi m, para encerrar o breve descritivo dos segmentos mais dinâmicos do terciário, restam os serviços 
ligados à vigilância e segurança. Como se sabe, nesse ramo há forte infl uência da necessidade de proteção 
pessoal e de preservação do patrimônio no crescimento da atividade, principalmente nos grandes centros 
urbanos. Tanto é assim que o segmento passou a responder por 1,2% das ocupações no setor de serviços, 
muito acima do percentual de 0,8% anotado em 2006.

Adicionalmente, merece citação a atividade de turismo, dada a sua importância no que tange ao 
desenvolvimento regional. De acordo com dados da Secretaria do Esporte e do Turismo, o fl uxo de turistas 
no Paraná atingiu 13,2 milhões de viagens realizadas em 2011, número signifi cativamente acima das 10,3 
milhões registradas em 2006, sendo preponderantes os deslocamentos restritos ao Estado. Em termos de 
receitas geradas, houve aumento de US$ 2,4 bilhões em 2006 para US$ 3,8 bilhões em 2011, o que reafi rma 
a pujança e o potencial do setor.

A propósito, em um cenário prospectivo, o turismo integra o grupo de atividades dos serviços que 
deve avançar consideravelmente nos próximos anos, em função da elevação de renda da população, com a 
continuidade do aumento dos estratos intermediários de salários, e da intensifi cação das viagens de negócios, 
respaldada pelas empresas, o que privilegiaria principalmente as maiores cidades paranaenses. Esse grupo 
mais dinâmico provavelmente será composto também pelos serviços de maior aplicação tecnológica e de 
conhecimento, como aqueles ligados às comunicações e desenvolvimento de softwares, gerando ocupações 
de remuneração mais expressiva.

Contudo, é pertinente salientar que, diante da heterogeneidade setorial, razoável parcela do segmento 
terciário ainda será caracterizada por níveis de salários não tão elevados, refl etindo os patamares de 
produtividade, o que não a exclui como vetor de ganhos sociais.
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O presente capítulo trata das atividades do setor de infraestrutura e logística no Estado do Paraná, 
previstas como planejamento futuro. É importante enfatizar que o conteúdo apresentado neste capítulo 
baseou-se nos resultados obtidos a partir de uma perspectiva de planejamento de projetos e obras de 
infraestrutura e logística do Estado fundamentado em diagnósticos dos diversos modais logísticos, por meio 
dos quais se torna possível proporcionar soluções efi cientes e sustentáveis para o setor e justifi car, de maneira 
transparente, as ações e aplicações dos recursos públicos para atendimento das demandas identifi cadas.

Deste modo, apresenta-se o delineamento das principais ações futuras com caráter estratégico nos 
termos do que é defi nido como função da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) relativas 
aos modais rodoviário, ferroviário, aeroviário, hidroviário e portuário. Estas ações foram extraídas de planos 
e projetos já concluídos, a exemplo do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado (PDZPO) 
do Porto de Paranaguá e Antonina; dos resultados preliminares dos Planos Aeroportuário e Hidroviário do 
Paraná; bem como do estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Hidrovia Paraná-Tietê 
e das diretrizes sintéticas do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná. No 
caso dos modais, para os quais não havia estudos científi cos, as bases de referência foram: as propostas em 
estudo, em negociação, ou em desenvolvimento prévio, no âmbito de atuação da SEIL ou de suas vinculadas, 
ou baseadas em informações de outras instituições vinculadas à determinada ação específi ca.

10.2.2.1  PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL AEROVIÁRIO10.2.2.1  PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL AEROVIÁRIO

O Plano Aeroviário Estadual é um documento importante para o planejamento do transporte aéreo e da 
infraestrutura aeroportuária, pois defi ne os aeroportos de interesse do Estado aptos a receber investimento 
de recursos federal e/ou estadual para seu desenvolvimento, além de dar diretrizes ao planejamento de 
curto, médio e longo prazos.

No fi nal da década de 1980, notou-se que o transporte aéreo regional vinha assumindo lugar de destaque 
dentro do cenário do transporte aéreo nacional. No entanto, faltavam diretrizes de planejamento físico e 
aplicação de recursos. Desta forma, surgiu a necessidade de elaboração de um Plano Aeroviário do Estado do 
Paraná, sendo o estudo datado de 1990.

O plano elaborado neste período tinha como principal objetivo a defi nição e a orientação do 
desenvolvimento da infraestrutura aeroviária no Estado do Paraná, atendendo à demanda do setor 
e adequando-o ao desenvolvimento socioeconômico do Estado. Sendo assim, este plano contemplava a 
formulação de um sistema de aeroportos, com um horizonte de planejamento de 20 anos, e com proposta 
de reestruturação do órgão competente pela administração da malha e do novo sistema proposto no estudo.

Para este plano foram considerados os aeroportos que se apresentavam relevantes no quadro aeroviário 
estadual e que se enquadravam nos seguintes quesitos:

  unidades de caráter nitidamente regional
  unidades de caráter local
  unidades localizadas em posições remotas ou de difícil acesso
 unidades localizadas em posições estratégicas
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O plano realizado abordou os temas a seguir: estudos socioeconômicos; estudos de transporte aéreo 
e previsão de demanda; análise da infraestrutura; sistema de aeroportos; tipologia dos aeroportos; 
desenvolvimento de aeroportos; implantação do sistema proposto pelo trabalho e administração do sistema.

Em dezembro de 2014, foram concluídas a revisão e a atualização do Plano Aeroviário Estadual (PAE). 
Este estudo tem o papel de auxiliar programas de investimentos, ou do governo estadual ou do Governo 
Federal, uma vez que apresenta o diagnóstico dos 39 aeroportos públicos do Estado, com as necessidades de 
melhorias e projeções de investimento para um horizonte de cinco, dez e vinte anos.

O PAE apontou que os aeroportos com maior viabilidade dentro de cada região do Estado são:
 Aeroporto de São José dos Pinhais
 Aeroporto de Ponta Grossa
 Aeroporto de Siqueira Campos
 Aeroporto de Londrina
 Aeroporto de Maringá

 Aeroporto de Umuarama
 Aeroporto de Cascavel
 Aeroporto de Pato Branco
 Aeroporto de Guarapuava e
 Aeroporto de União da Vitória

Programa Federal de Investimento em Logística: AeroportosPrograma Federal de Investimento em Logística: Aeroportos

Para fortalecer e ampliar a malha de aeroportos regionais, o Governo Federal vem desenvolvendo um 
programa de investimento no qual serão contemplados, na primeira fase, 270 aeroportos regionais em todo 
o país. Essas medidas permitirão aperfeiçoar a qualidade do serviço prestado ao passageiro, agregar novos 
aeroportos à rede de transporte aéreo regular e aumentar o número de rotas operadas pelas empresas aéreas.

O programa visa ampliar o acesso da população brasileira a serviços aéreos, com o objetivo de que 96% 
da população brasileira esteja a menos de 100 quilômetros de distância de um aeroporto apto ao recebimento 
de voos regulares.

Os projetos promoverão melhoria, reaparelhamento, reforma e expansão da infraestrutura aeroportuária, 
tanto em instalações físicas quanto em equipamentos. Os investimentos incluirão, por exemplo, reforma 
e construção de pistas, melhorias em terminais de passageiros, ampliação de pátios, revitalização de 
sinalizações e de pavimentos, entre outros. Os recursos virão do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

Dentre os critérios para análise de relevância do aeródromo foram consideradas características como 
volume de passageiros e de cargas, voos regulares, resultados operacionais, aspectos socioeconômicos, nível 
de acessibilidade na Amazônia Legal, potencial turístico e potencial de fomento da integração nacional.

Em cidades de pequeno e médio porte, além de investimentos em aeroportos, serão contempladas medidas 
de incentivo à aviação regional, com foco na viabilização de rotas de baixa e média densidade de tráfego.

No caso específi co do Estado do Paraná, serão contemplados 15 aeroportos nos seguintes municípios: 
Bandeirantes, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, 
Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

10.2.2.2  PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL FERROVIÁRIO10.2.2.2  PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL FERROVIÁRIO

PLANEJAMENTO ESTADUALPLANEJAMENTO ESTADUAL

Nova ligação ferroviária – Dourados (MS) – ParanaguáNova ligação ferroviária – Dourados (MS) – Paranaguá
A FERROESTE, Sociedade de Economia Mista vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(SEIL), tem por objeto a construção, operação, administração e exploração comercial de vias ferroviárias 
nacionais, de terminais ferroviários, de silos e de demais sistemas de armazenagem. Detém concessão federal 
para construção, uso e gozo de estrada de ferro e ramais necessários à viabilidade da ferrovia. Opera em um 
trecho com 248km entre Cascavel-Guarapuava, e conta com dois Terminais Ferroviários de Cargas: Cascavel - 
com capacidade de armazenagem aproximada de 5 milhões tonelada/ano - e Guarapuava. Principais produtos 
transportados são: grãos, cimento, fertilizantes, contêiner frigorifi cado, combustível e óleo vegetal.

A atual malha ferroviária construída conta com 248,6km, ligando Cascavel a Guarapuava, permitindo que a 
FERROESTE atenda parcialmente o objeto do Contrato de Concessão, uma vez que suas locomotivas não alcançam 

o Porto de Paranaguá em seus próprios trilhos, de modo a concluir o processo de escoamento da produção iniciado 
no oeste do Estado. Para tal, no trecho Guarapuava-Ponta Grossa-Paranaguá, a FERROESTE se utiliza da malha 
operada por outra concessionária, fato que impõe à FERROESTE uma indesejada dependência operacional. A 
situação é agravada em razão da concessionária não manter o trecho Guarapuava-Ponta Grossa em boas condições 
de uso, o que vem oferecendo riscos operacionais e difi cultando a evolução da produção da FERROESTE.

Buscando soluções que possibilitem a eliminação dos atuais gargalos no sistema de transporte ferroviário 
paranaense existente, além do atendimento pleno e efi caz da demanda de transporte de cargas atual com 
efi ciência, segurança e melhor custo/benefício, a FERROESTE buscou coordenar a estruturação do Projeto do 
Corredor Oeste de Exportação. Esse projeto busca meios para a elaboração de estudos para a construção de 
uma grande ferrovia ligando Dourados, no Mato Grasso do Sul, à Paranaguá, no litoral do Paraná. Esse estudo 
será dividido em dois trechos e quando de sua execução, estruturado em 02 (duas) possíveis licitações:

 Concessão Estadual para a implantação, operação, gestão e manutenção de Transporte Ferroviário de 
Cargas, de Guarapuava ao Porto de Paranaguá/Pontal do Paraná, no Paraná (“Trecho 1”);

  Subconcessão Federal para a implantação, operação, gestão e manutenção de Transporte Ferroviário 
de Cargas, no Trecho de Dourados, no Mato Grosso do Sul, à Guarapuava, no Paraná (“Trecho 2”).

Para progresso dessas ações, o Governo do Estado do Paraná trabalha para abertura de Resolução de 
Chamamento para Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), para os dois trechos supracitados.

Trem Pé Vermelho - Londrina - Maringá (PR)Trem Pé Vermelho - Londrina - Maringá (PR)
Este projeto visa interligar 13 cidades de pequeno e médio porte, situadas nas áreas de infl uência 

dos polos regionais de Londrina (Ibiporã) e Maringá (Paiçandu), com extensão de 150km (fi gura 10.2.1), 
abrangendo aproximadamente 13,2 milhões de passageiros no primeiro ano de operação, com atendimento de 
cerca de 1,75 milhão de habitantes, segundo dados do Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental 
(BRASIL, 2012).

A região de abrangência do projeto concentra aproximadamente 26% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Paraná, com 44 mil empresas operando na região, sendo 8.400 indústrias e 23 complexos industriais (fortes 
clusters industriais nas áreas moveleira, alimentícia, têxtil, agrobusiness e de Tecnologia da Informação-TI.

O custo estimado do investimento é de R$ 671,8 milhões, cuja contratação deve ocorrer em regime 
de Parceria Público-Privada (PPP) e a demanda diária de passageiros estimada gira em torno de 30.658 
passageiros, segundo resultados apresentados no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
(EVTEA), contratado pelo Ministério dos Transportes, em 2012.

A fase atual do projeto refere-se às negociações para o repasse de recursos ao Governo do Estado 
do Paraná, via SEIL, para Contratação de Estudos e Projetos do Trem Pé Vermelho - Trechos Londrina e 
Maringá, no valor de R$ 10.730.000,00. Outra iniciativa para viabilizar a execução do projeto vem sendo 
coordenada pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), por meio da Coordenação 
de Concessões e Parcerias (CCP), a qual trata dos encaminhamentos em torno das Propostas de Procedimento 
de Manifestação de Interesse (PMIs), apresentadas por meio de Chamamento Público, realizado em 2016.

PLANEJAMENTO FEDERALPLANEJAMENTO FEDERAL

Em 15 de agosto de 2012, o Governo Federal lançou o Programa de Investimentos em Logística (PIL). O 
programa inclui um conjunto de projetos que contribuirão para o desenvolvimento de um sistema de transportes 
modernos e efi cientes e serão conduzidos por meio de parcerias estratégicas com o setor privado, promovendo 
sinergias entre o modal rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário e aeroportuário. No setor ferroviário, 
o programa prevê duas ferrovias que cortarão o Estado do Paraná, englobando o trecho Mairinque (SP) a Rio 
Grande (RS) e o trecho Maracaju (MS) a Paranaguá (PR). Com a futura consolidação dessas ferrovias, dois 
grandes entroncamentos logísticos se estabelecerão na região de Ponta Grossa e de Engenheiro Bley, na Lapa.
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FIGURA 10.2.2 - FERROVIA MAIRINQUE/SP - RIO GRANDE-RSFIGURA 10.2.2 - FERROVIA MAIRINQUE/SP - RIO GRANDE-RS
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Ferrovia Maracaju (MS) a Paranaguá (PR)Ferrovia Maracaju (MS) a Paranaguá (PR)
Com as Tomadas de Subsídios nº 009/2013 (trecho Maracaju-Lapa) e nº 016/2013 (trecho Lapa-Paranaguá), 

o Governo Federal apresentou os Estudos Preliminares do trecho ferroviário compreendido entre Maracaju, 
no Mato Grosso do Sul, e Paranaguá, no Paraná. No trecho que corta o Estado do Paraná, esta ferrovia 
passará pelos municípios entre Guaíra e Cascavel. Em Cascavel se conecta à Ferroeste até Guarapuava, e 
na sequência, nos municípios entre Lapa e Paranaguá. A fi gura 10.2.3 apresenta o traçado desta ferrovia, 
podendo-se observar o trecho paranaense.

Como resultado da Tomada de Subsídios, o Governo Federal incluiu adicionalmente o trecho ferroviário 
entre Paranaguá e Pontal do Paraná. Os estudos de traçados estão em fase preliminar, mas potencializarão o 
desenvolvimento da região de Pontal do Paraná.

Cabe destacar que em 2015 o Governo Federal, ao lançar a terceira fase do Programa em Infraestrutura 
e Logística (PIL 3), retirou do programa a construção desse trecho. Diante desse fato, o Governo do Estado 
do Paraná chamou para si a responsabilidade de dar continuidade a esse projeto que é fundamental para o 
desenvolvimento do Estado, conforme já descrito no tópico anterior – Planejamento Estadual.
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Ferrovia Mairinque (SP) a Rio Grande (RS)Ferrovia Mairinque (SP) a Rio Grande (RS)
Com a Tomada de Subsídios nº 014/2013, o Governo Federal apresentou os Estudos Preliminares do 

trecho ferroviário compreendido entre Mairinque, em São Paulo, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. No 
trecho que corta o Estado do Paraná, esta ferrovia passará pelos municípios de Sengés, Jaguariaíva, Piraí 
do Sul, Castro, Carambeí, Ponta Grossa, Palmeira, Lapa e Rio Negro. A fi gura 10.2.2 mostra o traçado desta 
ferrovia, podendo-se observar o trecho paranaense.
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FIGURA 10.2.3 - FERROVIA MARACAJU/MS – PARANAGUÁ-PRFIGURA 10.2.3 - FERROVIA MARACAJU/MS – PARANAGUÁ-PR
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10.2.2.3  PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL HIDROVIÁRIO10.2.2.3  PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL HIDROVIÁRIO

Hidrovia Paraná TietêHidrovia Paraná Tietê
Dada a importância da navegação interior como meio de transporte efi ciente, barato e limpo, os governos 

federal e estadual têm buscado estimular o uso do modal, por meio de investimentos em obras de melhoria 
e ampliação da malha hidroviária.

Para dar subsídios e priorizar investimentos nas hidrovias no âmbito federal, em fevereiro de 2013, a 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) lançou a publicação do Plano Nacional de Integração 
Hidroviária (PNIH). O PNIH trata de estudo detalhado sobre as hidrovias brasileiras e a indicação de áreas 
propícias para instalações portuárias. No âmbito estadual, a Secretaria de Infraestrutura e Logística do 
Governo do Paraná desenvolveu, em 2013/2014, o Plano Hidroviário Estadual, elaborado pelo Laboratório de 
Transportes e Logística (Labtrans), da Universidade Federal de Santa Catarina.

Dentre as atividades estudadas no Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH), uma delas é a 
realização de análises de diferentes cenários logísticos, buscando avaliar a criação de terminais portuários e 
as alternativas de transporte de navegação interior, para o escoamento da produção. As análises que serão 
desenvolvidas abrangerão cada microrregião do Estado, através da identifi cação dos principais produtos 
movimentados, a origem e o destino dos fl uxos de transportes e o volume projetado de cargas transportadas 
pelas hidrovias do Estado, dentro do horizonte de planejamento que engloba os anos de 2015, 2020, 2025 e 
2030.

FIGURA 10.2.4 - TERMINAIS JÁ EXISTENTES E ÁREAS PROPÍCIAS DE NOVOS TERMINAIS HIDROVIÁRIOSFIGURA 10.2.4 - TERMINAIS JÁ EXISTENTES E ÁREAS PROPÍCIAS DE NOVOS TERMINAIS HIDROVIÁRIOS
COM ANO ÓTIMO DE ABERTURACOM ANO ÓTIMO DE ABERTURA
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Além da consolidação dos terminais já existentes de Santa Helena, Britânia e Porto Morumbi, está em 
estudo a instalação de novos terminais hidroviários, no trecho de interesse, nos seguintes municípios, 
conforme apresentado na fi gura 10.2.4: Guaíra, Querência do Norte, Rosana e Batayporã.

Com o objetivo de consolidar a Hidrovia Paraná-Tietê como a Hidrovia do Mercosul, que ligaria a zona 
produtora de grãos à Argentina e ao Uruguai, o Governo do Paraná apresentou alguns pleitos a serem incluídos 
no Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), em fase de elaboração pela Administração 
da Hidrovia do Paraná (AHRANA), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Estes 
pleitos foram apresentados no âmbito do Grupo G5+1, formados pelos Estados do Paraná, São Paulo, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, sob a coordenação do Governo Federal (ANTAQ), e visam à elaboração de 
projetos de melhorias na área de abrangência da Hidrovia Paraná-Tietê, nos trechos de interesse do Paraná. 
A seguir, são elencados os pleitos apresentados pelo Governo do Paraná:

Calha principal do Rio ParanáCalha principal do Rio Paraná
  Construção do Terminal Hidroviário Icaraíma
  Obras diversas de conformação do trecho Porto Primavera-Guaíra
 Abertura do Canal de Guaíra (Derrocamento)
  Ampliação do vão da Ponte Ayrton Senna (Guaíra)
 Transposição da UHE de Itaipu em Foz do Iguaçu
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Rio ParanapanemaRio Paranapanema
 Construção da Eclusa da UHE de Rosana
 Construção da Eclusa da UHE de Taquaruçu
 Construção das Eclusas (2) da UHE Capivara

Rio TibagiRio Tibagi
 Construção do Terminal Rodohidroferroviário de Jataizinho.

Rio IvaíRio Ivaí
 Construção do Terminal Rodofl uvial em Dr. Camargo
 Construção da Barragem de Três Figueiras com eclusa, em Mirador
 Estudo de aproveitamento múltiplo do Rio Ivaí, incorporando a navegação

O resultado preliminar do EVTEA da Hidrovia Paraná-Tietê foi apresentado em evento realizado na SEIL, 
pela AHRANA, em setembro de 2014, o qual visou à formação de um corredor multimodal competitivo, 
baseado em quatro pilares fundamentais:

1. aumento da capilaridade da hidrovia
2. criação de um novo corredor paralelo ao Tietê, para Paranaguá e São Francisco do Sul
3. integração hidroferroviária, para aproximação dos Portos Marítimos de Exportação
4. emprego de comboios fl uviais de maior porte, para ganhos de escala

De acordo com esta apresentação prévia, visto que o estudo encontra-se ainda em discussão e deverá ser 
submetido às Audiências Públicas, o EVTEA apontou para a necessidade de desenvolvimento das seguintes 
intervenções, visando à implementação da navegabilidade em toda a hidrovia e ao acesso hidroviário às 
regiões de Guaíra e Foz do Iguaçu, com rumo ao Porto de Paranaguá.

Principais obras hidroviárias previstas no território paranaensePrincipais obras hidroviárias previstas no território paranaense
 Dragagem do Canal do Bugre, considerado como importante alternativa de transposição dos Pedrais de 

Guaíra, e a dragagem de Ilha Grande para navegação de comboios fl uviais com demandas localizadas 
de manutenção para desassoreamento do canal de navegação

 Derrocamento do trecho entre Guaíra e Porto Primavera
 Ajustes para navegação de duas pontes – Mauricio Joppert e Porto Camargo
 Implantação da Hidrovia do Ivaí, prevendo-se a construção de eclusas em Ivatuba, Bela Vista do Ivaí, 

São João do Ivaí, Ubaúna, Foz do Alonso e Salto Ariranha; obras de dragagem ao longo da hidrovia e 
adequação de quatro pontes

Na apresentação, já comentada acima, pela AHRANA foi ressaltado que os trechos de maior sensibilidade 
ambiental são os localizados no Rio Paraná, dentro do Parque Nacional da Ilha Grande, com demandas 
localizadas de manutenção (desassoreamento do canal de navegação), nas Cataratas do Ivaí, poucos 
quilômetros acima de Dr. Camargo - PR, no Rio Ivaí e também na região de afl oramentos sob a ponte da 
rodovia BR-369, acima de Dr. Camargo - PR, localizada no Rio Ivaí.

Travessias por balsas no Estado do ParanáTravessias por balsas no Estado do Paraná
No âmbito do Plano Hidroviário Estadual, concluído em 2015, foram realizados estudos para levantamento 

completo das condições das 62 travessias por balsas existentes. Estes estudos permitem uma melhor 
integração deste modal de transporte ao sistema estadual, proporcionando um melhor planejamento de 
investimentos no setor, com a previsão de substituição de travessias de balsas por pontes e a criação de 
um Programa Estadual de substituição, aquisição e reforma de embarcações que operam nessas travessias, a 
partir do diagnóstico apontado no estudo.

No âmbito da navegação no Estado do Paraná, a Secretaria de Infraestrutura e Logística vem atuando 
no Grupo de Trabalho Náutico do Paraná, instituído via Decreto, em julho de 2011, com a fi nalidade de 

promover estudos e medidas de fomento ao turismo náutico no Estado. Uma das prioridades deste grupo é 
estabelecer uma regulamentação adequada à realidade do transporte aquaviário no Estado do Paraná, a qual 
busca garantir a segurança, qualidade e regularidade dos serviços prestados pelas empresas de navegação 
que operam em travessias, sejam elas de passageiros, de cargas ou turísticas.

10.2.2.4 PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL PORTUÁRIO10.2.2.4 PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL PORTUÁRIO

Em consonância com a Lei de Modernização dos Portos n° 12.815, de 5 de junho de 2013, que dispõe 
sobre a exploração direta e indireta pela União, de portos e instalações portuárias, e sobre as atividades 
desempenhadas pelos operadores portuários, os Portos de Paranaguá e Antonina, na competência da 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), antes autarquia pública, hoje empresa pública, 
fi rmada através da Lei Estadual 17.895/2013 e Decreto 11.562/2014, vinculada à Secretaria de Infraestrutura 
e Logística (SEIL), vem projetando diversas melhorias e ampliações na infraestrutura portuária dos portos do 
Paraná, com o objetivo de atender à demanda presente e futura. A seguir, apresentam-se algumas das ações 
em curso ou planejadas no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado (PDZPO).

PORTO DE PARANAGUÁ - DOM PEDRO IIPORTO DE PARANAGUÁ - DOM PEDRO II

Reestruturação do Corredor de Exportação (COREX)Reestruturação do Corredor de Exportação (COREX)
Trata-se da construção de um sistema de píer em formato de “T” perpendicular ao atual cais (fi gura 

10.2.5). Com a obra, o Porto de Paranaguá otimizará a ocupação do espaço já em uso e terá novos quatro 
berços de atracação, possibilitando o aumento da capacidade de movimentação dos granéis vegetais (soja, 
farelo de soja e milho) e a movimentação de outros tipos de cargas.

FIGURA 10.2.5 - SISTEMA DEFIGURA 10.2.5 - SISTEMA DE PÍER  PÍER EM T NO COREXEM T NO COREX

FONTE: APPA, 2017

Corredor de exportação de granéis sólidos oesteCorredor de exportação de granéis sólidos oeste
Na parte oeste do cais comercial será construído mais um sistema de píers para granéis, sendo este em 

forma de “F” (fi gura 10.2.6), perpendicular ao atual cais, com capacidade para atracação de quatro navios.



 ••• 30 •••

Além dessa instalação, o berço 201 do cais já existente será repotencializado com a ampliação de 100 
metros, por meio da construção de um cais em píer com plataformas sobre estacas, a ser construído em 
prosseguimento ao sentido oeste do berço, bem como um dolfi n de amarração.

FIGURA 10.2.6 - SISTEMA DEFIGURA 10.2.6 - SISTEMA DE PÍER  PÍER EM F NO CAIS OESTEEM F NO CAIS OESTE

FONTE: APPA, 2017

Ampliação do terminal de granéis líquidos oeste com dois berçosAmpliação do terminal de granéis líquidos oeste com dois berços
O Terminal de Granéis líquidos também será ampliado, com um píer de 300 metros de comprimento, sendo 

este em formato de “L”, que abrigará dois berços de atracação, e será ligado ao atual cais por duas pontes 
de acesso (fi gura 10.2.7). A obra de ampliação permitirá que o Porto de Paranaguá receba navios de maior 
porte, com aumento efetivo da movimentação de cargas.

Complexo NáuticoComplexo Náutico
Atualmente, a demanda com o segmento de turismo no Porto de Paranaguá é atendida no Berço 208 

(parte central do cais do porto), onde a preferência de atracação é para navios de passageiros, porém esta 
atracação (embarque/desembarque) ocorre em meio às demais operações com os diversos segmentos de 
cargas com os quais o porto trabalha.

O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado (PDZPO), do Porto de Paranaguá, 
reservou uma área na região Leste do Porto para a construção de um Complexo Náutico que contemplará 
em sua estrutura Marina e Terminal de Passageiros, visando ao incremento de atividades no segmento de 
passageiros e lazer (fi gura 10.2.8), buscando maior conforto e segurança na atividade.

Construção de ViadutoConstrução de Viaduto
Trata-se da implantação de interseção em desnível no entroncamento da BR-277 com a Avenida Ayrton 

Senna, no Km 5,0, com o objetivo de eliminar pontos de confl ito na interseção do principal acesso rodoviário 
ao Porto de Paranaguá, importante eixo de escoamento de cargas. Além disso, a implantação do viaduto 
ordenará os fl uxos de tráfego, visando à diminuição de acidentes e ao aumento da fl uidez do trânsito, 
contribuindo para o aumento da segurança, mobilidade urbana e redução de impactos ambientais e na saúde 
da população.

FIGURA 10.2.7 - SISTEMA DEFIGURA 10.2.7 - SISTEMA DE PÍER  PÍER PARA INFLAMÁVEISPARA INFLAMÁVEIS

Fonte: PDZPO, 2014 | Adaptado de AHRANA (http://www.ahrana.gov.br/a_ahrana.html)

FIGURA 10.2.8 - PROJETO ARQUITETÔNICO - COMPLEXO NÁUTICOFIGURA 10.2.8 - PROJETO ARQUITETÔNICO - COMPLEXO NÁUTICO

FONTE: APPA, 2017

Obras na Avenida Bento RochaObras na Avenida Bento Rocha
Trata-se da readequação do sistema de drenagem e recuperação do pavimento de concreto e ciclovia, 

com o intuito de melhorar a fl uidez e segurança do trânsito da Avenida Bento Rocha (acesso ao Porto de 
Paranaguá), trecho fi nal da ponte, sobre o Rio Emboguaçu, interseção da Avenida Portuária, extensão de 
2.898,34 metros.
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Derrocagens submarinasDerrocagens submarinas
No sistema aquático do Porto de Paranaguá existem dois maciços rochosos localizados na região da 

bacia de manobras, conhecidos como “bengo” e “palanganas”, os quais limitam a profundidade do canal, 
havendo, para tanto, a necessidade de derrocagem submarina. Com a derrocagem será estabelecida, no 
calado operacional, a cota de -16,30 metros, a qual será compatível com os navios de maior porte e calado. 
A obra gerará vários benefícios, como a melhoria na segurança de navegação, melhoramento do sistema 
aquático, incremento no balanço de movimentação de cargas e aumento da competitividade.

Ampliação do Pátio de TriagemAmpliação do Pátio de Triagem
A atual estrutura do Pátio de Triagem tem capacidade de abrigar 1.000 caminhões. Com as obras de 

ampliação, a capacidade será duplicada, garantindo local adequado para a recepção da frota, além de reduzir 
os congestionamentos nas vias públicas, resultando na melhoria da operação logística da interlândia do 
Porto de Paranaguá.

PORTO DE ANTONINA - TERMINAL BARÃO DE TEFFÉPORTO DE ANTONINA - TERMINAL BARÃO DE TEFFÉ

Ampliação do caisAmpliação do cais
No Porto de Antonina, a estrutura de cais para atracação dos navios é de aproximadamente 60 metros 

de extensão. Com as obras de ampliação do cais a extensão será estendida para 120 metros, totalizando 
180 metros de área para atracação, tornando possível a reinserção do terminal no mercado portuário. Essa 
ampliação permitirá: aumento da capacidade de recebimento de cargas; aumento no fl uxo de caminhões; 
ocupação das áreas ociosas do terminal; e atração de novas empresas no entorno do porto, havendo a 
perspectiva de aumento de mão de obra, o que incrementará a economia da região.

Construção de um novo centro administrativoConstrução de um novo centro administrativo
Para atender à demanda projetada para o aumento da movimentação de cargas no Porto de Antonina 

serão realizadas melhorias, também, na estrutura administrativa, com investimento na construção de um 
novo prédio administrativo que terá em torno de 1.200 metros quadrados. A edifi cação terá dois pavimentos, 
que contemplarão a estrutura de 1 (um) auditório fechado para 100 pessoas e área para exposições. Esta 
área compreende, também, espaço para estacionamento e acessos.

Arrendamento para instalação de indústria metalmecânicaArrendamento para instalação de indústria metalmecânica
Em conformidade com a nova Lei dos Portos (12.815/2013), a Administração dos Portos de Paranaguá 

e Antonina (APPA) concluiu, em outubro de 2015, a primeira licitação do Brasil para arrendamento de uma 
área de 32 mil metros quadrados, localizada ao lado do prédio administrativo do Terminal Barão de Teffé, em 
Antonina, a qual será ocupada para a instalação de uma indústria metalmecânica.

A proposta vencedora prevê o arrendamento para os próximos 25 anos. Segundo o estudo de viabilidade 
técnica e econômica do leilão, pelo menos 100 novos empregos serão criados com a instalação da nova 
indústria. A empresa vencedora deverá construir sua nova sede e iniciar as atividades em dois anos.

Avenida portuária – reativação da ferroviaAvenida portuária – reativação da ferrovia
O sistema viário da região portuária de Antonina tem como característica principal a entrada e saída 

constante de cargas e, consequentemente, um elevado fl uxo de veículos de caminhões de grande porte, 
gerando confl itos e difi culdades de tráfego da população local e de caminhoneiros.

A realização de um novo eixo rodoferroviário (fi gura 10.2.9) atenderá as necessidades atuais e futuras, 
além de trazer vantagens para a população local, como segurança e redução de ruídos e vibrações, resultando 
em melhoria na qualidade de vida.

FIGURA 10.2.9 - EIXO RODOFERROVIÁRIO – AVENIDA PORTUÁRIA FIGURA 10.2.9 - EIXO RODOFERROVIÁRIO – AVENIDA PORTUÁRIA 

FONTE: EIA PR-340, 2016 | Adaptado de AHRANA (http://www.ahrana.gov.br/a_ahrana.html)

Implantação da PR-340Implantação da PR-340
A rodovia PR-408, utilizada atualmente como via de acesso até a região portuária de Antonina, apresenta 

pista simples e transpassa áreas urbanas de Morretes e Antonina, de modo que o tráfego de caminhões que 
se destina à área portuária do município confl ita com o tráfego urbano e de pedestres.

Dessa forma, a implantação da rodovia PR-340 (fi gura 10.2.10) proporcionará o desvio do fl uxo de caminhões 
que circulam pelas áreas urbanas de Morretes e Antonina, resultando em uma melhor qualidade operacional em 
termos de segurança aos usuários e à população residente no entorno das vias de acesso atuais, além de reduzir 
os confl itos de tráfego e os consequentes danos pessoais e materiais causados pela ocorrência de acidentes.

Pontal do ParanáPontal do Paraná
O município de Pontal do Paraná, embora seja um município muito novo, já aparece no mapa do Estado 

do Paraná com uma forte vocação de exploração de sua orla, com potencial tanto para o turismo e atividades 
náuticas como para a atividade portuária. A sua localização estratégica, de frente para a Baía de Paranaguá, 
faz com que as possibilidades de exploração sejam diferenciadas. Na fi gura 10.2.11, pode-se observar o mapa 
do Porto Organizado de Paranaguá e a posição de Pontal do Paraná na Baía de Paranaguá.
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FIGURA 10.2.10 - TRAÇADO PROPOSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA PR-340FIGURA 10.2.10 - TRAÇADO PROPOSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA PR-340

FONTE: EIA PR 340 | Adaptado de AHRANA (http://www.ahrana.gov.br/a_ahrana.html)

Ancorada entre águas abrigadas e também por uma região de moderada ocupação urbana, permite que 
sejam estabelecidas diretrizes defi nindo áreas com interesse balneário e áreas com interesse portuário, 
logístico e industrial de ocupação, que possam assim atender aos parâmetros de desenvolvimento sustentável, 
propiciando equilíbrio entre os aspectos econômicos e ambientais.

A possibilidade de se projetar em consonância com as exigências legais ambientais e técnicas, além de 
viabilizar uma operação apropriada aos desafi os do século XXI, permitirá o atendimento às normas internacionais 
de comercialização de produtos de diversas naturezas. Dentro desse contexto, a cidade de Pontal do Paraná, 
bem como o Estado, poderá contar com um complexo portuário com capacidade de atender às exigências e 
demandas, em sintonia com os mercados atuais e futuros. Consonante a este processo, a implantação de uma 
retroárea com capacidade para dar suporte à demanda logística e industrial é de fundamental importância para 
o desenvolvimento econômico e social, tanto para a cidade como para o Estado e o país. O município de Pontal 
do Paraná tem exatamente este potencial e ainda guarda a área física com características para o atendimento 
de todas as necessidades portuárias capazes de responder aos desafi os do setor portuário.

Faixa de InfraestruturaFaixa de Infraestrutura
Faixa de Infraestrutura, em Pontal do Paraná, é a denominação dada a uma área compreendida entre 

a rodovia PR-407 e o balneário de Pontal do Sul, paralela à PR-412, em uma extensão total aproximada de 
23,3km e largura de 175m, com a implantação de 4 vias coletoras, numa extensão total aproximada de 4km, 
destinados à implantação de um conjunto de obras lineares – rodovia, canal de macrodrenagem, ferrovia, 
dutos de drenagem e de gás e rede de transmissão de energia elétrica. Esta Faixa de Infraestrutura tem a 
fi nalidade de suprir as necessidades da cidade em termos das instalações portuárias e comerciais atuais e 
das previstas nas suas proximidades, bem como às defi ciências do atual atendimento aos balneários e, por 
último – mas não menos importante – frear a expansão, para oeste, da ocupação antrópica sobre a Mata 
Atlântica, nessa região (fi gura 10.2.12).

FIGURA 10.2.11 - ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DE PARANAGUÁ (DECRETO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016)FIGURA 10.2.11 - ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DE PARANAGUÁ (DECRETO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016)

FONTE: APPA, 2017 | Adaptado de AHRANA (http://www.ahrana.gov.br/a_ahrana.html)

Entendendo a atividade portuária como um importante elo no mecanismo do desenvolvimento econômico 
e social das cidades de abrangência imediata, a interface de gestão entre o Porto Organizado e os municípios 
que o compõem é de suma importância para a adequação dos usos e funções urbanas. Repetindo o processo 
dialético de estruturação urbana, a ocupação territorial acompanha os meios de transporte acomodando, ao 
longo de suas estruturas, elementos que consolidam o uso do solo. O processo de hierarquização das vias, 
bem como, a demarcação dos usos retroportuários, fazem do desenho urbano um mecanismo de interesse 
vital para que o crescimento da cidade seja promovido como elemento de interação entre espaço econômico, 
cenário social e ambiente administrativo, a partir do ponto de vista do poder público, sempre aderente às 
premissas da sustentabilidade.
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FIGURA 10.2.12 - PROJETO DA FAIXA DE INFRAESTRUTURAFIGURA 10.2.12 - PROJETO DA FAIXA DE INFRAESTRUTURA

Fonte: SEIL, 2015 | Adaptado de AHRANA (http://www.ahrana.gov.br/a_ahrana.html)

10.2.2.5  PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL RODOVIÁRIO10.2.2.5  PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL RODOVIÁRIO

O Departamento de Estradas de Rodagem possui como missão garantir a movimentação adequada de 
pessoas e bens no sistema rodoviário estadual. Dessa forma, desempenha as seguintes atividades:

I. Conservação do Pavimento, com serviços de reparos superfi ciais e profundos, de forma localizada, 
e melhorias em pequenos segmentos descontínuos;

II. Conservação da Faixa de Domínio, com atividades que englobam poda e roçada, ligadas a aspectos 
de segurança de trafegabilidade;

III. Obras emergenciais, que abrangem recuperação de pontes, taludes e de pavimento, em virtude da 
ocorrência de eventos de precipitações intensas;

IV. Patrulhas Rodoviárias, que visa a adequação e melhoria das estradas rurais municipais, objetivando 
a prática de conservação e controle da erosão do solo, promovendo a implantação de corredores 
intermunicipais, contribuindo para o avanço na qualidade de vida dos produtores, no transporte 
escolar e retirada da safra;

V. Programa Permanente de Segurança e Redução dos Acidentes nas Estradas, tendo como objetivo 
a redução do número de acidentes e mortes nas rodovias estaduais, diminuindo o custo social 
decorrente, traduzido pela invalidez permanente, bem como, vidas perdidas, implantando ações 
de sinalização rodoviária e fi scalização de velocidade, visando principalmente contribuir com o 
aumento do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do Estado;

VI. Programa de Monitoramento de Pontes, inseridas no Sistema Rodoviário Estadual, com ações de 
vistorias periódicas e o planejamento prévio de investimento em recuperação, antecipando-se às 
possíveis interrupções de tráfego na rodovia, pelo colapso dos dispositivos;

VII. Pavimentação de Rodovias, ligando a sede dos municípios que não possuem acesso pavimentado 
até a rede rodoviária estadual pavimentada;

VIII. Ampliação da capacidade de tráfego, como implantação de terceiras-faixas, vias marginais e 
duplicação, que tem por objetivo melhorar a condição de tráfego das principais rodovias do Estado, 
minimizando o tempo de deslocamento, consumo de combustíveis e custo de transportes;

IX. Implantação de Contornos Rodoviários, com desvios das áreas urbanas dos municípios, onde 
o tráfego pesado e de longa distância não passará mais pela área urbanizada, melhorando, por 
exemplo, a segurança de trafegabilidade e qualidade do ar da área urbana.

As propostas de projetos e obras do Departamento Rodoviário constam, anualmente, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LOA). Além disso, como base para o planejamento das ações do Departamento, é prevista 
a contratação do Plano Diretor Rodoviário, o qual indicará as intervenções na malha rodoviária, a serem 
desenvolvidas, com base em estudos socioeconômicos, medições contínuas do tráfego e estudos de ampliação 
do sistema rodoviário do Estado, complementado com o custo de construção e conservação, dentre outros.
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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 - SEEC

Pensar o Patrimônio Cultural é pensar em todos os seres humanos e em seus habitats, na sua apropriação 
do espaço, na produção de seu conhecimento e no legado por eles deixado, o qual se deve preservar.

Para proteger esse conjunto de coisas, chamadas de bens culturais, é necessário conhecê-las, inventariá-
las, estudá-las e classifi cá-las de acordo com categorias já estabelecidas.

Esses bens classifi cam-se como segue:
a) materiais - compostos por edifícios isolados ou em conjunto, objetos, documentos e cidades
b) naturais - aqui estão incluídos ilhas, serras, bosques, praças, bens arqueológicos e paleontológicos
c) imateriais - trata-se dos costumes, saberes e fazeres de um povo

Assim considerando, para que seja efetivada a preservação do Patrimônio Cultural criam-se leis, 
instituições e ações de gestão.

Cartas Internacionais, que são documentos produzidos a partir de congressos e seminários que discutem 
esses temas, passam a reger as formas de atuação em âmbito mundial.

Instituições internacionais voltadas à preservação do patrimônio cultural dos povos são atuantes em todas 
as áreas, estando entre essas instituições o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), União 
Internacional de Conservação da Natureza (IUCN), Conselho Internacional de Museus (ICOM), que são braços da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Documentação e Conservação do 
Movimento Moderno (DOCOMOMO). Elas atuam com milhares de associados em todas as partes do mundo, buscando 
a preservação desse legado.

Cada situação exige uma forma de atuação específi ca, dentro de um plano de gestão interdisciplinar e 
compartilhada entre as esferas de governo.

O instrumento para dar cumprimento às ações de proteção aos bens culturais tombados pelo Estado do 
Paraná é a Lei nº 1.211, de 1953, e o Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, criado pela Lei 
nº 112, de 1948.

A Secretaria de Estado da Cultura possui em sua estrutura a Coordenação do Patrimônio Cultural, a qual 
é responsável pelo cumprimento da lei, pela fi scalização e pela orientação técnica para as áreas e para os 
bens protegidos, tendo também a atribuição de instruir os processos e realizar todas as ações que envolvem 
um tombamento.

A Secretaria de Estado da Cultura, trabalhando em conjunto com as demais instituições de Governo 
do Paraná, busca não somente a proteção, mas também a conscientização das comunidades nas ações de 
proteção ao seu patrimônio cultural. Ações de participação e defesa conjuntas são um dos meios efetivos 
de proteger e salvar este Patrimônio, que é tão importante para a o bem-estar e o bem-viver dos cidadãos.

Para a integração das ações é fundamental que os municípios e as demais instituições do poder público 
tenham sempre a consciência de que, nas áreas protegidas, a exemplo da Serra do Mar, Centros Históricos, Sítios 
Arqueológicos, Paisagens Urbanas e bens tombados individualmente, qualquer projeto, intervenção ou ação deverá 
necessariamente ser objeto de consulta prévia à Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da 
Cultura e ao Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico.

A concentração de bens protegidos pelo tombamento estadual se dá na porção mais oriental do Estado, 
ou seja, Litoral e Primeiro Planalto, com predomínio em Paranaguá, Antonina e Curitiba. Segue-se uma 
expressiva quantidade de bens no Segundo Planalto, em municípios como Ponta Grossa, Castro, Palmeira e 
Lapa. Há também bens protegidos na região do Norte Novo, onde se encontram preservados edifícios com 
linguagem da arquitetura moderna, como em Londrina e Maringá. Há presença de sítios arqueológicos em 
Santo Inácio e Terra Roxa, igrejas ucranianas em Mallet e Antonio Olinto, pontes em Ribeirão Claro e Rio 
Negro. Tem-se ainda, como Patrimônio Cultural do Paraná, vários acervos museológicos e documentais.

O conjunto de bens deve se ampliar gradativamente, à medida que se reconheça e se identifi que o valor 
cultural desse patrimônio, dependendo diretamente de todos aqueles que sabem valorizar a sua própria cultura.
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10.2.4.1 CONSIDERAÇÕES E JUSTIFICATIVAS10.2.4.1 CONSIDERAÇÕES E JUSTIFICATIVAS

O Brasil é signatário da Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural da UNESCO, adotada em 
1972, pela Conferência Geral da UNESCO, em consonância com a International Council for Monuments and 
Sites/ICOMOS, constituída por 111 países-membros. O objetivo fundamental é o de reconhecer os sítios 
culturais e naturais em âmbito mundial, de interesse excepcional e de tal valor universal que sua proteção 
seja considerada responsabilidade de toda a humanidade.

O Patrimônio Geológico (PG) faz parte do Patrimônio Natural, sendo defi nido pelo conjunto dos geossítios 
inventariados e caracterizados numa dada área ou região. Geossítio é um elemento da geodiversidade, bem 
delimitado geografi camente e que apresenta valor singular do ponto de vista científi co, didático, cultural, 
turístico ou outro. A geodiversidade corresponde à “variedade de ambientes geológicos e processos ativos 
que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos minerais que dão o suporte 
à vida na Terra” (Royal Society for Nature Conservation, Reino Unido), ou seja, geodiversidade corresponde 
ao meio abiótico da Terra, envolvendo todos os processos de sua evolução, e que constitui a base para o 
desenvolvimento da biodiversidade, que trata da vida na Terra. Cada lugar, uma cidade, um município, um 
estado, um país, apresenta uma geodiversidade própria.

Em 1989/1990 foi iniciada a elaboração, sob a égide da UNESCO, da União Internacional para a Conservação 
da Natureza (International Union for the Conservation of Nature - IUCN) e da União Internacional das Ciências 
Geológicas (International Union of Geological Sciences - IUGS), de uma lista de sítios geológicos em âmbito 
mundial, denominada Lista Indicativa Global de Sítios Geológicos (Global Indicative List of Geological Sites - 
GILGES), buscando identifi car locais de excepcional valor universal com base em seus atributos geológicos.

Cabe ressaltar também que a IUGS trabalha em parceria com a UNESCO para dar apoio à Rede Global de 
Geoparques (Geoparks Global Network), criada em 2004. Geoparques envolvem áreas geográfi cas onde sítios 
do patrimônio geológico são partes de um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento 
sustentável. A iniciativa da UNESCO de apoiar a criação de geoparques é uma resposta a um forte anseio 
expresso por numerosos países no sentido de ressaltar o valor do patrimônio da Terra, suas paisagens e 
formações geológicas, que são testemunhas-chaves da história do planeta e da vida.

No fi nal de 1993, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) foi solicitado a dar apoio ao 
Grupo de Trabalho de Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Patrimônio Mundial, pelo seu presidente, com 
propostas do Brasil para a GILGES, posteriormente substituída pela Lista Global de Sítios Geológicos da 
IUGS (Geosites). Assim, no âmbito do DNPM foi criado o Grupo de Trabalho Nacional de Sítios Geológicos e 
Paleobiológicos.

Em março de 1997, o DNPM promoveu a reunião de diversas instituições em sua sede, em Brasília, para 
a efetivação de uma participação brasileira mais ampla, dentro dos objetivos propostos por aquele Grupo 
de Trabalho. Assim foi instituída a Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 
hoje representada pelas seguintes instituições: Academia Brasileira de Ciências (ABC), Associação Brasileira 
para Estudos do Quaternário (ABEQUA), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),  Petróleo Brasileiro 
S/A (Petrobras), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), Sociedade 
Brasileira de Geologia (SBG) e Sociedade Brasileira de Paleontologia (SBP) (SIGEP, 2012).

Trabalhos de valorização e divulgação do Patrimônio Geológico existem há décadas no Brasil, porém de 
modo disperso e  não institucional. Além da criação da SIGEP, em 1997, pode-se estabelecer como momentos 
de destaque no Brasil as criações do projeto Caminhos Geológicos do Rio de Janeiro, em 2001, por meio do 
Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro (DRM) e, em seguida, no ano de 2003, do projeto Sítios 
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Geológicos e Paleontológicos, da MINEROPAR. Estes dois projetos são focados principalmente na divulgação 
do Patrimônio Geológico para a sociedade, porém sem a execução de inventário do patrimônio geológico de 
forma sistemática.

Nos últimos anos, diversos autores têm contribuído para um entendimento geral do conceito de patrimônio 
geológico (SHARPLES, 2002; GRAY, 2004; BRILHA, 2005; CARCAVILLA et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2008; 
MOCHIUTTI, 2013), com uma forte tendência de se selecionar geossítios de destacada importância científi ca 
(geológica) para compor o Patrimônio Geológico de uma dada região. Contudo, outros valores devem ser 
considerados para a composição do patrimônio geológico, consoante com os anseios de toda a sociedade, 
que são os valores cultural, turístico, didático, funcional e educacional da geodiversidade.

O inventário do patrimônio geológico de um lugar é o primeiro e mais importante passo para a estratégia 
de geoconservação que, por sua vez, é baseada no inventário propriamente dito, na quantifi cação, na 
promoção (geoturismo) e no monitoramento dos geossítios (BRILHA, 2005). Há que se destacar que existe 
ampla bibliografi a sobre a quantifi cação e classifi cação de geossítios, merecendo ser citado o esforço do 
Serviço Geológico do Brasil com a implantação do GEOSSIT (CPRM, 2015), um banco de dados nacional com 
fi ns de inventário e classifi cação dos geossítios brasileiros.

A população da Terra já ultrapassou os 7 bilhões de pessoas (ONU, 2012). De acordo com pesquisas 
demográfi cas, estima-se que neste início do século XXI a Terra receberá mais 80 milhões de habitantes a 
cada ano. A previsão do uso de commodities minerais e ocupações/modifi cações na superfície terrestre a 
serem feitas pela raça humana serão cada vez maiores. Mais e mais áreas serão modifi cadas no planeta, 
num processo que justifi ca o termo “Época Antropoceno” (CRUTZEN, 2002; ZALASIEWICZ et al., 2011), em 
que o principal agente de transformação geológica é o ser humano (WILKINSON, 2005). Assim sendo, as 
atuais gerações têm um compromisso com o planeta, que é o de sua sustentabilidade e, por consequência, a 
geoconservação torna-se uma tarefa importante, pois tem o objetivo de preservar e conservar os elementos 
essenciais da geodiversidade para as futuras gerações (o patrimônio geológico).

É possível prever que confl itos sociais envolvendo diferentes interesses (científi co, didático, cultural, 
econômico, turístico) de parcelas singulares da geodiversidade, na utilização e transformação de espaços, 
serão cada vez maiores. Por exemplo, o valor cultural e cênico de uma cachoeira para uma sociedade pode 
entrar em confl ito com o interesse econômico da utilização do potencial hidráulico da mesma; um afl oramento 
de rocha de alto valor científi co pode ser destruído pelo seu desconhecimento pelas autoridades durante 
a simples abertura de uma estrada; uma caverna, que pode ter um alto valor turístico, pode ser destruída 
para o aproveitamento da rocha, cujo valor obtido, contudo, pode ser muito menor ao que seria aproveitado 
pela indústria do turismo. Nem o Paraná nem o Brasil possuem inventários de seus patrimônios naturais 
para o simples e fundamental subsídio aos Estudos de Impactos Ambientais e seus respectivos Relatórios de 
Impactos Ambientais, que devem preceder grandes obras (os chamados EIAs e RIMAs), o que gera grandes 
confl itos e prejuízos econômicos e socioambientais.

Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, é mais efi caz que os estados da nação realizem o 
inventário de seu patrimônio geológico, com a necessária classifi cação e medidas de proteção.

O Paraná é um estado com uma expressiva geodiversidade, no sentido defendido por Gray (2004). Do 
Paleoproterozoico (eventualmente desde o Arqueano) ao Holoceno encontra-se um amplo espectro de produtos 
magmáticos, sedimentares e metamórfi cos, em diferentes ambientes geotectônicos, controlando uma variada 
gama de tipos de solos, formas de relevo e mineralizações. Uma parte deste conteúdo constitui o que vem 
a ser o Patrimônio Geológico do Paraná e que deve ser inventariado, classifi cado e preservado para os mais 
diversos fi ns – didático, científi co, turístico e cultural. Ainda, o histórico de utilização extrativista conduz à 
possibilidade de se considerar a mineração como parte de um Patrimônio Mineiro (LICCARDO; CAVA, 2006).

A história da mineração tem sido usada em muitos países como um fator de resgate cultural para 
comunidades que se desenvolveram em áreas de extração intensa. Na Europa verifi cam-se vestígios de 
mineração dos tempos do Império Romano ou anteriores, os quais têm sido preservados e resgatados como 
um aspecto da memória e patrimônio cultural dos lugares trabalhados. O conteúdo material relacionado 
(ruínas, pedreiras, equipamentos etc.), assim como os aspectos intangíveis (cultura, memória, miscigenação 
etc.), são hoje considerados Patrimônio Mineiro, vertente da discussão em torno do Patrimônio Geológico.

Curitiba, capital precursora no Brasil em vários aspectos urbanísticos, foi pioneira na valorização do 
Patrimônio Mineiro, mesmo que não tenha sido esta a intenção inicial, no começo da década de 1990. Num 
planejamento ousado, que rendeu grande visibilidade ao município, várias frentes de lavra desativadas foram 
transformadas em parques e áreas de lazer público, o que hoje fornece ao turismo boa parte de seu atrativo 
na cidade. Não obstante as informações geológicas terem sido esquecidas, por exemplo, na divulgação 
do Parque Tanguá, Pedreira Paulo Leminski, Universidade Livre do Meio Ambiente e Zoológico Municipal, 
estes pontos, considerados entre os principais atrativos turísticos, colocam o visitante em contato com um 
resgate da história da mineração de Curitiba. Liccardo et al. (2008) apresentaram esta correlação entre a 
geologia e história da mineração nos parques com os aspectos culturais atualmente divulgados, buscando 
uma associação com o uso turístico (geoturismo).

Somente a partir de 2003 o Patrimônio Geológico passou a ser discutido no Paraná, e isto aconteceu 
dentro de três grandes movimentos em prol de sua valorização e conservação. O primeiro coube à Mineropar, 
o Serviço Geológico do Paraná, através do projeto Sítios Geológicos e Paleontológicos do Paraná, tendo como 
um de seus principais resultados a implantação de 48 painéis, presentes em 20 pontos de leste a oeste do 
Paraná (fi gura 10.2.17). No âmbito deste projeto ainda foram editados dois livros (Geoturismo em Curitiba 
(LICCARDO et al., 2008) e Geoturismo no Karst (PIEKARZ, 2011), com a seleção de geossítios do município de 
Curitiba e mais três municípios vizinhos à capital paranaense.

Outro movimento ligado a esta temática se deu com a participação na lista brasileira de sítios geológicos 
e paleobiológicos, a SIGEP. Nela, o Paraná está representado com 13 áreas, entre geossítios publicados e 
propostos (ver fi gura 10.2.17). Há uma evidente distribuição desigual ao longo do território, pois nove dos 
geossítios se situam no contexto dos Campos Gerais do Paraná, borda leste do Segundo Planalto Paranaense. No 
projeto da Mineropar, mesmo com uma distribuição mais ampla que os geossítios da SIGEP, também existe uma 
concentração de intervenções na área dos Campos Gerais. Assim, não é surpresa o fato de inúmeras instituições 
de ensino, do nível fundamental ao superior, do próprio Estado ou não, elegerem esta região como um de 
seus destinos preferenciais para trabalhos de campo e visitas técnicas de diversas disciplinas das geociências 
(GUIMARÃES et al., 2006; MELO et al., 2007; GUIMARÃES et al., 2009; MELO; GUIMARÃES, 2012).

A terceira estratégia, menor em quantidade de geossítios, porém de extrema importância para 
a geoconservação, foi uma consequência dos movimentos anteriores. Esta se confi gura no processo de 
tombamento de cinco geossítios (Estrias Glaciais de Witmarsum, Icnofósseis de São Luiz do Purunã, Pedreira 
em Coronel Vivida, Sítio Fossilífero de Pterossauros, em Cruzeiro do Oeste e Escarpa Devoniana), junto à 
Secretaria da Cultura do Paraná, tornando-os parte integrante do patrimônio natural do Paraná, de acordo 
com seu valor cultural. O tombamento destes geossítios não obedeceu a uma estratégia preconcebida, o que 
seria mais adequado, mas sim a necessidades imediatas de preservação de sítios que se encontravam sob o 
risco iminente de perda de sua integridade (PIEKARZ et al., 2012).

10.2.4.2  LISTA PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DO PARANÁ10.2.4.2  LISTA PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DO PARANÁ

Tendo por base as ações anteriores no Estado do Paraná, Guimarães et al. (2013) propõem um conjunto 
preliminar representativo de seu Patrimônio Geológico-Mineiro (quadro 10.2.1), o qual traduz os principais 
acontecimentos da história da Terra presentes no território paranaense (fi guras 10.2.18, 10.2.19, 10.2.20 
e 10.2.21) e que ajudaram a construir a Plataforma Sul-Americana, com destaque para produtos do Ciclo 
Brasiliano, supersequências paleozoicas e mesozoicas da principal sinéclise desta plataforma (Bacia do 
Paraná), fenômenos associados à abertura do Oceano Atlântico-Sul e à deriva da Placa Sul-Americana, além 
do modelado cenozoico do relevo.
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continua

GEOSSÍTIO NOME LOCALIZAÇÃO CONTEXTO GEOLÓGICO

A Ilha do Mel Litoral

Rochas do Ciclo Brasiliano, 
Magmatismo Serra Geral, abertura 
do Oceano Atlântico, transgressões-
regressões quaternárias, dinâmica 
litorânea.

B Complexo Marumbi Serra do Mar

Magmatismo granítico brasiliano, 
Sistema de Riftes Cenozoicos do 
Sudeste do Brasil, evolução do 
relevo, movimentos de massa e áreas 
de risco.

C Grutas de Bacaetava e Lagoa 
Verde Primeiro Planalto Paranaense

Sedimentação carbonática 
da Formação Capiru, faixa de 
dobramentos brasiliana, recursos 
minerais (rochas carbonáticas), 
relevo e aquífero cárstico, riscos 
geológicos.

D Mirante do Cristo/São Luiz do 
Purunã Escarpa Devoniana

Contato Bacia do Paraná - 
Embasamento, faixa de dobramentos 
brasiliana (Formação Votuverava), 
Sequência Paraná da Bacia do 
Paraná, contraste geológico-
geomorfológico do 1º e 2º Planaltos.

E Parque Estadual de Vila Velha Segundo Planalto Paranaense
Sequências Paraná e Gondwana I 
(base), relevo ruiniforme, carste em 
arenitos.

F Mirante do Morungava/Serra da 
Esperança Escarpa da Serra Geral

Topo da Sequência Gondwana 
I (formações Rio do Rasto e 
Piramboia), Gondwana III, contraste 
geológico-geomorfológico do 2º 
e 3º Planaltos, área de recarga do 
Aquífero Guarani.

G Parque Nacional do Iguaçu Terceiro Planalto Paranaense

Magmatismo Serra Geral, 
Cataratas do Iguaçu (Patrimônio 
da Humanidade), principal rio 
eminentemente paranaense (Rio 
Iguaçu).

H Pico Paraná Serra do Mar

Magmatismo granítico brasiliano, 
Sistema de Riftes Cenozoicos do 
Sudeste do Brasil, evolução do 
relevo, movimentos de massa e 
áreas de risco, ponto culminante do 
Paraná e da Região Sul do País.

I Parque Municipal Aníbal Khury Primeiro Planalto Paranaense
Faixa de dobramentos brasiliana, 
sedimentação carbonática da 
Formação Capiru.

J Formação Guabirotuba (Cidade 
Industrial de Curitiba) Primeiro Planalto Paranaense

Sedimentação plio / pleistocênica 
da Bacia de Curitiba, mudanças 
climáticas globais, fósseis 
de vertebrados, contato com 
embasamento.

K Parques-pedreiras de Curitiba Primeiro Planalto Paranaense Rochas meso a paleoproterozoicas 
retrabalhadas no Ciclo Brasiliano.

L Mina da Plumbum em 
Adrianópolis Primeiro Planalto Paranaense

Mineração de chumbo e zinco, 
faixa de dobramentos brasiliana, 
sedimentação carbonática.

M Estrias de Witmarsum Segundo Planalto Paranaense

Sequências Paraná e Gondwana I, 
Glaciação Permocarbonífera, deriva 
continental, mudanças climáticas 
globais.

N Monumento da Pedra Caída em 
Rio Negro Segundo Planalto Paranaense Sequência Gondwana I, Glaciação 

Permocarbonífera, fósseis.

conclusão

GEOSSÍTIO NOME LOCALIZAÇÃO CONTEXTO GEOLÓGICO

O Parque Nacional dos Campos 
Gerais Segundo Planalto Paranaense

Em diversos geossítios (Buraco do 
Padre, Furnas Gêmeas, Cachoeira de 
Santa Bárbara etc.): magmatismo 
granítico brasiliano, sequências Rio 
Ivaí e Paraná, estruturas do Arco de 
Ponta Grossa, contraste geológico-
geomorfológico do 1º e 2º Planaltos, 
carste em arenitos, Aquífero Furnas.

P Parque Estadual do Guartelá Segundo Planalto Paranaense

Bacias molássicas tardibrasilianas 
(Grupo Castro), sequências Rio Ivaí 
e Paraná, diques do Magmatismo 
Serra Geral, estruturas do Arco de 
Ponta Grossa, contraste geológico-
geomorfológico do 1º e 2º Planaltos, 
drenagens antecedentes (canyon do 
Rio Iapó), carste em arenitos.

Q Diamante do Rio Tibagi Segundo Planalto Paranaense

Sequências Paraná e Gondwana I 
(base), diques do Magmatismo Serra 
Geral, recursos minerais (diamante e 
ouro), geomorfologia fl uvial.

R Carvão de Figueira Segundo Planalto Paranaense

Sequência Gondwana I (Formação 
Rio Bonito), Flora Glossopteris, 
deriva continental, recursos 
minerais (carvão, urânio e água).

S Folhelho betuminoso de São 
Mateus do Sul Segundo Planalto Paranaense

Sequência Gondwana I (Formação 
Irati), fósseis, deriva continental, 
recursos minerais (óleo, gás, 
enxofre, argila).

T Cachoeiras de Prudentópolis Segundo e Terceiro Planaltos 
Paranaenses

Em diversos geossítios (saltos São 
Francisco, São João, Barão do Rio 
Branco etc.): topo da Sequência 
Gondwana I (formações Teresina, Rio 
do Rasto e Piramboia), Gondwana 
III, soleiras do Magmatismo 
Serra Geral, contraste geológico-
geomorfológico do 2º e 3º Planaltos, 
maior cachoeira do sul do Brasil 
(Salto São Francisco), área de 
recarga do Aquífero Guarani.

U Astroblema de Vista Alegre Terceiro Planalto Paranaense

Sequência Gondwana III, feições 
de impacto meteorítico, formas 
especiais de relevo, eventos 
singulares e seus efeitos.

V Mina de Ametista em 
Chopinzinho Terceiro Planalto Paranaense

Magmatismo Serra Geral e 
mineralização de quartzo violeta em 
geodos.

FONTE: GUIMARÃES, 2013
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FIGURA 10.2.17 - MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DO ESTADO DO PARANÁ COM INDICAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS CADASTRADOS NO FIGURA 10.2.17 - MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DO ESTADO DO PARANÁ COM INDICAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS CADASTRADOS NO 
SIGEP E DOS PAINÉIS INSTALADOS PELA MINEROPARSIGEP E DOS PAINÉIS INSTALADOS PELA MINEROPAR

FONTE: MINEROPAR, 2014

FIGURA 10.2.18 - IMAGENS DE GEOSSÍTIOS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO GEOLÓGICO-MINEIRO DO LITORAL E PRIMEIRO FIGURA 10.2.18 - IMAGENS DE GEOSSÍTIOS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO GEOLÓGICO-MINEIRO DO LITORAL E PRIMEIRO 
PLANALTO. A: ILHA DO MEL (ACERVO MINEROPAR); B: PICO PARANÁ, NA SERRA DO MAR; C: PARQUE TANGUÁ, PLANALTO. A: ILHA DO MEL (ACERVO MINEROPAR); B: PICO PARANÁ, NA SERRA DO MAR; C: PARQUE TANGUÁ, 
EM CURITIBA; D: GRUTA BACAETAVA, EM COLOMBOEM CURITIBA; D: GRUTA BACAETAVA, EM COLOMBO
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Painéis Geológicos da Mineropar

1- Ilha do Mel
2- Litoral Paranaense

3- Morretes (Município)

4- Serra do Mar

6- Bacia de Curitiba

7- Rio Negro (Município)

8- Lapa (Município)

9- Estrias Glaciais de  
    Witmarsum

12- Vila Velha

13- Lagoa Dourada

14- Furnas

11- Escarpa Devoniana

5- Formação Capiru
    e o Karst

15- Furna do Buraco 
      do Padre

16- Cachoeira de 
      Sta. Bárbara 
      no São Jorge

17- Canyon Guartelá

18- Tibagi (Município)

19- Jaguariaíva
      Sengés (Município)

20- Sítio Jaguariaíva

21-  Serra do Cadeado

22- Pedras do Cambira

23-  Astroblema de 
       Vista Alegre

25- Três Morrinhos

10- Icnofósseis de São 
      Luiz do Purunã

24- Parque Nacional 
      do Iguaçu

Fonte: Mineropar, 2014.

Campos Gerais

Pré-Cambriano e Paleozoico Inferior. 
Terrenos metamórficos de baixo, médio
e alto grau. Magmatismo ácido e bacias
 vulcanossedimentares restritas. Litoral. 
Serra do Mar e Primeiro Planalto Paranaense

Cenozoico - Bacia de Curitiba e Similares
Sedimentos Inconsilidados

Sequência Sedimentar Mesozoica
Terceiro Planalto Paranaense

Bacia do Paraná - Sistema Magmático 
Serra do Mar - Mesozóico
Terceiro Planalto Paranaense

Bacia do Paraná - Sequência Sedimentar 
Paleozoica
Segundo Planalto Paranaense

FONTE: A – Acervo MINEROPAR; B – acervo fotográfi co Gil F Piekarz;
           C e D – acervo fotográfi co Antonio Liccardo.

FIGURA 10.2.19 - IMAGENS DE GEOSSÍTIOS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO GEOLÓGICO-MINEIRO DO SEGUNDO PLANALTO FIGURA 10.2.19 - IMAGENS DE GEOSSÍTIOS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO GEOLÓGICO-MINEIRO DO SEGUNDO PLANALTO 
PARANAENSE. A: ESTRIAS GLACIAIS DE WITMARSUM, EM PALMEIRA; B: BURACO DO PADRE, EM PONTA GROSSA; PARANAENSE. A: ESTRIAS GLACIAIS DE WITMARSUM, EM PALMEIRA; B: BURACO DO PADRE, EM PONTA GROSSA; 
C: PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA, EM PONTA GROSSA; D: CANYON DO GUARTELÁ, ENTRE CASTRO E TIBAGIC: PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA, EM PONTA GROSSA; D: CANYON DO GUARTELÁ, ENTRE CASTRO E TIBAGI

       

     

FONTE: Acervo fotográfi co Antonio Liccardo.
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FIGURA 10.2.20 - EXEMPLOS DE PATRIMÔNIO GEOLÓGICO-MINEIRO NO TERCEIRO PLANALTO. A: EXTRAÇÃO DE GEODOS DE FIGURA 10.2.20 - EXEMPLOS DE PATRIMÔNIO GEOLÓGICO-MINEIRO NO TERCEIRO PLANALTO. A: EXTRAÇÃO DE GEODOS DE 
AMETISTA NO BASALTO, EM CHOPINZINHO; B: DERRAMES BASÁLTICOS NAS CATARATAS DO IGUAÇUAMETISTA NO BASALTO, EM CHOPINZINHO; B: DERRAMES BASÁLTICOS NAS CATARATAS DO IGUAÇU

      

FONTE: Acervo fotográfi co Antonio Liccardo.

FIGURA 10.2.21 - IMAGENS DA MINERAÇÃO NO PARANÁ QUE CONSTITUEM PARTE DA HISTÓRIA DO ESTADO. A: VESTÍGIOS DA FIGURA 10.2.21 - IMAGENS DA MINERAÇÃO NO PARANÁ QUE CONSTITUEM PARTE DA HISTÓRIA DO ESTADO. A: VESTÍGIOS DA 
MINERAÇÃO DE OURO EM TIMBOTUVA, CAMPO LARGO; B: EXTRAÇÃO DE DIAMANTES POR MERGULHO COM MINERAÇÃO DE OURO EM TIMBOTUVA, CAMPO LARGO; B: EXTRAÇÃO DE DIAMANTES POR MERGULHO COM 
ESCAFANDROS EM 1935, EM TIBAGI; C: MINA DE CARVÃO ATIVA ATÉ A DÉCADA DE 1970, EM ORTIGUEIRA; D: ESCAFANDROS EM 1935, EM TIBAGI; C: MINA DE CARVÃO ATIVA ATÉ A DÉCADA DE 1970, EM ORTIGUEIRA; D: 
EXTRAÇÃO DE FOLHELHO PIROBETUMINOSO, EM SÃO MATEUS DO SULEXTRAÇÃO DE FOLHELHO PIROBETUMINOSO, EM SÃO MATEUS DO SUL

       

        

FONTE: Liccardo e Cava, 2006

10.2.4.3  CONSIDERAÇÕES FINAIS10.2.4.3  CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso enfatizar que esta lista preliminar é apenas uma “mostra” do patrimônio geológico paranaense, 
estando longe de representar, assim, todos os geossítios que devem ser preservados e/ou conservados, 
dentro dos preceitos da geoconservação e das técnicas de inventário e classifi cação. Para uma comparação, 
os trabalhos de inventário do patrimônio geológico de Portugal, que tem a metade da área do Paraná, 
identifi caram 350 geossítios a serem conservados (BRILHA et al., 2010).

O inventário do patrimônio natural, de forma geral, é uma necessidade prioritária a ser atendida, 
não só no Estado do Paraná mas também em todo o Brasil. Ele é composto por parcelas da biodiversidade 
e da geodiversidade. A compreensão da primeira é mais fácil, pois o ser humano faz parte dela. Já a 
geodiversidade é de mais difícil compreensão, mas não menos importante, pois é ela que sustenta a vida na 
Terra. É fundamental para as gerações futuras, bem como para a geração atual, que parcelas signifi cativas 
da geodiversidade (o patrimônio geológico) sejam preservadas e cuidadas, para a evolução do conhecimento 
científi co, educação, turismo e cultura. Pequenos esforços neste sentido irão mitigar grandes problemas 
econômicos e socioambientais futuros, como já vem ocorrendo, com forte tendência a aumentar.
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10.2.5  TURISMO 10.2.5  TURISMO 

Débora Zlotnik Werneck | Evandro da Silva Pinheiro, Paraná Turismo

O Estado do Paraná situa-se hoje como uma das principais portas de entrada de turistas estrangeiros e 
com forte demanda interna – em torno de 14 milhões de viajantes. No Plano de Turismo do Estado do Paraná 
2012-2015 constam como aspectos favoráveis para o desenvolvimento do turismo “tanto pelas condições 
do turismo no País, quanto pela posição estratégica do Estado, a atratividade das regiões turísticas e a 
disponibilidade de bens e serviços”. Como um dos pontos desfavoráveis menciona-se, no mesmo documento, 
o “fraco desenvolvimento de destinos turísticos”.

O desenvolvimento do turismo no Paraná estará substanciado sob princípios norteadores para a 
sustentabilidade, visão sistêmica, descentralização, regionalização, mobilização, parcerias, associativismo, 
inclusão social, qualidade, competitividade e conhecimento.

O comprometimento do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada será 
imprescindível para a adoção desses princípios, por meio de políticas públicas voltadas à melhoria da 
qualidade ambiental e das atividades humanas que se desenvolverão nos ambientes, entre elas as turísticas, 
com características voltadas ao mínimo impacto negativo e à potencialização dos impactos positivos.

De acordo com a conceituação de Silveira (2002), o ambiente é como um Sistema Aberto composto pelos 
ambientes naturais, construído, sociocultural, econômico, político, com os quais a prática das atividades 
humanas promove interações e infl uências recíprocas, refl etindo na qualidade ambiental dos espaços rurais 
e urbanos. Esse Sistema vem ilustrado na fi gura 10.2.22:

FIGURA 10.2.22 - QUALIDADE AMBIENTAL FIGURA 10.2.22 - QUALIDADE AMBIENTAL VERSUSVERSUS ATIVIDADES HUMANAS – INTERAÇÕES E INFLUÊNCIAS RECÍPROCAS ATIVIDADES HUMANAS – INTERAÇÕES E INFLUÊNCIAS RECÍPROCAS

Construído

EconômicoSóciocultural

ATIVIDADES
HUMANAS

Natural Político

FONTE: Silveira (2002)
NOTA: Organizado por Pinheiro (2004).

A intensidade, a forma, o tipo de atividade e o perfi l do praticante são condicionantes que determinarão 
o nível de infl uências mútuas nessas interações e o refl exo na qualidade ambiental. 

Portanto, seja pela ótica da produção – um espaço estar disponível como regulador de estoque de 
recursos bióticos e minerais – ou por algo intangível como a paisagem, a qualidade ambiental passa a ser 
valorada tal qual a matéria-prima para transformação, possuindo valor de uso e troca. No caso da paisagem, 
ela tem seu valor dimensionado e agregado como componente formador de produtos de lazer e turismo1.

1 Produto turístico é o conjunto de bens e serviços turísticos, atrações, acessos e facilidades colocados no mercado, à disposição de visitantes e 
turistas, em conjunto ou individualmente, visando atender suas necessidades, solicitações ou desejos (PARANÁ, 2000).

Alguns fatores determinarão sob quais condições o lazer ou o turismo poderão ser implementados e 
operacionalizados, de modo a permitir a melhor interação das pessoas com o meio e que as infl uências 
recíprocas sejam positivas. Dentre as várias condicionantes, consideramos como as mais importantes: 
intensidade e abrangência das atividades; perfi l da demanda; características locais (físico-geográfi cas, 
biológicas, de infraestrutura, serviços); organização territorial (distribuição espacial dos produtos, estrutura 
sociopolítica e desenvolvimento econômico).

Desse modo, o turismo, como nova fronteira em face da crescente demanda, também vem se apropriando 
dos espaços/lugares, exigindo estruturas e alterações nos ambientes e interferindo nas paisagens, com 
resultados já conhecidos pelas tradicionais formas de produção de bens: maior produção de resíduos e 
degradação do ambiente, da mesma forma que os tradicionais processos industriais e agrossilvipastoris. 

Se não for bem planejado, o turismo também conduzirá à destruição do habitat e consequente perda da 
integridade ambiental, prejudicando em última análise a si próprio, como atividade econômica.

Por outro lado, se planejado e ordenado, numa visão para as próximas décadas, o turismo irá se constituir 
num importante alavancador da economia no Estado, sob os princípios da sustentabilidade.

No Paraná, as regiões metropolitanas de Paranaguá, Curitiba e Foz do Iguaçu foram contempladas 
com o Projeto “65 Municípios Indutores”, visando capacitar os atores locais para a gestão em turismo, 
ampliar os conhecimentos sobre planejamento estratégico, fortalecer a governança e a inter-relação dos 
destinos com as regiões em que estão inseridos. Como tem sido um projeto contínuo desde 2008, com 
avaliações pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), os resultados têm contribuído para as tomadas de decisão nos 
processos de planejamento regional, favorecendo o incremento de programas e projetos de desenvolvimento 
turístico. A título de exemplo, ocorrerão melhorias em termos de acessibilidade nas “Linhas Turismo” com 
a implementação e/ou readequação nas três cidades. A distribuição dos fl uxos de residentes e turistas será 
racionalizada e aperfeiçoada relativamente ao transporte urbano e intermunicipal nessas regiões. Esses 
municípios indutores e regiões terão o setor turístico desenvolvido mediante a criação e instalação de 
instituições voltadas à gestão integrada regionalmente. 

A capacitação e o planejamento participativo desenvolverão programas e projetos que fortalecerão 
o Turismo de Base Comunitária, bem como o Turismo Rural na Agricultura Familiar. O desenvolvimento do 
artesanato, em todas as suas formas de expressão, tornou-se sustentável, gerando menos impacto ambiental 
negativo, com a redução e racionalização na extração dos recursos da fl oresta nativa. As diversas formas de 
associativismo e parcerias contribuirão para a sustentação desses processos. 

Diversos roteiros, como, por exemplo, as Rotas do Café e dos Tropeiros, o Circuito Doce Iguassu e o 
Turismo Náutico ao longo do Rio Paraná, estarão consolidados por meio da formação e fortalecimento de 
consórcios intermunicipais. 

Nessa linha teremos regiões que, por apresentarem fl uxos consolidados e agrupados pela similaridade 
quanto à movimentação turística e proximidade geográfi ca, se fortalecerão por meio da organização e gestão 
regional do setor turístico. Essa integração será responsável também pelo crescimento do micro e pequeno 
empreendedorismo e oferta de produtos com qualidade, melhorando a competitividade de seus destinos. 

A conectividade entre e intrarregiões estará efetivada por meio das políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento dos modais terrestres, aéreos e ferroviários, proporcionando conforto, segurança e economia 
aos usuários, sejam turistas ou moradores. Os eixos rodoviários principais, tendo como polos Curitiba, Ponta 
Grossa, Maringá, Londrina e Cascavel, se consolidarão com a malha rodoviária reestruturada e sinalizada. 

A melhor mobilidade e maior oferta hoteleira contribuirão para o crescimento do segmento “Turismo de 
Negócios” nesses polos. A demanda pela modalidade de viagens a lazer do tipo day-use, nas quais se desfruta 
em um único dia das dependências de um destino, tende a crescer junto à população das grandes cidades, 
em face do aumento na oferta de produtos turísticos no entorno de aproximadamente 60 quilômetros desses 
centros.

O ecoturismo será um dos segmentos turísticos mais expressivos, graças ao conjunto dos programas e 
projetos implementados pelas instituições públicas e privadas e pelo terceiro setor, voltados à preservação e 
conservação ambiental no Bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, que compreendem as cinco 
formações fi togeográfi cas no Paraná. As Unidades de Conservação, ao menos as estaduais, estarão com seus 
Planos de Manejo concretizados ou atualizados, quando seus Programas de Uso Público poderão direcionar 
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estruturações e serviços aos visitantes. Este segmento terá sua expressão maior nos Campos Gerais, ao longo 
da Escarpa Devoniana. 

O turismo no litoral paranaense continuará sendo regido pela sazonalidade, contudo com melhor 
qualidade nos serviços públicos, notadamente com maior oferta de saneamento básico e água potável. As 
maiores benefi ciadas serão as comunidades estuarinas e insulares, onde as prefeituras adotarem programas 
de coleta seletiva e destino adequado dos resíduos sólidos. Os Planos Diretores Municipais, aprovados e 
regulamentados, contemplarão a limitação dos loteamentos voltados às segundas residências.

Estudos atualizados e mais profundos da capacidade receptiva e de carga na Ilha do Mel permitiram que 
este destino se tornasse competitivo em nível internacional, haja vista que o ordenamento territorial e a 
conscientização da comunidade vieram melhorar a qualidade de vida dos visitantes e da população local.

Há, naturalmente, muitas cidades que não têm potencial ou mesmo vocação turística. Contudo, 
seus Planos Diretores Municipais, aprovados e regulamentados, no tópico sobre ordenamento territorial, 
contemplarão áreas específi cas para a implantação de praças e parques municipais, atendendo, assim, ao 
lazer dos moradores e à consequente melhoria da qualidade da vida local.
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A partir da abordagem dada para a temática que envolve a estrutura fundiária, a existência de uma 
diversidade de povos e de territórios e as suas repercussões para o meio ambiente, é possível considerar de 
maneira bastante clara dois cenários para o futuro, de acordo com a compreensão que se tem da questão 
agrária. De acordo com João Pedro Stédile, as diferentes compreensões da questão agrária dependem do 
sujeito a quem ela é colocada (STÉDILE, 1994, p.313).

Assim é que existe uma primeira possibilidade, da questão agrária apresentada aos agentes do modelo 
hegemônico capitalista, à burguesia como proprietária dos meios de produção. A partir dessa perspectiva, 
a questão agrária não seria um desafi o a ser superado pela reforma agrária, uma vez que a estrutura agrária 
não seria determinante para o desenvolvimento do capitalismo (STÉDILE, 1994, p.313).

Ricardo Abramovay alcança o entendimento de que não há uma questão agrária a ser discutida. Não 
restaria ao campesinato somente a proletarização ou a resistência. Sua tese de doutorado, intitulada “De 
camponeses a agricultores: paradigmas do capitalismo agrário em questão”, do início da década de 1990, 
orientou a elaboração de políticas que tratam o campesinato através da lente da economia capitalista e que 
se perpetuam. Compreende que se trata de uma cultura parcial dentro da hegemonia capitalista, por estar 
completamente sujeita a regras comunitárias, sendo a sua integração ao mercado incompleta e imperfeita. 
Isto porque a sua subsistência provém da autoprodução e porque o camponês pode se retirar do mercado sem 
afetar a sua reprodução social (ABRAMOVAY, 1990, p.103-107).

As imperfeições camponesas no mundo de predominância capitalista (que ofereceria os padrões de 
perfeição, portanto) tornariam incompatível a manutenção do campesinato (ABRAMOVAY, 1990, p.108). 
Mas é possível de se operar uma metamorfose, que mantém o caráter familiar da produção, e não leva 
necessariamente ao assalariamento. O camponês passaria, então, à condição de agricultor familiar, libertando-
se das imposições de mercado imperfeito baseado em regras comunitárias. Assim, “aquilo que era antes de 
tudo um modo de vida converte-se numa profi ssão, numa forma de trabalho” (ABRAMOVAY, 1990, p.135-139).

O que se diz do campesinato cabe para os demais povos tradicionais e os abrange. Observa-se nas 
políticas da atualidade, inclusive na reforma agrária, um caráter preponderante capitalista, que assimila, 
absorve ou produz a metamorfose daquilo que está em desconformidade com esse modelo. Com isso, a 
despeito da proteção constitucional aos direitos culturais, que envolve outros modos de organização social, 
econômica e política, caminha-se para um avanço do capitalismo sobre essas populações.

Inseridos no mercado, como agricultores profi ssionais, deverão competir com o pujante agronegócio, 
conquanto detenham áreas restritas e possuam menores condições de acesso às tecnologias que envolvem 
a produção convencional. Uma produção diferenciada, que tenha maior valor agregado, será orientada 
não exatamente pelas aptidões e desejos dos produtores, mas pela renda que possa assegurar. Nesse 
ambiente, somente os que melhor se adaptarem conseguirão assegurar suas condições de sobrevivência e 
de desenvolvimento, o que signifi ca que uma parcela dos agricultores seguiria a tendência de êxodo para os 
centros urbanos.

Esse movimento de transformação e de deslocamento tem repercussões sociais, tanto pela pressão 
que gera sobre as áreas urbanas e pela redução e precarização das estruturas disponíveis no meio rural – a 
exemplo do fechamento de escolas e postos de saúde e o abandono de centros comunitários – como pela 
desestruturação da cultura que provoca, seja pelo esvaziamento populacional ou pela introdução de valores 
diferenciados que passam a pautar as relações. 

Há, então, uma tendência de concentração fundiária, com a aglutinação de estabelecimentos rurais, o 
que repercute também na concentração da renda agrícola. Também há consequências para a soberania e a 
segurança alimentar, pois a produção fi ca vinculada a um menor número de pessoas, que são orientadas pelo 
mercado e suas possibilidades de lucro. Assim, o que e como se produz dependerá das condições da economia, 
não das necessidades alimentares da população.
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Para o meio ambiente, tem-se como possível consequência o aprofundamento de uma lógica de separação 
entre espaços produtivos e espaços de preservação (espaços de vida), agravando uma visão utilitarista do 
ambiente e a incompreensão ou a insubordinação aos ritmos naturais, por meio da artifi cialização de espécies 
e das condições para o seu desenvolvimento. Sobre bases capitalistas, é inerente a necessidade de contínuo 
crescimento, que pode ser alcançado pela intensifi cação do uso dos recursos naturais, pela ampliação da 
população e pela expansão geográfi ca, que é representada, aliás, pelo avanço do capitalismo no campo, com 
a transformação do campesinato. 

O modo de produção convencional, próprio do agronegócio, tem as suas consequências para a saúde 
humana e para o equilíbrio ecológico. A agricultura quimifi cada, motorizada, transgênica da monocultura, 
traz sérias repercussões para a biodiversidade, que é gravemente afetada na medida em que não oferece um 
efi ciente retorno fi nanceiro em curto prazo.

Entretanto, a expansão capitalista não deve ser admitida como um pressuposto, como algo inexorável. 
É provável inclusive que ocorram movimentos contrários, em que as pessoas que se encontram subordinadas 
a relações essencialmente capitalistas as abandonem e busquem outras formas de organização. Sob essa 
perspectiva, Bernardo Mançano considera que desempregados urbanos podem reivindicar o acesso à terra 
como meio para a conquista de autonomia em relação ao capital, convertendo-se em camponeses, portanto 
(FERNANDES, s.d., p.8).

Assim, há uma segunda possibilidade que considera a questão agrária proposta aos povos tradicionais, 
o desafi o da resistência para o reconhecimento, a manutenção e a ampliação de seus territórios e de suas 
autonomias. Destaca-se que a Constituição da República de 1988 considera essa possibilidade, fazendo o seu 
reconhecimento formal. Contudo, sua implementação não se verifi ca na prática ou na descrição das políticas 
inerentes, de modo que há uma prevalência da primeira possibilidade apresentada.

A efetivação dos direitos constitucionais, por outro lado, deve contemplar a efetivação da autonomia 
dos povos tradicionais, com a criação, a manutenção e o fortalecimento de modelos alternativos e de 
resistência ao agronegócio. Esses modelos têm uma maior dependência das condições naturais, que são 
aproveitadas em conformidade com o seu potencial. 

A interação e a dependência dos processos naturais levam a uma maior compreensão e ao respeito 
para com o ambiente e as demais formas de vida, produzindo-se uma relação mais integrada, em que o ser 
humano se aproveita dos recursos disponíveis, mas observa em cada momento a necessidade de favorecer 
a recuperação e o desenvolvimento do ecossistema. Caso contrário, há uma desintegração dos sistemas 
produtivos e a degradação das condições de manutenção e reprodução social.

Para a questão agrária, essa via tem como repercussão a necessidade de realização da reforma agrária 
para assentamento das famílias de trabalhadores rurais sem terra, incluindo-se assalariados, posseiros, 
arrendatários, parceiros e proprietários de áreas insufi cientes para o seu sustento, além de considerar, 
também, um possível movimento de recamponeização. Signifi ca o reconhecimento das terras indígenas e 
da autonomia dos povos, o mesmo ocorrendo com as comunidades quilombolas, faxinalenses, ribeirinhas e 
ilhéus.

Com isso, ocorre não apenas a pulverização da propriedade, mas também a diversifi cação das suas formas, 
para além da propriedade privada capitalista. As variedades de relação com o território e das relações que 
se estabelecem em seu interior determinam outros modos de propriedade da terra, o que é necessário, 
portanto, para o reconhecimento e a proteção de modelos não hegemônicos de organização social.

Para o ambiente, essa possibilidade representa uma ampliação das formas de produção e de interação 
com a natureza. Os modos de produção tradicionais não se orientam por uma lógica unívoca que requer a 
adaptação do meio para o seu desenvolvimento, mas são fortemente determinados pelas condições naturais, 
às quais são amoldados e sobre as quais se desenvolvem, aproveitando suas potencialidades.

A diversidade de produtos também é signifi cativa nessas áreas, não só como decorrência da capacidade 
do ambiente, mas também por se relacionarem com os usos variados que a produção atende, como a soberania 
alimentar e a saúde das pessoas, bem como por se relacionar com os interesses do agricultor.

Para que tais resultados potenciais sejam alcançados, é necessária a aplicação de políticas públicas 
que contemplem a diversidade de povos e suas autonomias, que não ignorem a permanente pressão que 
sofrem para a expansão capitalista, a qual pode resultar no depauperamento das condições de vida digna e 

na intensifi cação do uso dos recursos naturais para suprir uma desorganização no seu aproveitamento, pela 
desestabilização cultural.

E, fi nalmente, não se pode ignorar que tal tratamento aos povos tradicionais pode representar a 
possibilidade de expansão dos modelos diferenciados, na medida em que se fortalecem e se apropriam das 
condições necessárias para fazer um contraponto em igualdade de condições ao agronegócio, dispondo 
do reconhecimento do Estado e do mesmo apoio com recursos públicos e da participação na formulação e 
execução de políticas públicas.
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TABELA 10.2.14 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS RURAIS E URBANOS POR CLASSE DE IDHMTABELA 10.2.14 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS RURAIS E URBANOS POR CLASSE DE IDHM

CLASSE(1) URBANOS RURAIS TOTAL

Ponteiros 2 0 2
Avançados 19 11 30
Médios 20 122 142
Retardatários 7 218 225
TOTAL 48 351 399

FONTE: FAO/PNUD
(1) Classes propostas pelos autores com base em números do enquadramento da FAO/PNUD.

Quanto à mobilidade demográfi ca, os municípios foram classifi cados em:
  atraentes: municípios com crescimento da população acima da média do Paraná
  esvaentes: municípios que tiveram crescimento negativo; letárgicos (censos 2000 e 2010): municípios 

que tiveram aumento da população, porém inferior à média do Estado

A posição dos municípios urbanos e rurais fi ca assim apresentada (tabela 10.2.15):

TABELA 10.2.15 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS RURAIS E URBANOS POR CLASSE DE MOBILIDADETABELA 10.2.15 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS RURAIS E URBANOS POR CLASSE DE MOBILIDADE

CLASSES(1) URBANOS RURAIS TOTAL

Atraentes 37 59 96
Esvaentes 2 176 178
Letárgicos 9 116 125
TOTAL 48 351 399

FONTE: IBGE (2000-2010)
(1) Classes propostas pelos autores com base em números do IBGE 2000-2010.

Outros dados dos municípios urbanos:
 concentram a economia do Estado, 76,1% do PIB
 setor primário participa com 2,3% do PIB
 têm uma densidade populacional de 186 hab/km²
 recolhem 92,9% do ICMS do Estado
 as receitas municipais propiciam serviços públicos que se enquadram como “abaixo do razoável” em 

pelo menos 50% dos municípios desta categoria

Outros dados dos municípios rurais:
 mais de 50% dos municípios perderam população
 15,9% da população rural migrou para centros urbanos
 são responsáveis por 23,9% do PIB
 setor primário participa com 26,12% do PIB
 crescimento do PIB tem sido pouco mais da metade do crescimento dos municípios urbanos
 renda domiciliar é quase 100% inferior à média dos municípios urbanos

10.2.7.2 O SETOR AGRÍCOLA PARANAENSE10.2.7.2 O SETOR AGRÍCOLA PARANAENSE

A tabela 10.2.16 demonstra a posição do Paraná ante os principais estados produtores do Brasil, 
considerando-se que o Valor da Produção Agropecuária brasileira, com somatório de 72 produtos (excluindo-
se produtos fl orestais), somou R$ 321 bilhões.

10.2.7 AGRICULTURA PARANAENSE10.2.7 AGRICULTURA PARANAENSE

Luiz Marcos Feitosa dos Santos - Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER)
José Tarciso Fialho - Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB)

Antonio Ricardo Lorenzon - Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB)

O presente documento apresenta dados, informações e sugestões que visam subsidiar a elaboração do ZEE 
PR no que concerne à agricultura, e procura ajudar na tomada de decisão quando de sua implementação. Em 
sua elaboração, procurou-se organizar dados e informações contidas nos textos “Subsídios para Abordagens 
de Desenvolvimento Rural no Estado do Paraná” (EMATER, 2014a) e “Conservação de solo e água: Permanente 
Desafi o para a Agricultura Paranaense” (EMATER, 2014b). Ressalta-se a sua importância na contribuição para 
a formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável.

A compreensão do futuro desejado e das rotas para alcançá-lo é essencial para a conexão e convergência 
dos esforços. Portanto, não se trata de contrapor propostas de desenvolvimento rural de outras fontes 
ou classifi car posições de desenvolvimento, mas apresentar adequação e ajustes nas diferentes situações, 
ousando indicar “por que”, “o que” e “onde” ocorrem, ordenando o processo de desenvolvimento.

O documento apresenta uma síntese da realidade do meio rural, abordando a diferença entre regiões e 
municípios. No Anexo 1 é apresentado um diagrama com quadrantes, contendo agrupamento de municípios 
posicionados em ordem crescente de inclusão social e inserção econômica. Inversamente a esse posicionamento 
devem-se indicar políticas voltadas à melhoria da inclusão social e da inserção econômica para os municípios 
mais carentes.

10.2.7.1 DADOS DA REALIDADE DO PARANÁ E DO SEU MEIO RURAL10.2.7.1 DADOS DA REALIDADE DO PARANÁ E DO SEU MEIO RURAL

A população do Paraná é de 10.444.526 habitantes. É o 5º entre as Unidades Federativas do Brasil, 
porém, o crescimento foi de 9,2% entre 2000 e 2010, abaixo da média nacional (12,3%), ocupando a 
antepenúltima colocação no ranking nacional. O Paraná ocupa a 4ª posição no ranking nacional do Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM, com um índice de 0,749 enquadrado como “alto nível de 
desenvolvimento”. A taxa de pobreza foi reduzida em 12,5%, passando de 18,9% no ano 2000, para 6,5% em 
2010. A renda per capita domiciliar cresceu 37,3% no mesmo período. O Paraná participa com mais de 5,5% 
do PIB do Brasil e ocupa a 5ª posição entre as Unidades Federativas. O PIB per capita é de R$ 20.804,00, 
ocupando a 7ª posição no ranking nacional, mas é o menor entre os estados da Região Sul.

Informações Relevantes Sobre os Municípios do Paraná:
Considerando a tipologia proposta por Veiga (VEIGA, 2001), adaptada para o Paraná, dos 399 municípios 

do Estado, 48 são considerados urbanos e 351 são considerados rurais, sendo urbanos: população igual ou 
superior a 50 mil habitantes e densidade de 80 ou mais hab/km² (também foram considerados “urbanos” os 
municípios que, apesar de não cumprirem estes requisitos, são sedes de Núcleo Regional da SEAB) e rurais: 
população inferior a 50 mil habitantes e densidade inferior a 80 hab/km².

Quanto ao IDHM, os municípios são classifi cados em:
 ponteiros: com valor de IDHM mais de 5% acima da média do Paraná
 avançados: até 5% acima da média
 médios: até 5% abaixo da média
 retardatários: mais de 5% abaixo da média do Paraná

A posição dos municípios urbanos e rurais fi ca assim apresentada (tabela 10.2.14):
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FIGURA 10.2.23 -FIGURA 10.2.23 -  SUBSTRATOS DE ORIGEM DO SOLOSUBSTRATOS DE ORIGEM DO SOLO

FONTE: EMATER, 2014

Realidade do Setor Agrícola - uma sínteseRealidade do Setor Agrícola - uma síntese

O Paraná, de estado eminentemente rural na década de 1970, com população rural representando 70% da população total, 
passou para uma sociedade predominantemente urbana. Em 2010, 85,3% da população já estava vivendo nas cidades. A história 
econômica do Estado tem sido baseada nos ciclos de exploração e uso dos recursos naturais: mineração, erva-mate, madeira, 
café e grãos. Nas duas últimas décadas, tem havido um esforço maior de diversifi cação da economia do Estado, com apoio mais 
substancial à industrialização e ao setor de serviços.

Com todo o empenho para diversifi cação da economia do Estado, o setor agrícola continua tendo papel fundamental. A 
produção agropecuária representa menos de 10% do PIB, no entanto, estima-se que o agronegócio, no seu todo, tenha uma 
participação em torno de 36% no PIB do Estado.

Os principais produtos de exportação do Paraná ainda têm origem na agricultura: grãos e seus derivados (28%), avicultura 
de corte (10,4%) e açúcar (7,5%); e veículos automotores (6,2%).

O Valor Bruto da Produção (VBP) paranaense é signifi cativo na formação da riqueza agrícola do Brasil, representando 12,4% 
do VBP nacional de 2011. Embora seja composto por quase 100 produtos, o VPB do Estado é dominado por apenas cinco deles – 

TABELA 10.2.16 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DIANTE DO TABELA 10.2.16 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DIANTE DO 
TOTAL DO VALOR DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA BRASILEIRATOTAL DO VALOR DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA BRASILEIRA

ESTADO
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DO BRASIL

Geral Grãos Frutas Pecuária Outros

1º São Paulo 14,6 3,27 32,27 9,82 30,85
2º Minas Gerais 13,2 6,91 8,04 13,97 21,00
3º Paraná 12,4 18,75 3,77 12,44 7,31
4º Rio Grande do Sul 10,8 16,26 8,04 10,55 5,43
5º Mato Grosso 8,8 21,20 0,96 5,33 1,54
6º Goiás 7,3 9,58 1,84 8,08 4,99
7º Bahia 5,7 6,12 13,9 4,39 5,00
8º Santa Catarina 5,5 3,31 3,44 9,26 2,68
9º Mato Grosso do Sul 4,2 5,42 0,18 5,08 2,63
10º Pará 2,5 0,74 3,34 3,52 2,64

FONTE: Informações Econômicas - Instituto de Economia Agrícola (2013) Tsunechiro; Coelho; Miura (2013)
NOTA: Dados de 2011.

No contexto nacional, o Paraná é um dos principais produtores agrícolas do 
país. Atualmente, a área de lavouras gira em torno de 7,9 milhões de hectares e a de 
pastagens em torno de 5,5 milhões de hectares. O montante do Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) do Estado, em 2011, foi de R$ 50,5 bilhões, incluindo produtos 
fl orestais. A pauta supera mais de 70 produtos da agricultura (lavouras, criações, pesca 
e madeira). O ranking é liderado pela soja, milho e frango. Juntos, eles são responsáveis 
por 50% do VBP do Paraná. A área de produção de cana-de-açúcar tem crescido nos 
últimos anos, e representa em torno de 4,33% do VBP estadual. As frutas e as olerícolas 
participam com aproximadamente 7,0% do VBP.

Considerando-se as potencialidades agrícolas de suas terras, o Estado tem muito 
a crescer. A área utilizada na agricultura no Estado do Paraná já superou de forma 
expressiva o percentual recomendável para a manutenção de um ambiente sustentável. 
Entretanto, as atividades da agropecuária têm ainda oportunidades para crescimento. 
Esse crescimento deverá se assentar na efi ciência dos processos, no desenvolvimento de 
novos negócios e principalmente no aumento da produtividade das terras subutilizadas, 
principalmente com pastagens degradadas.

Desempenho da Agropecuária do Paraná por Material de Origem dos Solos:
O desempenho da agropecuária do Paraná, conforme base de material de origem do 

solo, é representado na tabela 10.2.17 e os substratos na fi gura 10.2.23.

TABELA 10.2.17 - DESEMPENHO PERCENTUAL DA AGROPECUÁRIA NO BASALTO, ARENITO E OUTROS TABELA 10.2.17 - DESEMPENHO PERCENTUAL DA AGROPECUÁRIA NO BASALTO, ARENITO E OUTROS 
MATERIAIS DE ORIGEM DO SOLO NO PARANÁMATERIAIS DE ORIGEM DO SOLO NO PARANÁ

MATERIAL

VARIÁVEL

ÁREA TOTAL 
PARANÁ (%)

POPULAÇÃO 
PARANÁ (%)

PIB/HAB. 
(R$)

ÁREA 
UTILIZADA 

PARANÁ (%)
VBP PARANÁ 

(%) VBP/ha(R$)

Basalto 29,5 36,9 18.244 31,2 46,3 4.175
Arenito 15,6 8,7 14.214 19,1 13,1 1.994
Outros 54,1 54,1 23.612 59,7 40,4 2.376

FONTE: Organizado por Thomas, J.C.  com base em dados do IBGE, IPARDES e fi gura 10.2.23. EMATER,  2014.
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10.2.7.3  AS DIFERENÇAS E PECULIARIDADES REGIONAIS10.2.7.3  AS DIFERENÇAS E PECULIARIDADES REGIONAIS

O Estado apresenta diferenças regionais bastante características, que têm sido determinantes nos 
resultados e nos impactos das iniciativas e programas governamentais voltados ao desenvolvimento. Sob 
esse aspecto, é necessário considerar as diferenças de duas grandes áreas do Estado: o Centro Expandido, 
que hoje é base para o programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial - PRÓ-RURAL (PARANÁ, 2014a), 
e as áreas fora do PRÓ-RURAL, pioneiras na implantação do modelo de agricultura moderna predominante na 
economia do Estado.

Conforme fi gura 10.2.24, para os fi ns deste trabalho, será denominada Paraná 1 a área referente ao 
Centro Expandido e Paraná 2 aquela não pertencente ao Centro Expandido e não contemplada no programa 
PRÓ-RURAL.

Para o alcance dos objetivos estratégicos, as grandes linhas de ação precisam ser ajustadas às demandas 
dessas duas áreas geográfi cas, considerando-se as peculiaridades e condições dos municípios, localização 
geográfi ca, posição na economia regional e do Estado, condições naturais e relações com outros municípios, 
as quais moldam o desenvolvimento municipal de diferentes formas. Na sistematização, os municípios foram 
agrupados em municípios “urbanos” e municípios “rurais”, anteriormente defi nidos.

PARANÁ 1PARANÁ 1
Nessa grande região encontra-se a maioria das iniciativas de desenvolvimento local, com reconhecimento 

das entidades de governo e, de forma signifi cativa, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. São os 
Territórios Rurais, que apresentam os seguintes dados percentuais em relação ao Estado:

  área: 40,2
  população: 18,3
  população rural: 32,4
  PIB: 11,0

  PIB/hab: R$ 12.542,00
  famílias no Bolsa Família: 24,9
  VBP: 32,0
  VBP/ha: R$ 1.977,00

A área do PARANÁ 1 compreende 131 municípios, distribuídos desde Jacarezinho, no Norte Pioneiro, 
próximo ao paralelo 22º, na divisa com o Estado de São Paulo, até abaixo do paralelo 25º, em União Vitória, 
na divisa com o Estado de Santa Catarina.

Esta área tem uma diversidade de clima desde o tropical até o temperado, na parte mais ao sul. Da 
mesma forma, apresenta diversidade de solo, com predominância de solos derivados de sedimentos.

Possui baixa densidade demográfi ca, 24 habitantes/km², com uma taxa relativamente elevada da 
população vivendo nas áreas rurais. O acesso aos serviços básicos ainda é muito precário.

A maioria dos municípios (52,5%) perdeu população entre o Censo de 2000 e 2010.
O percentual de famílias com renda abaixo da linha de pobreza é signifi cativo, em especial nas áreas 

rurais.
O setor primário tem forte relevância na economia desta área, com predominância da produção 

agropecuária. Há algumas exceções nos municípios com maior população e nos poucos com forte atividade 
de mineração.

O papel relevante da agricultura na área do PRÓ-RURAL não refl ete na produtividade média dos fatores. 
Nesta área, em quase todas as atividades, as produtividades encontram-se abaixo da média do Estado.

As organizações, com exceção dos sindicatos, ainda são incipientes, predominando organizações 
comunitárias com foco nas questões de curto prazo e de assistência social. Poucas são as organizações 
de natureza econômica. As que existem são ainda pequenas perante o mercado e frágeis no processo de 
competição, resultando em grandes desafi os para a gestão dessas organizações.

Há grandes contrastes no que tange às atividades e negócios rurais: de um lado, os produtos fl orestais 
têm quase a sua totalidade de produção nas grandes empresas, especialmente as de papel e celulose. De 
outro lado, a produção de grãos está diluída entre milhares de agricultores, com sistemas de produção mais 
simples e níveis de produtividade médio e baixo.

Entretanto, o VBP tem crescido em decorrência dos avanços no cultivo da soja na região, do aumento da 
área de olerícolas e do crescimento da produção fl orestal.

grãos, carne de frango, madeira, carne bovina e leite – que representam quase 80% do VBP do Estado, assim 
distribuídos: grãos, 35,7%; carne de frango, 17,7%; leite, 7,4%; carne bovina, 7,2%; produtos fl orestais, 
6,6%; e suínos, 5,1%.

Esses produtos estão inseridos em cadeias de suprimentos muito estruturadas, em especial na cadeia 
de grãos, por meio das cooperativas agrícolas, e na avicultura de corte, na qual a produção é integrada a 
empresas com forte participação nos mercados interno e externo, destacando-se o seguinte:

 a produção é realizada em 370 mil estabelecimentos, dos quais 85% são unidades familiares
 a organização rural é mais forte no setor da produção e comercialização, principalmente na área de 

grãos, por meio das cooperativas que representam mais de 60% de toda a organização rural

Nas outras atividades e negócios agrícolas, a organização é ainda incipiente devido aos seguintes aspectos:
 a organização de representação está centrada nos diferentes sindicatos;
 a base tecnológica dos sistemas de produção é ampla, indo do uso intensivo de insumos externos à 

unidade produtiva e mecanização nas áreas com maior aptidão agrícola, até situações de ausência de 
insumos de origem industrial e uso da força animal e humana nas áreas de relevo acidentado;

 nas áreas rurais, os processos de erosão e perda de água, aliados ao uso inadequado de agrotóxicos 
e fertilizantes, têm comprometido a qualidade ambiental, em especial a da água. A tecnologia 
utilizada nos sistemas de produção, em especial na produção de grãos, contribui para a perda de 
solo e água e, junto com os resíduos dos agrotóxicos, atesta que “quase 100% dos cursos d’água das 
regiões produtoras apresentam algum nível de poluição” (PARANÁ, 2011). Isto, de alguma forma, 
pode vir a infl uenciar negativamente na instalação de novos negócios e novas atividades agrícolas, 
comprometendo a confi ança na qualidade dos alimentos;

 a predominância de produtos de baixa densidade de renda (grãos e bovinos), aliada à pequena escala 
de produção nas unidades produtivas, tem comprometido a renda das famílias, forçando o abandono 
da atividade agrícola que, somado à falta de oportunidades nos municípios, estimula a evasão, 
especialmente dos jovens;

 em paralelo, as cadeias produtivas com maior participação no VBP estão consolidadas. O crescimento 
do VBP tem sido impulsionado, nos últimos anos, em maior grau pelo crescimento dos preços, mais 
do que o crescimento da produtividade. Nesta última década, o VBP tem estado num período de 
crescimento decrescente;

 no estágio atual das principais cadeias produtivas, os nichos de oportunidade estão preenchidos. 
Para o crescimento e desenvolvimento do Estado, é necessário encarar novos desafi os, com novos 
negócios, novos modelos de produção e estratégias inovadoras.

Grandes Desafi osGrandes Desafi os

O setor agrícola do Paraná tem sido considerado efi ciente e é um exemplo para outros estados e até 
mesmo países. Destaca-se nesta abordagem: a organização da produção e o papel das cooperativas e também 
as estruturas de apoio, como a pesquisa, a EMATER, a estrutura de crédito, a tecnologia e a produtividade, em 
especial dos grãos e aves. Isto não reduz preocupações com o futuro: o declínio do crescimento na agricultura 
como um todo, os desequilíbrios regionais e a pobreza, a poluição e a necessidade de modernização da 
agroindústria.

Para que o setor rural continue contribuindo para o desenvolvimento do Estado, traçam-se linhas de 
ação gerais e objetivos estratégicos que devem contemplar:

 agricultura limpa, com menor emissão de gases de efeito estufa e menor uso de contaminantes do 
solo, da água e dos alimentos produzidos

 solução dos passivos ambientais e sociais
 efetivo controle da erosão do solo e da degradação dos recursos hídricos
 melhoria da renda e produtividade das famílias
 novos negócios com maior densidade de renda
 fortalecimento das organizações
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FIGURA 10.2.24 - REPRESENTAÇÃO DO PARANÁ 1 E DO PARANÁ 2FIGURA 10.2.24 - REPRESENTAÇÃO DO PARANÁ 1 E DO PARANÁ 2

FONTE: Pró-Rural, 2014

Os principais produtos da agricultura apresentam os seguintes percentuais do VBP:
 grãos: 35,3
 produtos fl orestais: 17,3
 aves: 8,7
 carne e bovinos de corte: 8,6
 olerícolas: 6,6

 leite e bovinos leiteiros: 6,1
 fumo: 4,3
 frutas: 1,7
 outros animais: 0,6

PARANÁ 2PARANÁ 2
Esta área compreende 268 municípios e reúne a economia do Estado com maior concentração das atividades industriais e 

comércio e serviços. As atividades de transformação, em especial de petróleo, na Região Metropolitana de Curitiba, e de serviços 
portuários, no litoral, geram receitas que destoam da média do Estado. Excetuando essas duas subáreas, o restante constitui a 
locomotiva dos negócios rurais e agrícolas do Estado.

Nesta área, existe um baixo percentual de pessoas vivendo nas áreas rurais e com acesso satisfatório aos serviços básicos. 
Entretanto, 46,1% dos municípios perderam população.

Apresenta uma diversidade climática e de recursos naturais. Nela concentram-se as 
áreas com solos e topografi a mais propícios à agricultura intensiva.

As exceções se concentram em partes da região Leste do Estado, em especial na 
área litorânea.

Nesta área estão localizados importantes centros públicos e privados de educação 
superior, que têm contribuído para o crescimento dos setores de serviços em muitos 
municípios.

Apresenta os seguintes dados percentuais em relação ao Estado:
 área: 59,2
 população: 81,7
 população rural: 10,7
 PIB: 89,0 PR

 PIB/hab.: 108,9 PR
 famílias no Bolsa Família: 15,6
 VBP: 68,0 PR
 VBP/ha: R$ 2.324,00

O VBP das mesorregiões, na área do Paraná 2, tem crescido, entretanto, o 
crescimento percentual tem sido abaixo daquele que ocorre na área do PARANÁ 1, porque 
os produtores profi ssionais de grãos têm procurado expandir suas lavouras para as áreas 
não tradicionais.

A base dos sistemas de produção está no uso intensivo de tecnologia de origem 
industrial, que tem propiciado altos níveis de rendimento e produtividade.

O alto custo da tecnologia prevalente e a pequena escala das unidades produtivas 
têm comprometido a renda das unidades produtivas de base familiar. A receita auferida 
pelos agricultores não tem sido estimulante para continuidade de muitas famílias nas 
atividades rurais. É comum o arrendamento das pequenas áreas por produtores com escala 
maior e com infraestrutura para o cultivo. Nesta área também ocorre um esvaziamento 
dos pequenos municípios, mesmo aqueles onde a atividade agrícola tem desempenho 
técnico elevado.

Por outro lado, os sistemas de produção predominantes têm sido responsáveis pelo 
elevado nível de pressão sobre os recursos naturais e de poluição ambiental.

Nesta área atuam as grandes cooperativas agrícolas, aquelas organizadas a partir 
da década de 1970. O foco predominante dessas cooperativas está na comercialização 
de grãos.

As iniciativas de organização da produção nos outros negócios (hortícolas, leite 
etc.), com menor participação no VBP, ainda são incipientes.

Os negócios com aves e grãos representam quase 60% do VBP desta área. Ambos se 
integram numa mesma cadeia produtiva, a qual tem forte atuação no mercado externo, 
em especial para o oriente.

Com exceção da cana-de-açúcar, os demais produtos concentram-se no mercado 
interno.

As cadeias de suprimentos têm níveis variáveis de integração: na cana-de-açúcar é 
verticalizada, integrada no seu todo; nas aves a fase de produção é feita por agricultores 
integrados; nos grãos ocorre uma integração informal (as grandes organizações fi nanciam 
a aquisição dos insumos e recebem e comercializam a produção).

Os principais produtos da agricultura apresentam os seguintes percentuais do VBP:
 grãos: 31,2
 aves: 25,9
 leite e bovinos leiteiros: 7,5
 carne e bovinos de corte: 6,8
 suínos: 6,1

 cana-de-açúcar: 5,2
 olerícolas: 3,4
 produtos fl orestais: 3,1
 frutas: 2,3
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10.2.7.4 CARACTERÍSTICAS E SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NAS GRANDES REGIÕES10.2.7.4 CARACTERÍSTICAS E SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NAS GRANDES REGIÕES

Para adequação da intervenção com vistas ao desenvolvimento local e à sustentabilidade técnica e 
econômica das unidades produtivas, a assistência técnica precisa considerar que os municípios possuem 
condições diferentes, nos aspectos físico, econômico e político. A estratégia de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER) deve considerar peculiaridades das diferentes categorias de municípios.

Como visto anteriormente, duas categorias de municípios foram estabelecidas: municípios urbanos e 
municípios rurais. Dos 399 municípios do Paraná, 44 deles foram enquadrados como urbanos e 355 como 
rurais. A situação e as condições locais para promover o baixo desenvolvimento local são muito diferentes.

A economia e a capacidade de ação política estão concentradas em poucos municípios, em especial nos 
municípios urbanos (quadro 10.2.2). Entretanto, a produção agrícola está distribuída nos municípios rurais, 
numa porcentagem de aproximadamente 80% do VBP. Nos municípios rurais a força para o desenvolvimento 
local está no rural. Outras atividades como indústria, comércio e serviços estão concentrados nos municípios 
urbanos.

QUADRO 10.2.2 - MUNICÍPIOS URBANOS DAS REGIÕES PARANÁ 1 E PARANÁ 2QUADRO 10.2.2 - MUNICÍPIOS URBANOS DAS REGIÕES PARANÁ 1 E PARANÁ 2

PARANÁ 1 URBANOS PARANÁ 2 URBANOS

1. Vale do Ribeira - 1. Litoral Paranaguá, Pontal, Matinhos e Guaratuba

2. Vale do Iguaçu União da Vitória 2. Metropolitana
Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, 
Pinhais, Fazenda Rio Grande, Almirante 
Tamandaré

3. Caminhos do Tibagi Telêmaco Borba 3. Planalto Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Palmeira

4. Centro-Sul Irati 4. Arenito Cianorte, Umuarama, Paranavaí

5. Cantuquiriguaçu Laranjeiras do Sul 5. Maringá e Campo 
Mourão

Maringá, Campo Mourão, Marialva, Sarandi, 
Paiçandu

6. Paraná Centro Guarapuava 6. Norte Londrina, Cambé, Ibiporã, Rolândia, 
Arapongas, Cornélio Procópio

7. Vale do Ivaí Apucarana, Ivaiporã 7. Sudoeste Pato Branco, Francisco Beltrão, Palmas, Dois 
Vizinhos

8. Norte Pioneiro Jacarezinho, Santo 
Antonio da Platina 8. Oeste Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Marechal 

Cândido Rondon
FONTE: Elaborados pelos Thomas, J.C., EMATER 2014a

A mobilidade demográfi ca é um dos sinais da dinâmica da economia e quantidade e nível de oportunidades 
nos municípios e regiões. Nas condições do Estado do Paraná, essa mobilidade e o esvaziamento dos 
municípios são mais acentuados na região PARANÁ 1, área de atuação do PRÓ-RURAL.

A dinâmica demográfi ca está relacionada à existência de oportunidades, para os cidadãos e para os 
jovens. Municípios atraentes são aqueles em que as pessoas enxergam oportunidades, as quais são criadas 
a partir da inovação, que desestabiliza e cria novas demandas, novos serviços, novos insumos etc. No 
Paraná, mesmo alguns municípios com índices bons de desenvolvimento têm perdido população. Os negócios 
agrícolas têm entrado numa fase de “estabilização”.

Na região PARANÁ 1, 67 municípios são esvaentes (51,9%) e 15 são atraentes. Já na região PARANÁ 2 
é signifi cativo o número de municípios rurais que perderam população – 108 de um total de 234, ou seja, 
46,2% do total dos municípios rurais.

O esvaziamento dos municípios indica falta de oportunidades e baixa capacidade de reação à estagnação, 
principalmente econômica. No caso do Paraná, esse esvaziamento não se resume às áreas mais pobres – com 
raras exceções, o esvaziamento de municípios só não é generalizado nas regiões metropolitanas, conforme 
mostrado na fi gura 10.2.25.

O esvaziamento refere-se também à capacidade reduzida dos municípios de prestar serviços e de 
sua responsabilidade aos cidadãos. Estudos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Estadão, 
2007), envolvendo os municípios brasileiros, apresentam indicativos de que cerca de 67% dos municípios 
paranaenses têm receitas aquém do mínimo necessário para prestar os serviços, de sua responsabilidade, no 
nível “razoável”.

TABELA 10.2.18 - SÍNTESE DE INDICADORESTABELA 10.2.18 - SÍNTESE DE INDICADORES

DADOS E INDICADORES ESTADO
MUNICÍPIOS

Rurais Urbanos

Nº de municípios 399 355 44
Área ocupada % PR 100 81,2 18,8
Densidade: hab./km2 52 24 169
População: % PR 100 39,2 60,8
População Rural % 14,7 30,5 4,5
PIB: % PR 100 25,9 74,1
PIB/hab. R$ 20.814 13.719 25.396
Bolsa Família % Total 15,9 21,7 11,9
VBP: % PR 100 76,2 23,8
VBP/ha R$ 2.588 2.366 3.705
Situação Demográfi ca
Municípios Atraentes 24,1 18,1 71,1
Municípios Letárgicos 31,3 32,5 22,2
Municípios Esvaentes 44,6 49,4 6,7

FONTE: EMATER 2014

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS DAS DUAS REGIÕESSÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS DAS DUAS REGIÕES

PARANÁ 1PARANÁ 1
 Novos investimentos: baixa capacidade de alavancar recursos locais para novos projetos
 Organizações: ausência de redes ou de organizações fortes que catalisem novos projetos
 Negócios rurais: tradicionais e com baixo desempenho técnico (cadeias de suprimentos informais)
 População rural: 32,4% (ainda é forte o sentimento de comunidade)
 Renda dos agricultores: comprometida pela baixa produtividade dos fatores
 Sistemas de produção: diversifi cados (uso moderado de tecnologias de origem industrial)
 Recursos naturais: aptidão agrícola moderada, uso moderado e áreas não adequadas
 Serviços básicos: precários, devido à estrutura de atendimento e estágio de organização das famílias 

e comunidades
 Oportunidades: reduzidas
 Capacidade fi nanceira dos municípios: baixa

PARANÁ 2PARANÁ 2
 Novos investimentos: capacidade “administrada” de alavancar recursos para novos projetos
 Organizações: presença de organizações econômicas e representativas, líderes nas suas áreas
 Negócios rurais: consolidados – cadeias de suprimentos formalizadas (aves, cana-de-açúcar, grãos). 

População rural: 10,4% – a grande maioria dos agricultores está adaptada nas áreas urbanas
 Renda dos agricultores: comprometida pelos altos custos de produção
 Sistemas de produção: pouco diversifi cados, com uso intensivo de tecnologia de origem industrial.
 Recursos naturais: boa aptidão agrícola, uso intensivo, perdas signifi cativas de água e de biodiversidade 

e contaminação dos cursos d’água
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LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CONFORME A DINÂMICA DEMOGRÁFICA

FIGURA 10.2.25 - LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CONFORME A DINÂMICA DEMOGRÁFICAFIGURA 10.2.25 - LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CONFORME A DINÂMICA DEMOGRÁFICA
FONTE: EMATER, 2014
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 Serviços básicos: satisfatórios
 Oportunidades: satisfatórias nos municípios-polo e ausente nos municípios periféricos
 Capacidade fi nanceira dos municípios: precária

10.2.7.5 GRANDES LINHAS DE AÇÃO EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL10.2.7.5 GRANDES LINHAS DE AÇÃO EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Os objetivos estratégicos propostos são:
 dinamização das economias locais
 segurança alimentar
 inclusão produtiva
 sistemas não agressivos ao meio ambiente

Entretanto, considerando as grandes diferenças entre as áreas PARANÁ 1 e PARANÁ 2, e as condições 
dos municípios, esses objetivos devem ser balanceados em cada grande área e, dentro delas, adaptadas às 
condições das diferentes mesorregiões e dos municípios.

As Linhas de Ação, para as duas grandes áreas, são as apresentadas na sequência.

PARANÁ 1PARANÁ 1
Na área do PARANÁ 1, a ação da ATER deve ter um componente forte nas pessoas, no despertar da 

autoestima e na confi ança para iniciar e sustentar seus negócios.
A organização comunitária deve predominar na implementação da ação, sempre integradas às lideranças 

locais, em especial as prefeituras.
Os programas e políticas governamentais precisam ser utilizados como meios e instrumentos de suporte 

aos novos negócios, devendo consolidar as bases para o acesso aos mercados.

Linhas de AçãoLinhas de Ação
 aumento da renda das famílias (dinamização das economias locais)
 introdução e ampliação de novos negócios (olerícolas, frutas, pequenos animais etc.) e intensifi cação 

dos negócios tradicionais (leite, grãos etc.)
 acesso aos serviços básicos e segurança alimentar
 adequação ambiental e legal das unidades produtivas

PARANÁ 2PARANÁ 2
Nesta área, a ATER necessita ter um componente forte nos negócios dos agricultores como meio e 

suporte para o desenvolvimento das pessoas.
A abordagem extensionista de assessoramento nos negócios dos agricultores deve considerar e buscar a 

interação e a integração das organizações-líderes nas diferentes cadeias produtivas.
A organização da produção deve ser o embrião do aprimoramento e avanço de outras formas de 

organização: representativa, política, ambiental etc.

Linhas de AçãoLinhas de Ação
 desenvolvimento de uma Agricultura Limpa (sistemas menos agressivos)
 adequação dos sistemas de produção, com ênfase nos sistemas de produção de grãos
 diversifi cação dos negócios rurais
 ampliação e implantação de polos de produção de frutas, olerícolas e pequenos animais
 intensifi cação dos negócios tradicionais;
 adequação ambiental e legal das unidades produtivas
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ANEXO 1 - QUADRANTES CONTENDO OS MUNICÍPIOS ORGANIZADOS EM ORDEM CRESCENTE DE INSERÇÃO ECONÔMICA E INCLUSÃO SOCIALANEXO 1 - QUADRANTES CONTENDO OS MUNICÍPIOS ORGANIZADOS EM ORDEM CRESCENTE DE INSERÇÃO ECONÔMICA E INCLUSÃO SOCIAL
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SE

RÇ
ÃO
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CO

N
ÔM
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A

Antônio Olinto Lapa Tibagi   Ampére Indianópolis  Santa Helena Andirá Floresta Marialva Pitangueiras

Bituruna Mamborê Três Barras do Paraná Arapoti Irati Santa Lúcia Apucarana Francisco Beltrão Maringá Pontal do Paraná

Boa Esperança Mandirituba  
Boa Esperança do 
Iguaçu

Juranda São João Arapongas Guaíra Mariópolis Porto Amazonas

Campo Bonito Mangueirinha  Bom Sucesso do Sul Marilândia do Sul São Mateus Araucária Iguaraçu Maripá Porto Vitória

Candói Moreira Sales  Cambira Marmeleiro São Miguel do Iguaçu Assis Chateaubriand Itaipulândia Matelândia Pranchita

Castro Pinhão  Campo do Tenente Mauá da Serra São Pedro do Iguaçu Cafelândia Itapejara d’Oeste Medianeira Quatro Pontes

Cruz Machado Quarto Centenário  
Capitão Leônidas 
Marques

Nova Prata do Iguaçu Teixeira Soares Campo Mourão Jacarezinho Mercedes Realeza

Farol Quitandinha  Chopinzinho Ouro Verde do Oeste Terra Roxa Capanema Jandáia do Sul Missal Rio Negro

Fernandes Pinheiro Rebouças  Contenda Palmeira Ubiratã Carambeí Lobato Nova Aurora São Tomé

Guaraniaçu Rio Azul  Coronel Vivida Paula Freitas Vera Cruz do Oeste Cascavel Londrina Nova Santa Rosa
Serranópolis do 
Iguaçu

Honório Serpa Rio Branco do Sul  Enéas Marques Paulo Frontin Verê Céu Azul Mandaguaçu Palotina Toledo 

Imbituva Salgado Filho  Flor da Serra do Sul Pérola d’Oeste  Cianorte
Marechal Cândido 
Rondon

Paranaguá Tupãssi

Ipiranga
Santo Antônio do 
Sudoeste

 Formosa do Oeste Piên  Dois Vizinhos Pato Bragado Vitorino

Ivaí
São Jorge do 
Patrocínio

 Guarapuava Piraí do Sul  Entre Rios do Oeste Pato Branco  

Jesuítas Sengés   Ibema Renascença     

32 municípios 41 municípios 53 municípios

Agudos do Sul Campina do Simão Luiziana Ramilândia
São José da Boa 
Vista

Alto Piquiri Iracema do Oeste Paranapoema
São José das 
Palmeiras

Ângulo Cornélio Procópio Jussara Santa Fé

Altônia Catanduvas Manfrinópolis Reserva Tijucas do Sul Alvorada do Sul Ivaiporã Peabiru Siqueira Campos Astorga Cruzeiro do Sul Mandaguari Santa Inês

Bela Vista da Caroba Congonhinhas Nova Laranjeiras Rio Bonito do Iguaçu Ventania Anahy Ivaté Pinhalão Sulina Atalaia Doutor Camargo Matinhos
Santa Tereza do 
Oeste

Boa Vista da Aparecida Cruzeiro do Iguaçu Palmital Roncador  Araruna Jaguariaíva Planaltina do Paraná Tapejara Barra do Jacaré Engenheiro Beltrão Munhoz de Melo Santo Inácio

Braganey Diamante d’Oeste Pitanga Salto do Lontra  Assaí Joaquim Távora Planalto Virmond Barracão Fênix Nova Esperança São Carlos do Ivaí

Brasilândia do Sul Janiópolis Quedas do Iguaçu São João do Ivaí Balsa Nova Laranjeiras do Sul Porto Rico  Cafeara Floraí Ourizona São Jorge do Ivaí

Campina da Lagoa Japira Quinta do Sol São João do Triunfo Carlópolis Leópolis
Rancho Alegre 
d’Oeste

Cambará Inajá Paranacity São José dos Pinhais

  Clevelândia Mallet Rondon  Campo Largo Itambé Ponta Grossa São Pedro do Ivaí

  Francisco Alves Mirador
Santa Cruz do Monte 
Castelo

Cidade Gaúcha Ivatuba Primeiro de Maio São Pedro do Paraná

  General Carneiro
Nova Esperança do 
Sudoeste

Santa Izabel do 
Oeste

Colombo Jaguapitã Quatiguá Sertanópolis

  Goioerê Palmas São Jorge d’Oeste Colorado Japurá Rancho Alegre Telêmaco Borba

     Corbélia Jataizinho Rolândia Umuarama

31 municípios 38 municípios 48 municípios

 

Adrianópolis Corumbataí do Sul Iguatu Maria Helena Rio Branco do Ivaí Abatiá Diamante do Norte Marilena Santa Mariana Bandeirantes Nova Aliança do Ivaí São João do Caiuá

Altamira do Paraná Cruzmaltina Imbaú Mariluz Rosário do Ivaí Almirante Tamandaré Douradina Marumbi
Santo Antônio da 
Platina

Bela Vista do Paraíso Nova Fátima Sarandi  

Arapuã Curiúva Inácio Martins Marquinho Salto do Itararé Alto Paraíso Esperança Nova Morretes
Santo Antônio do 
Caiuá

Cambé Nova Londrina Sertaneja  

Ariranha do Ivaí Diamante do Sul Iporã Mato Rico Santa Maria do Oeste Alto Paraná Faxinal
Nova América da 
Colina

Santo Antônio do 
Paraíso

Fazenda Rio Grande Paiçandu Tamboara  

Barbosa Ferraz Doutor Ulisses Iretama Nova Cantu Santa Mônica Amaporã Figueira Nova Olímpia
São Manoel do 
Paraná

Flórida Paraíso do Norte Terra Boa  

Boa Ventura do São 
Roque

Espigão Alto do 
Iguaçu

Itaperuçu Nova Tebas Santana do Itararé Antonina Florestópolis Nova Santa Bárbara
São Sebastião da 
Amoreira

Foz do Iguaçu Paranavaí Terra Rica  

Bocaiúva do Sul Foz do Jordão Itaúna do Sul Novo Itacolomi
São Jerônimo da 
Serra

Bom Sucesso Guaporema Perobal Saudade do Iguaçu Guapirama Pinhais União da Vitória  

Bom Jesus do Sul Godoy Moreira Jardim Alegre Ortigueira Sapopema Califórnia Icaraíma Pérola Tapira Guaraci Porecatu Unifl or  

Borrazópolis Goioxim Jundiaí do Sul Pinhal de São Bento Tamarana
Campina Grande 
do Sul

Itaguagé Piraquara Tuneiras do Oeste Guaratuba Prado Ferreira Uraí  

Cafezal do Sul Grandes Rios Laranjal Porto Barreiro Tomazina Campo Magro Itambaracá Ribeirão Claro Wenceslau Braz Ibiporã
Presidente Castelo 
Branco

Cândido de Abreu Guairaçã Lidianópolis Prudentópolis Tunas do Paraná Centenário do Sul Jaboti Ribeirão do Pinhal Loanda Quatro Barras

Cantagalo Guamiranga Lindoeste Querência do Norte Turvo Conselheiro Mairinck Jardim Olinda Santa Amélia  Lupionópolis Sabáudia  

Cerro Azul Guaraqueçaba Lunardelli Reserva do Iguaçu Xambrê Cruzeiro do Oeste Kaloré
Santa Cecília do 
Pavão

Miraselva Santa Isabel do Ivaí

Coronel Domingos 
Soares

Ibaiti Manoel Ribas Rio Bom   
Nossa Senhora das 
Graças

Santa Terezinha de 
Itaipu

69 municípios 49 municípios 37 municípios

INCLUSÃO SOCIAL
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10.2.8  PECUÁRIA: BREVE VISÃO E PROPOSTA DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO NO 10.2.8  PECUÁRIA: BREVE VISÃO E PROPOSTA DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO NO 
PARANÁ – SETORES DE BOVINOS DE CARNE, DE LEITE, DE SUÍNOS E DE OVINOS E PARANÁ – SETORES DE BOVINOS DE CARNE, DE LEITE, DE SUÍNOS E DE OVINOS E 
CAPRINOS NO ESTADO DO PARANÁCAPRINOS NO ESTADO DO PARANÁ

Luiz Fernando Brondani | Luiz Marcos Feitosa dos Santos
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER)

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

O Paraná encontra-se entre os principais estados brasileiros por possuir uma agricultura forte e com bons 
níveis de produtividade. Destaca-se, principalmente, na produção de grãos e na pecuária, com a produção 
de aves e suínos. Conforme os quadros a seguir, ocupa o 1º lugar no abate e exportação de frango de corte 
(quadros 10.2.3 e 10.2.4), e produção de casulos de bicho-da-seda (tabela 10.2.20); 2º lugar em ovos de 
galinha, mel de abelha e lã de ovinos (tabela 10.2.20); 3º lugar em abate de suínos (quadro 10.2.3) e 3º 
lugar em produção de leite e exportação de produtos lácteos (tabela 10.2.20 e quadro 10.2.4). Mesmo assim, 
considerando a potencialidade agrícola de suas terras, o Estado tem espaços para crescer em produtividade. 

Este crescimento deverá se pautar na efi ciência dos processos intensivos de produção da bovinocultura 
de corte e de leite, no desenvolvimento de novos negócios com pequenos animais e, principalmente, no 
aumento da produtividade de terras subutilizadas, com pastagens degradadas ou de baixa produtividade. Os 
números apresentados pelo Departamento de Economia Rural (DERAL), da Secretaria de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento (SEAB, 2014), mostram os segmentos da pecuária em que o Estado é relativamente forte, 
e outros que ainda podem ter avanços consideráveis.

A bovinocultura em geral – gado de corte, leite e misto – ocupa uma área de pastagem superior a 5,15 
milhões de hectares, com lotação média de 1,84 cabeças/ha. Especifi camente no caso da bovinocultura 
de corte, a lotação média é de 1,4 unidade animal/ha e a produtividade de 137 kg de carcaça/ha/ano. 
Melhorando-se o nível tecnológico, com manejo de rebanho e melhoramento genético e da alimentação, é 
possível mais que dobrar essa produtividade, consequentemente, a produção de carne na mesma área pode 
ser duplicada.

Com exceção da produção de carne de frango, o Estado tem perdido espaço na pecuária nos últimos 
anos. É opinião de técnicos do setor (SEAB, 2014) que o Estado, difi cilmente, tornar-se-á o maior produtor 
brasileiro de carnes em volume, dados os limites de áreas que já se encontram estabelecidos. Entretanto, 
pode agregar valor à sua produção por meio da exploração do potencial de produção de animais de genética 
de ponta e carne bovina de qualidade superior. Este processo já foi iniciado em muitas regiões e vem se 
intensifi cando a cada ano com iniciativas de grupos e associações de produtores, muitas vezes contando com 
o apoio do governo, por meio da assistência técnica pública e privada.

Na sequência dos números apresentados sobre a pecuária paranaense, disponibilizam-se projetos 
executivos propostos pelo Instituto Emater (EMATER, 2014), visando aumentar a produtividade, a qualidade 
dos produtos, a estabilidade de oferta e a renda dos produtores, focando na produção de leite e carnes 
bovina, suína, caprina e ovina.

10.2.8.1  NÚMEROS DA PECUÁRIA PARANAENSE10.2.8.1  NÚMEROS DA PECUÁRIA PARANAENSE

TABELA 10.2.19 - EFETIVO DOS REBANHOS, SEGUNDO O TIPO - BRASIL E PARANÁ - 2012TABELA 10.2.19 - EFETIVO DOS REBANHOS, SEGUNDO O TIPO - BRASIL E PARANÁ - 2012

TIPO DE REBANHO
QUANTIDADE (cabeças) PARTICIPAÇÃO 

(%)
POSIÇÃO DO PARANÁ NO 

RANKING NACIONALBRASIL PARANÁ
Bovinos 211.279.082 9.413.937 4,4 10º
Bubalinos 1.261.922 24.502 1,9 10º
Caprinos 8.646.463 176.130 2,0 8 º
Ovinos 16.789.492 638.923 3,8 6 º
Ovinos tosquiados 3.996.012 275.443 6,8 2 º
Suínos 38.795.902 5.518.927 14,2 3 º
Vacas ordenhadas 22.803.519 1.615.916 7,0 4 º
Equinos 5.363.185 325.837 6,0 7 º

FONTE: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal

TABELA 10.2.20 - PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL, SEGUNDO O TIPO DE PRODUTO - BRASIL E PARANÁ - 2012TABELA 10.2.20 - PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL, SEGUNDO O TIPO DE PRODUTO - BRASIL E PARANÁ - 2012

PRODUTO BRASIL PARANÁ PARTIC. (%) POSIÇÃO DO PARANÁ NO 
RANKING NACIONAL

Casulos de bicho-da-seda (t) 2.731 2.464 90,1 1º
Lã de ovinos (t) 11.994 602 5,01 2º
Leite (mil litros) 32.304.421 3.968.506 12,2 3º
Mel de abelha (t) 33.574 5.497 16,3 2º
Ovos de codorna (mil dúzias) 284.973 9.910 3,4 5º
Ovos de galinha (mil dúzias) 3.473.021 368.868 10,6 2º

FONTE: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal

TABELA 10.2.21 - ABATE DE BOVINOS, SUÍNOS E FRANGOS DE CORTE, COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL - SIF - PARANÁ - 2013TABELA 10.2.21 - ABATE DE BOVINOS, SUÍNOS E FRANGOS DE CORTE, COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL - SIF - PARANÁ - 2013

PRODUTO Nº DE CABEÇAS KG

Bovinos 1.041.927 234.433.575
Suínos 6.551.759 589.659.210
Frango de corte 1.463.490.290 2.926.980.580

FONTES: SINDICARNE; SINDIAVIPAR
NOTA: Kg (equivalente carcaça) - (frango: 2,0 kg/ave; suíno: 90 kg/animal; bovinos: 225 kg/animal).

QUADRO 10.2.3 - QUADRO 10.2.3 - RANKINGRANKING DO ABATE DE ANIMAIS NO BRASIL E PARANÁ - 2012 DO ABATE DE ANIMAIS NO BRASIL E PARANÁ - 2012

PRODUTO RANKING

Frango de corte 1º - PR, 2º - SC, 3º - RS
Suínos 1º - SC, 2º - RS, 3º - PR

Bovinos 1º - MT, 2º - SP, 3º - GO, 4º - MS, 5º - MG,
6º - PA, 7º - RO, 8º - BA, 9º - PR

FONTE: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate
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QUADRO 10.2.4 -QUADRO 10.2.4 - RANKING RANKING DAS EXPORTAÇÕES DE CARNES E LÁCTEOS - PARANÁ 2012 DAS EXPORTAÇÕES DE CARNES E LÁCTEOS - PARANÁ 2012

PRODUTO RANKING

Carne de frango 1° - PR, 2º - SC, 3° - RS, 4° - SP, 5° - GO, 6° - MG
Carne suína 1° - SC, 2º - RS, 3° - GO, 4° - PR, 5° - MG

Carne bovina 1° - SP, 2° - MT, 3° - GO, 4° - RO, 5° - MG, 6° - RS, 7° - PA, 8° - 
TO, 9° - PR

Lácteos 1° - SP, 2° - MG, 3° - PR, 4° - RS, 5° - GO
FONTE: elaborado pelos autores com base em AGROSTAT - MAPA (2012)

10.2.8.2  PROPOSTA DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA NO PARANÁ10.2.8.2  PROPOSTA DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA NO PARANÁ

10.2.8.2.1  PROJETO BOVINOCULTURA DE CORTE10.2.8.2.1  PROJETO BOVINOCULTURA DE CORTE

De todos os segmentos da pecuária paranaense, a bovinocultura de corte deve merecer atenção nas 
políticas públicas, quando o foco é a competitividade do setor. A pecuária ocupa no noroeste do Estado 
(Paranavaí, Umuarama) uma posição-chave. Nesta região predominam áreas de Arenito Caiuá, com solo 
de predominância arenosa, altas temperaturas e preços da terra mais baixos, o que sugere potencial de 
crescimento para pecuária. Há um bom espaço tanto para intensifi car o uso de tecnologia, já referenciado na 
introdução, quanto para a gestão de propriedades, melhora dos índices técnicos, aumento do controle sobre 
estação de monta, cuidado na parição, enfi m, maior controle e manejo do rebanho.

Cabe destacar aqui alguns entraves, responsáveis pela situação de menor volume de crescimento da 
pecuária bovina. Os destaques são a redução do rebanho e da área. Nas últimas duas décadas, houve uma 
redução do rebanho em torno de 25%, passando o rebanho atual para 6,2 milhões de cabeças, e uma redução 
de 17% na área de pastagem. Isso tem como causa o avanço das lavouras de grãos, cana-de-açúcar e, 
também, o refl orestamento. Mesmo assim, o Estado possui o quarto maior Valor Bruto da Produção (VBP), 
estimado pelo DERAL em 2,2 bilhões de reais. Isto representa 18% do VBP de toda a agricultura do Estado, 
o que demonstra a importância dessas atividades na renda das pessoas no Estado. Outro fato a considerar é 
que o Paraná, atualmente, importa 39 mil toneladas de carne por ano, e tem um défi cit da matéria-prima – 
bezerros – de 500.000 cabeças. São vários os fatores a serem analisados para se compreender o que explica 
o défi cit. Os criadores paranaenses participam de feiras de bezerros, o que permite que criadores de outros 
estados participem nesses leilões de terneiros. São Paulo, por exemplo, tem capacidade de pagar melhor por 
um terneiro que os produtores fazem engorda, no Paraná. Essa competição entre os preços relativos conduz 
à uma agregação de animais, nos Estados, onde o preço fi nal é melhor.

Para mudar este quadro, nada satisfatório para o Paraná, este deve, nos próximos dez anos, revigorar seus 
investimentos em toda a cadeia produtiva da bovinocultura de corte. Necessita produzir, adicionalmente, 
mais 100 mil toneladas de carne por ano. Esse número indica que o Paraná passaria, de importador de carne 
bovina, a exportador de carnes, aproveitando as perspectivas de aumento da demanda nas exportações a 
mercados mais exigentes no âmbito internacional, que tem crescimento de 2,6% ao ano (EMATER. PROJETO: 
Bovinocultura de Corte). Mas sua viabilidade exige mais do que isso. É necessária, em primeiro lugar, 
uma posição política associada a um planejamento estratégico. Nele, todos os elos da cadeia devem ter 
metas a serem programadas e acompanhadas. Em síntese: objetivos, metas e gestores responsáveis em cada 
instituição, seja pública ou privada. 

Os dados apresentados na tabela 10.2.19 mostram que o Estado está na 10ª colocação no cenário 
nacional. O SINDICARNE (PR) informa que o Paraná, em 2013, abateu 1.041.927 cabeças. Isto gerou uma 
produção estimada de 234 mil toneladas de carne em estabelecimentos com Inspeção Federal (SIF). No ano 
de 2012, de acordo com a mesma instituição, o Paraná abateu 994 mil cabeças bovinas, com uma produção 
de carne de 223 mil toneladas, apresentando um crescimento de 4,8% no número de cabeças abatidas e 
produção de carne. Após o fi m dos embargos de carne bovina para o Irã, em 2014, o Paraná está voltando 
com mais força ao mercado exportador. Isto é consequência dos esforços governamentais por meio da SEAB/

ADAPAR (SEAB, 2014), realizados juntamente com o setor privado e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) no Estado, visando à habilitação de novas plantas frigorífi cas.

Com a possibilidade de aumento das demandas, tanto no mercado interno quanto no internacional, as 
perspectivas para a produção de carne bovina no Brasil se tornam favoráveis. Por isso, é necessária muita 
atenção do Estado, visto que o mercado é altamente competitivo, e as principais regiões e outros estados 
produtores também estão competindo pelo mesmo mercado. Logo, organização, foco e metas é o caminho 
para ampliar a produção e para se apropriarem destas oportunidades. As vantagens paranaenses são:

a) proximidade dos grandes centros consumidores, como São Paulo e Rio de Janeiro;
b) estrutura de produção existente com capacidade ociosa;
c) plantas industriais já instaladas em pleno funcionamento;
d) disponibilidade de produtos e subprodutos agrícolas para alimentação animal, principalmente com 

farelo de soja e milho produzido localmente e com excedentes exportáveis;
e) organização política dos produtores por meio de cooperativas, associações ou sindicatos;
f) disponibilidade de material genético para melhoramento do rebanho;
g) sistema de defesa sanitária estruturado e em funcionamento.

Por outro lado, conta com muitas incertezas tanto no setor produtivo, quanto em relação à economia em 
geral. Mas, em nível internacional, a moeda real fraca facilita aos exportadores do mercado interno. Nesse 
caso, como a renda dos consumidores internacionais vem crescendo, é óbvio que consumir carne é um desejo 
na maioria das nações do planeta. No mercado interno as famílias de classe A e B continuam consumindo, 
sejam carnes mais nobres ou produtos lácteos, e o nível de impacto desse mercado é pequeno. Note-se que 
a simples falta de bezerros para terminação já indica mercado potencial disponível. A questão fi ca, então, 
assim colocada: é necessário que um programa de retenção de matrizes seja implementado, evitando seu 
abate. Além disso, a própria obsolescência das plantas industriais deve ser contemplada por recursos de 
investimento com fonte do BNDES, via bancos credenciados (BB, CEF, BRDE etc.).

Objetivo geralObjetivo geral do projetodo projeto

Mobilizar esforços para capacitar os pecuaristas na gestão de seus sistemas de produção, buscando 
usar inovações que levem a ganhos de efi ciência (técnica, econômica e ambiental) para obter maior grau 
de produtividade e de qualidade. Enfatizando o rápido capital de giro investido, objetiva-se a produção de 
animais com tipo e padrão exigidos pelo mercado consumidor, seja interno ou internacional.

ObjetivosObjetivos específi cosespecífi cos

a) consolidar uma pecuária de qualidade no Paraná, com ganhos de efi ciência em todos os indicadores 
zootécnicos

b) aumentar a produção para suprir necessidades internas, buscar mercados mais exigentes e exportar os 
excedentes do mercado interno

c) melhorar o relacionamento entre os elos da cadeia produtiva da pecuária de corte
d) vender material genético para outros estados e países
e) ampliar a industrialização dos subprodutos do boi, visando gerar emprego e renda no Estado

AçõesAções prioritáriasprioritárias

Melhorar os Índices Zootécnicos
a) idade média de abate: reduzir de 37 para 30 meses
b) lotação média em pastagens: aumentar de 1,4 para 2,0/UA/ha/ano
c) natalidade média: aumentar de 65% para 75%
d) mortalidade média: reduzir de 3% para 2%
e) desfrute médio: aumentar de 21% para 26% 
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Tecnologias prioritáriasTecnologias prioritárias reservadasreservadas à assistência técnicaà assistência técnica

a) suplementação alimentar e manejo na formação e na reforma da pastagem (usando a integração 
lavoura x pecuária x fl oresta nas modalidades adaptadas às diversas realidades do Estado, em função 
da aptidão das terras)

b) introdução e reprodutores melhorados, cruzamento industrial, seleção e retenção de matrizes (10% a 
mais nas propriedades)

c) manejo do rebanho (manejo sanitário, introdução de estações de monta, introdução de práticas de 
confi namento e semiconfi namento)

d) uso de crédito rural como instrumento de apoio, facilitando a introdução de inovações, e crédito do 
Agricultura de Baixo Carbono (ABC)

Organização da produçãoOrganização da produção e comercialização escalonadae comercialização escalonada

a) fortalecer as formas de organização de carnes já existentes e fomentar novas
b) estimular eventos facilitadores para criar novas formas de contratos de parcerias (produtor x produtor, 

produtor x indústria etc., num sistema ganha x ganha)
c) estimular e fomentar a implantação de novas agroindústrias regionais e estaduais

Abrangência do projeto e estratégiaAbrangência do projeto e estratégia

O projeto terá atuação em todo o Estado do Paraná, concentrando-se inicialmente na região Noroeste, 
mas agindo de forma pontual nas regiões Norte, Oeste, Sudoeste e Sul.

Terá como estratégia básica trabalhar com grupos de produtores formais (cooperativas, alianças etc.) 
e informais. No início, os grupos de produtores já organizados pela extensão, em cooperativas e alianças, 
servirão como ponto inicial de apoio à promoção e divulgação do projeto.

MelhoriasMelhorias EsperadasEsperadas

• na• na i indústriandústria
a) otimização dos processos internos (linha de abate, novas plantas frigorífi cas, credenciamento com 

SIF/exportação)
b) matéria-prima de qualidade, viabilizando linhas de abate e exportação dentro dos padrões desejados 

e cortes especiais
c) abastecimento local com segurança alimentar, inibindo abate clandestino
d) marcas próprias da indústria, buscando nichos de mercado, agregando valor
e) emissão de selo Carnes Paraná (chancela do Estado)
f) estímulo e fomento às agroindústrias regionais e estaduais (subprodutos)
g) fortalecimento das alianças e cooperativas de carnes existentes no Estado (Umuarama, Pato Branco, 

Cascavel, Toledo, Campo Mourão, Guarapuava, Londrina e União da Vitória)

• no• no EstadoEstado
a) coordenação estadual da proposta política
b) articulação, estímulo à participação e cooperação sinérgica (políticas públicas)
c) serviços
d) execução direta: ATER, pesquisa e fi scalização
e) cooperação e contratação: marketing, contratos, parcerias e crédito rural para os elos da cadeia
f) relações institucionais (fóruns da cadeia da carne)
g) organizações de produtores e indústrias
h) projetos de apoio (inseminação artifi cial, adubos, sementes e outros)
i) fortalecimento da rastreabilidade e certifi cação de carnes

• na produção• na produção
a) meios de apoio: crédito, canais de exportação, programas subsidiados
b) assistência técnica (produção, comercialização e organização)
c) capacitação do produtor e do corpo técnico

• na assistência técnica• na assistência técnica e extensão rurale extensão rural
a) tecnologia de produção
b) gestão do negócio
c) visão de sistemas
d) melhoria dos índices zootécnicos
e) organização da produção e comercialização escalonada

QUADRO 10.2.5 - ÍNDICES TÉCNICOS A INCREMENTARQUADRO 10.2.5 - ÍNDICES TÉCNICOS A INCREMENTAR

ÍNDICES TÉCNICOS UNIDADE SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO EM 2022

Idade média de abate meses 37 30

Produtividade kg carcaça/ha/
ano 137 210

Receita bruta R$/ha/ano 821,00 1.260,00
Lotação média das pastagens UA/ha 1,4 2,0
Desfrute médio % 21 26
Natalidade % 65 75
Mortalidade % 3 2

FONTE: Instituto Emater. Projeto: Bovinocultura de Corte

Prioridades por MacrorregiõesPrioridades por Macrorregiões

• Prioridades técnicas comuns a todas as regiões• Prioridades técnicas comuns a todas as regiões
a) sistemas de produção: reorganização dos sistemas das propriedades contemplando: análise e avaliação 

dos sistemas atuais, elaboração de planos de recuperação dos empreendimentos, elaboração de 
projetos específi cos para atendimento do plano e orientação e acompanhamento dos projetos

b) organização: estímulo à organização dos produtores, com vistas à produção e comercialização em 
escala

c) apoio às empresas de abate: com ênfase no ajuste de parcerias com produtores e em projetos de 
fomento

• Macro Oeste/Sudoeste + Guarapuava• Macro Oeste/Sudoeste + Guarapuava
a) fortalecimento das Cooperativas e Alianças Mercadológicas, enfatizando a ampliação das alianças e a 

implantação de uma rede de cooperativas:
  formulação de um plano conjunto de cooperativas, alianças, organizações e Estado, para a 

transformação da macrorregião em referência nacional na produção de carne
  articulação de propostas com as demais cooperativas
  estabelecimento de plano de formação e capacitação dos gestores de cooperativas de carne
 implementação de estratégias e ações para ampliar o número de produtores associados às cooperativas 

e alianças
  capacitação de cooperados e sócios

b) intervenção nos sistemas de produção atuais:
  priorizando os produtores organizados, cooperados ou sócios de cooperativas ou alianças
  aprimorando os sistemas de produção lavoura e criações já praticados
  adequando a tecnologia às condições regionais e aos planos técnicos das cooperativas e alianças
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• Macro Noroeste• Macro Noroeste
a) intervenção nos sistemas de produção:

  aumento da produtividade e sustentabilidade baseado em sistemas integrados de produção (sistemas 
“lavouras e criações” e sistemas “lavouras, criações e fl oresta”)

 grupos de produtores com intercâmbio de informações e experiências
b) recuperação, aperfeiçoamento das Alianças Mercadológicas:

  análise e avaliação das experiências anteriores
  estratégias de reestruturação em novas bases para fortalecimento da organização dos produtores

c) construção de parcerias entre Frigorífi cos e Grupo de Produtores:
 contato e análise dos projetos e planos dos frigorífi cos instalados no Estado
  investigação e readequação de novas formas de organização de produtores
 estabelecimento de mecanismos de assessoramento à elaboração de contratos

• Macro Norte• Macro Norte
a) intervenção nos sistemas de produção:

 aumento da produtividade e sustentabilidade baseado em sistemas integrados de produção adequados 
à região

  grupos de produtores com intercâmbio de informações e experiências
b) fortalecimento da Cooperativa de Londrina e fortalecimento de grupos de produtores com vistas à 

organização de novas Alianças Mercadológicas
c) aproximação dos frigorífi cos da região, em especial o de Santo Antônio da Platina
d) busca da participação dos produtores de novilho precoce da região
e) articulação com os produtores e criadores de gado de raça

• Macro Sul• Macro Sul
a) sensibilização de produtores por meio de ação conjunta com sindicatos e sociedades rurais
b) recuperação e fortalecimento da Aliança Mercadológica sediada em União da Vitória
c) formulação e divulgação de proposta técnica para a região
d) divulgação desta proposta utilizando-se da unidade de produção instalada em Palmeira

10.2.8.2.2  PROJETO BOVINOCULTURA DE LEITE10.2.8.2.2  PROJETO BOVINOCULTURA DE LEITE

Introdução/ContextualizaçãoIntrodução/Contextualização

O Estado do Paraná é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, com produção de 3,9 bilhões de litros 
por ano, e representa uma cadeia produtiva importante para os agricultores familiares do Estado, tanto em 
renda como na fi xação de mão de obra no campo. Na EMATER é o projeto mais importante, pois conta com 
ações planejadas em 305 municípios do Estado. Esta produção é obtida por 110 mil produtores, sendo que 86% 
deles produzem até 250 litros/dia. A maioria dos produtores tem uma área de 18 até 43 hectares. O sistema de 
produção é baseado em pasto, completando a dieta com concentrado. Nessas propriedades, a renda principal 
tem origem na cadeia produtiva do leite. A atividade leiteira do Estado do Paraná tem como pontos críticos:

a) sistema de produção de baixa produtividade em termos de litros de leite por cabeça por dia
b) baixa preocupação com a fertilidade do solo e com o meio ambiente
c) prática da atividade de forma a causar lesões nos membros das famílias dos produtores ou nos 

trabalhadores contratados, por esforços repetitivos (principalmente mulheres e fi lhos adolescentes)
d) manejo inadequado dos animais, não atendendo aos princípios de bem-estar animal
e) organização da produção e dos produtores defi ciente

O diagnóstico do IPARDES (2008) apontou que os produtores atuais estão com idades avançadas e 
que a renovação da classe desta profi ssão ocorrerá nos próximos anos. Existe resistência dos jovens em 
querer continuar na atividade de produtor de leite. Cabe a todos os elos da cadeia do leite, bem como às 
universidades e empresas de pesquisa, buscar o preparo deste novo produtor.

Objetivos do ProjetoObjetivos do Projeto

GeralGeral
Aumentar a renda dos produtores de leite via ganhos de produtividade, melhoramento genético e manejo 

do rebanho leiteiro.

Específi cosEspecífi cos
a) usar as práticas adequadas de uso do solo, buscando maior rendimento da pastagem, sustentabilidade 

do sistema e aumento do volume de produção de leite por animal
b) usar os princípios de manejo adotando técnicas de bem-estar animal, em todas as etapas da exploração, 

que facilitem o trabalho e diminuam os pontos críticos, incluindo as doenças do trabalhador, produzidas 
pelo esforço repetitivo

c) buscar uma gestão que priorize a qualidade do leite
d) melhorar a organização da produção e dos produtores de leite
e) capacitar os novos produtores de leite, que sucederão os atuais no fi nal de sua vida produtiva

Ações Prioritárias do ProjetoAções Prioritárias do Projeto
Assistência técnica diferenciada, focando melhores resultados, com base em:
 produção intensiva da pastagem de qualidade
 manejo sanitário e animal do rebanho
 gestão efi ciente de todos os fatores de produção da propriedade
 manejo para a melhoria da qualidade do leite
 escolha de unidades de difusão de tecnologia na produção de leite

Abrangência do ProjetoAbrangência do Projeto
Produtores de leite, de todas as regiões do Estado, organizados em pequenas associações ou cooperativas, 

e indústrias de laticínios.

Melhorias esperadasMelhorias esperadas
 aumento da renda das propriedades que trabalham com produção de leite em até 30%
 adoção de práticas que aumentem a fertilidade do solo, em 30 mil propriedades
 aplicação dos cinco princípios de bem estar-animal, num rebanho de 600 mil cabeças;
 prática de ações ligadas ao bem-estar com o trabalhador das atividades de produção de leite, 

totalizando 90 mil pessoas
 capacitação de 1.000 novos produtores de leite originários da sucessão de propriedades

10.2.8.2.3  PROJETO SUINOCULTURA10.2.8.2.3  PROJETO SUINOCULTURA

A suinocultura é uma das atividades de maior destaque no ranking mundial de produção e distribuição 
de alimentos. A carne suína é a mais consumida no mundo, com maior relevância nos países asiáticos e 
europeus. O Brasil nessa cadeia produtiva é o 4º maior produtor mundial. Ele aumentou signifi cativamente 
a sua participação no mercado internacional nesta última década e vem tendo um rápido crescimento 
no mercado interno, cujo consumo é de 14,6 quilos per capita (2014), muito aquém do consumo europeu, 
estimado em 45 quilos per capita.
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Para suprir o consumo interno em 1 kg per capita por ano, será necessário investir anualmente na 
produção de 120 mil matrizes. O mercado independente de carne resfriada no Paraná movimenta cerca de 
50 mil cabeças por semana, correspondendo a 40% da produção; destas, 10 mil cabeças são provenientes de 
outros estados. Ressalte-se que a cadeia produtiva da suinocultura é uma das mais desenvolvidas no mundo, 
reunindo empresas de destaque no ranking de produção e distribuição de alimentos.

Estudos da Embrapa Suínos e Aves (Concórdia - SC) evidenciam que a comercialização de carne suína, no 
Brasil, não está acompanhando os avanços tecnológicos obtidos na produção.

Neste mercado, ainda predomina o abate de suínos leves, de 90 até 100 kg, inadequados para a elaboração 
de cortes e produtos industrializados de melhor qualidade.

Para alterar o quadro atual e desenvolver a cadeia produtiva de suínos, a EMATER vem desenvolvendo 
vários projetos, entre os quais, o “Suíno Especial”, “Bolsa para Comercialização de Suínos”, “Formulação de 
Ração a partir de Remanescentes Alimentares”, “Escola da Carne”, e, por fi m, nas regiões metropolitanas de 
Curitiba, Londrina e Cascavel, o projeto “Rota das Salumerias e da Gastronomia (Confraria do Leitão)”. No 
Estado atuam 40 pequenas e médias empresas, responsáveis pelo abastecimento regional de carne resfriada.

Para atender a um mercado interno mais exigente, mudanças nos sistemas de produção e comercialização 
estão sendo promovidas pela EMATER, com grupos de produtores independentes na produção de suínos. 
Neste caso ocorre, especialmente na região Centro-Sul do Paraná, em parceria com a Associação Paranaense 
de Suinocultores (SUINOSUL/APS).

10.2.8.2.4  PROJETO OVINOS E CAPRINOS10.2.8.2.4  PROJETO OVINOS E CAPRINOS

A demanda de carne de ovinos e caprinos é crescente no Estado e no Brasil, porém, por não ser 
atendida totalmente pela produção, necessita de importação para suprir sua procura. A ovinocultura e a 
caprinocultura, voltadas à produção de carnes, estão consolidando-se como uma atividade econômica de 
atrativa rentabilidade.

Estas atividades produtivas, no Estado do Paraná, se organizam principalmente por meio de associações 
e cooperativas, ofertando ao mercado carnes de animais precoces e de qualidade.

Muitos produtores se sentem atraídos pela atividade, mas existem grandes limitações na oferta de 
pesquisa, assistência técnica e organização do produtor na produção e no trabalho voltado à estruturação 
do negócio, principalmente no que se refere à comercialização da produção.

Os grandes desafi os são ampliar a produção e a oferta dos produtos com a qualidade e frequência 
requisitadas pelo mercado, e interagir com chefs de cozinha, buscando a inclusão das carnes de cordeiro 
e cabrito em seus cardápios. Intensifi cam-se ações voltadas à divulgação das carnes nos pontos de venda, 
visando ampliar consumidores destes produtos.

Conforme os conceitos de proteção da biodiversidade, a ovinocaprinocultura se destaca dentro da 
diversidade de espécies e dentro dos conceitos da integração lavoura e pecuária.

Objetivos do projetoObjetivos do projeto

GeralGeral
Desenvolver e viabilizar a ovinocultura e a caprinocultura como atividade de importância econômica e 

social, buscando a estruturação das cadeias produtivas, por meio do associativismo.

Específi cosEspecífi cos
 desenvolver políticas públicas para atendimento às demandas do setor
 promover a capacitação dos elos das cadeias produtivas
 estabelecer parcerias visando ao desenvolvimento do setor
 estabelecer centros de multiplicação genética, caprina e ovina, produzindo animais geneticamente 

melhorados, atendendo às organizações dos produtores, colégios agrícolas, universidades e prefeituras
 oferecer à classe produtora assistência técnica comprometida com o desenvolvimento do setor, 

ajudando na viabilização do negócio
 gerar e adaptar tecnologias e práticas de manejo apropriadas aos produtores paranaenses

Ações prioritáriasAções prioritárias
 estruturação do negócio
 produção qualifi cada em quantidade e preços compatíveis
 produção com identifi cação de origem
 estabelecimento de parcerias
 garantia de assistência técnica qualifi cada aos produtores
 marketing das carnes

Abrangência do projetoAbrangência do projeto
 atendimento preferencial a grupos de produtores organizados, em todo o Estado
 melhorias esperadas
 organização de grupos de produtores conectados com o mercado
 viabilização das atividades produtivas
 diversifi cação da produção
 ampliação da produção e da oferta de carnes
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10.2.9  AQUICULTURA E PESCA10.2.9  AQUICULTURA E PESCA

Luiz Danilo Muehlmann
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER)

A produção mundial de pesca encontra-se estagnada há mais de uma década e sem perspectivas de 
crescimento. A única alternativa de atendimento à demanda crescente por pescados é a aquicultura, ou seja, 
o cultivo de organismos aquáticos. Por esse motivo, a aquicultura é uma das fontes de proteína animal que 
mais cresceu nas últimas décadas. 

A produção mundial de pescados no ano 2011, foi de 156,2 milhões de toneladas, das quais 62,7 milhões 
são oriundas da aquicultura e 93,5 milhões da captura (FAO, 2013), conforme é possível visualizar na fi gura 
10.2.26.

FIGURA 10.2.26 - PRODUÇÃO MUNDIAL DE PESCADOS, ORIUNDOS DA AQUICULTURA E DA PESCA EXTRATIVAFIGURA 10.2.26 - PRODUÇÃO MUNDIAL DE PESCADOS, ORIUNDOS DA AQUICULTURA E DA PESCA EXTRATIVA
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Na fi gura 10.2.27, pode-se visualizar a participação da atividade da aquicultura e da pesca na produção 
mundial de pescados.

FIGURA 10.2.27 - PARTICIPAÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE PESCADOS FIGURA 10.2.27 - PARTICIPAÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE PESCADOS 
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A produção total de pescados no Brasil é de aproximadamente 1.264.764,9 toneladas por ano. A produção 
da aquicultura brasileira, em 2010, foi de 479.398,6 toneladas, representando 38% da produção total de 
pescados (MPA, 2010), conforme a fi gura 10.2.28.

FIGURA 10.2.28 - PRODUÇÃO NACIONAL DE PESCADOS, ORIUNDOS DA PESCA EXTRATIVA E DA AQUICULTURAFIGURA 10.2.28 - PRODUÇÃO NACIONAL DE PESCADOS, ORIUNDOS DA PESCA EXTRATIVA E DA AQUICULTURA
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O consumo per capita médio é estimado em 11,17 kg/ano, muito abaixo do verifi cado para a carne bovina 
e de aves, que é de 36 kg/ano e 24 kg/ano, respectivamente. Está abaixo, também, da média de consumo 
mundial, de 19,2 kg (FAO, 2014), e do consumo em países desenvolvidos, como Estados Unidos (21,3 kg/ano), 
Japão (66,1 kg/ano), Reino Unido (20,2 kg/ano) e Itália (23,1 kg/ano). 

Visando identifi car os motivos do consumo relativamente baixo de pescados, em nível nacional, a 
pesquisa realizada por Kubitza e Lopes (2002) identifi cou como principais difi culdades, na hora de decidir 
pela compra, a inabilidade de determinar se o pescado é fresco (27,6%) e o preço (24,5%), considerado 
mais alto que o de outras carnes. A maioria destes consumidores afi rmou que os motivos que os levavam ao 
consumo de pescado eram o prazer de comer esse produto (45,7%) e seu benefício para a saúde (30,6%). 
Também, a maioria dos consumidores (82%) declarou que consome o pescado em casa e que a principal 
preocupação diz respeito à qualidade/frescor do produto (45%), seguida da possibilidade de se engasgar com 
espinhos (44,7%).

O consumo está crescendo regularmente (fi gura 10.2.29), no entanto, o abastecimento está sendo feito 
por meio da importação (fi gura 10.2.30).

FIGURA 10.2.29 - EVOLUÇÃO DO CONSUMO MÉDIO PER CAPITA NACIONALFIGURA 10.2.29 - EVOLUÇÃO DO CONSUMO MÉDIO PER CAPITA NACIONAL
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FONTE: ACEBI (2014)

A demanda crescente por pescados é explicada pelo crescimento populacional e consequente aumento 
do consumo de proteína de origem animal (a demanda mundial por alimentos vai duplicar até 2050), pelo 
aumento do consumo em função da qualidade do alimento (proteína de alto valor biológico, baixo teor de 
gordura e elevada digestibilidade) e, também, por ser um alimento funcional devido à presença de boa 
quantidade de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (chamados de ômega-3). Está comprovada a 
ação benéfi ca do consumo de alimentos ricos em ômega-3, de forma equilibrada com as demais classes de 
ácidos graxos, principalmente para o sistema cardiovascular, sistema imunológico e doenças degenerativas.
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FIGURA 10.2.30 - PARTICIPAÇÃO DOS PESCADOS NA PRODUÇÃO NACIONAL E DOS IMPORTADOS NO FIGURA 10.2.30 - PARTICIPAÇÃO DOS PESCADOS NA PRODUÇÃO NACIONAL E DOS IMPORTADOS NO 
CONSUMO PER CAPITA NACIONALCONSUMO PER CAPITA NACIONAL
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No ranking da produção mundial, o Brasil ocupa atualmente a 17o posição e, segundo 
projeções da FAO, até o ano de 2030 poderá ocupar o 2o lugar, perdendo somente para a 
China. Deverá produzir 21 milhões de toneladas/ano por meio da aquicultura, para que 
não ocorra défi cit. Se os produtores brasileiros não atenderem à demanda prevista, os 
asiáticos atenderão. O Brasil possui 12% da água doce disponível no planeta e tem 70% 
do seu território (6 milhões de km2) com sol o ano todo. 

10.2.9.1 A PISCICULTURA NO PARANÁ10.2.9.1 A PISCICULTURA NO PARANÁ

No Paraná, a produção de peixes, estimada no ano de 2014, foi de 76.456 toneladas, 
sendo 64.078t das espécies cultivadas e 6.616t de peixes de captura, mais 5.761t de 
camarões. Das espécies cultivadas, a tilápia foi responsável por 89% desta produção 
(57.269t) (DERAL/SEAB, 2015). A produção de peixes ocorreu em todo o Estado, no 
entanto, o polo Oeste (Toledo e Cascavel) respondeu por 68% do total produzido e o 
Norte (Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina e Londrina) respondeu por 16% do 
total. O polo Leste, apesar de apresentar pequena produção de piscicultura (menos de 
5% da produção estadual), tem grande importância na produção de pescado marinho e 
é o principal centro consumidor (fi gura 10.2.31).

As principais espécies produzidas no Estado são a tilápia (89%), as carpas (4,5%), 
as espécies nativas, pacu, piauçu e tambacu (5,5%), e os bagres (1,0%). 

A piscicultura é explorada em viveiros de terra e em tanques-rede. A produção em 
tanques-rede ocorre, predominantemente, no vale do Rio Paranapanema, e entre as 
barragens predomina, em número de produtores e produção, a represa Capivara. Sua 
produção é mais recente em tanques-rede no vale do Rio Iguaçu, e já está sendo feita, 
principalmente, na represa de Salto Caxias. A produção na costa oeste, em especial na 
represa de Itaipu, é praticada com espécies nativas, principalmente o pacu. A criação 
de tilápias naquela represa está sendo autorizada (licenciada), a partir de 2015, desde 
que instalada nas áreas alagadas pelos tributários da margem brasileira, ou seja, fora do 
corpo principal da represa.

A produção de tilápias em tanques-rede, além da morosidade nos processos de 
licenciamento para a obtenção dos Termos de Cessão, enfrenta difi culdades nos locais 
de cultivo, pela eutrofi zação dos ambientes. As áreas ou locais de instalação são 
protegidas de ventos fortes e, nestas, é frequente o fl orescimento de algas cianofíceas. 
Esse fato, apesar de não provado por estudos científi cos, pode ser decorrente da 
eutrofi zação das águas provenientes de áreas urbanas (esgoto, efl uentes industriais 
etc.) e de escorrimento superfi cial da água em áreas de lavoura. Os locais de maior 
ocorrência do fl orescimento de algas estão próximos de centros urbanos ou em regiões 

com grande utilização do entorno para lavouras altamente tecnifi cadas, em especial, com plantio direto. O uso de grande 
quantidade de fertilizantes de alta solubilidade enriquece a água que escorre superfi cialmente. O escorrimento está sendo 
facilitado pela retirada dos cordões de contorno e curvas de nível, realizada para facilitar o trabalho das máquinas, atualmente 
de grande porte.

FIGURA 10.2.31 - POLOS DE PISCICULTURA FIGURA 10.2.31 - POLOS DE PISCICULTURA 

FONTE: EMATER, 2014.

A produção em viveiros de terra (escavados) é realizada em todo o Estado, e os sistemas de produção variam desde os 
extensivos até os intensivos. Nos sistemas extensivos, os piscicultores realizam o povoamento em policultivo com carpas e 
tilápia, fazendo a suplementação alimentar com rações de baixo custo, obtendo produtividade de até 3.000 kg/ha/ciclo, de 
aproximadamente 1 ano. E nos sistemas intensivos, com o povoamento com tilápia, é realizado manejo adequado da qualidade da 
água e alimentação racional com o uso de formulações para cada uma das classes de tamanho dos peixes, atingindo produtividade 
média em torno de 20.000 kg/ha/ciclo, de 240 dias.

Nos sistemas intensivos está sendo recomendado aos produtores o manejo correto dos efl uentes e, em especial, da despesca. 
No que se refere aos efl uentes, está sendo desenvolvido grande esforço para adequação às exigências da Resolução CONAMA nº 
357/2005. Em áreas de agricultura intensiva, já estão ocorrendo problemas para atendimento desta Resolução. A água captada 
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para o abastecimento dos viveiros apresenta valores para a concentração de fósforo mais elevados do que aqueles exigidos para 
os efl uentes pela mesma Resolução.

O Paraná já possui autossufi ciência na produção de alevinos, atendendo às necessidades dos piscicultores no que se refere 
às espécies e linhagens. No entanto, necessita uma melhor distribuição de oferta de alevinos no decorrer do ano. Atualmente, 
inclusive, as estações de alevinagem estão exportando para outros estados. O Estado do Paraná também apresenta autossufi ciência 
na produção de insumos, em especial, rações e equipamentos.

Existem vários canais de comercialização para os peixes produzidos, como os frigorífi cos, pesque-pagues, feiras e vendas 
diretas aos consumidores. Atualmente, predomina a comercialização para as indústrias processadoras (frigorífi cos) – fi gura 
10.2.32.

FIGURA 10.2.32 - LOCALIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PROCESSADORAS (FRIGORÍFICOS) FIGURA 10.2.32 - LOCALIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PROCESSADORAS (FRIGORÍFICOS) 

FONTE: EMATER, 2014.

A localização dos frigorífi cos está concentrada nas áreas de maior produção, e voltada ao processamento da tilápia. O 
principal produto do processamento é o fi lé. Existem no Estado quatro cooperativas em operação, sendo duas localizadas no polo 
Oeste (região de Toledo e Cascavel), uma no Leste (região de Curitiba) e uma na região Sudoeste do Estado (região de Francisco 
Beltrão).

Atualmente, os gargalos enfrentados para acelerar o desenvolvimento da atividade 
são a falta do licenciamento ambiental, de profi ssionalização dos piscicultores e de 
organização. Todos esses gargalos são decorrentes da falta de assistência técnica aos 
produtores, seja ofi cial ou privada. 

O crescimento verifi cado na atividade ocorreu pelos investimentos realizados com 
recursos dos próprios piscicultores. Mesmo com grande disponibilidade de crédito, 
oferecido por meio de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar/PRONAF, os produtores não tiveram como acessar o recurso. 

A falta do licenciamento ambiental decorrente das difi culdades impostas aos 
piscicultores, pela legislação, e a morosidade na tramitação dos processos, não 
permitiram que os mesmos tivessem acesso ao crédito. 

10.2.9.2  AÇÕES PRIORITÁRIAS A SEREM DESENVOLVIDAS10.2.9.2  AÇÕES PRIORITÁRIAS A SEREM DESENVOLVIDAS

Aspectos AmbientaisAspectos Ambientais
 legalização da atividade - outorga para uso da água e licenciamento ambiental:
 difusão da informação e capacitação dos piscicultores
 elaboração dos projetos

 produção ambientalmente sustentável - parcerias com universidades:
 pesquisa sobre a qualidade da água e efl uentes na piscicultura
 tecnologia e equipamentos de despesca
 desenvolvimento/aperfeiçoamento de sistemas de cultivo ambientalmente 

sustentáveis

Organização dos PiscicultoresOrganização dos Piscicultores
 grupos informais visando à profi ssionalização
 grupos formais para a produção, solução de entraves, parcerias e acesso ao 

mercado

Profi ssionalização dos PiscicultoresProfi ssionalização dos Piscicultores
 sistema de produção:
 capacitação para a produção das espécies demandadas
 integração entre explorações na agricultura familiar
 padrões e qualidade dos produtos

 gestão da atividade:
 planejamento, registros e análises do sistema de produção
 estudo das cadeias, identifi cação das oportunidades e estrangulamentos e 

discussão com os piscicultores e organizações

Ações PolíticasAções Políticas
 dispensa do pagamento da taxa de outorga para uso da água
 subsídios para a instalação da rede elétrica
 legalização dos pequenos abatedouros – abastecimento local/regional (custo e 

burocracia)
 agilização nos processos junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura
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10.2.10  APICULTURA10.2.10  APICULTURA

Julio Takeshi Suzuki Júnior, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)

A produção da apicultura vem crescendo signifi cativamente no Paraná, permitindo ascensão, embora não 
ininterrupta, da participação do Estado no total ofertado pelo País. Segundo dados do IBGE, no ano de 1974 
foram produzidas apenas 275 toneladas de mel no território paranaense (tabela 10.2.22), o que representou 
6,7% do total nacional e assegurou a quinta posição entre as unidades da federação, atrás de Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. Vinte anos depois, a produção local saltou para 2.920 toneladas, com 
a participação estadual subindo para 16,7%, a terceira maior entre os estados.

Finalmente, no último resultado disponível, referente a 2012, o Paraná ocupou a segunda colocação no 
ranking, sendo superado somente pelo Rio Grande do Sul, a despeito da tênue queda do peso relativo na 
oferta nacional (16,2%), com a produção atingindo consideráveis 5.496 toneladas.

Em um maior detalhamento territorial, verifi ca-se que as microrregiões de União da Vitória e Telêmaco 
Borba são as mais representativas em termos de produção no Estado, respondendo por, respectivamente, 
11,0% e 10,3% do total ofertado pelo Paraná em 2012 (tabela 10.2.23). Nessas espacialidades, a produção 
avançou a uma taxa média anual superior a 10% no período 2002-2012, em um ritmo que, embora bastante 
expressivo, foi suplantado pelo crescimento da atividade nas microrregiões de Cascavel e São Mateus do Sul, 
que contabilizaram variações médias anuais de 18,3% e 12,5%, respectivamente, no intervalo em questão.

TABELA 10.2.22 - PRODUÇÃO DE MEL - UNIDADES DA FEDERAÇÃO E BRASIL - 1974-1994-2012TABELA 10.2.22 - PRODUÇÃO DE MEL - UNIDADES DA FEDERAÇÃO E BRASIL - 1974-1994-2012

UF/PAÍS
1974 1994 2012

Quantidade (t) Part. (%) Quantidade (t) Part. (%) Quantidade (t) Part. (%)

Rio Grande do Sul 1.046 25,3 3.196 18,2 6.774 20,0
Paraná  275 6,7 2.920 16,7 5.496 16,2
Santa Catarina 1.182 28,6 3.992 22,8 4.389 12,9
Minas Gerais  127 3,1 1.515 8,7 3.399 10,0
São Paulo  431 10,4 2.673 15,3 2.822 8,3
Ceará  88 2,1  477 2,7 2.017 5,9
Bahia  403 9,8  195 1,1 1.595 4,7
Piauí  178 4,3  792 4,5 1 563 4,6
Outros  397 9,6 1.755 10,0 5.877 17,3
BRASIL 4.129 100,0 17.514 100,0 33.932 100,0

FONTE: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal

De acordo com estatísticas do Censo Agropecuário do IBGE, havia 11.414 estabelecimentos rurais 
dedicados à produção de mel no Paraná em 2006, distribuídos em 344 municípios, sendo preponderantes 
aqueles classifi cados como da agricultura familiar (83,2% do total). Nesse estrato específi co, caracterizado 
pela atuação da família como força central de trabalho, o produto da apicultura garantiu receitas da ordem 
de R$ 12,4 milhões ao ano, o que evidencia a importância da atividade, não raramente complementando a 
renda do pequeno e médio produtor rural.

Para reforçar a condição da apicultura como alternativa econômica, seriam necessárias, além de ações no 
âmbito da propriedade, medidas de incentivo ao consumo no País, que presentemente gira em torno de 0,1 
kg/pessoa/ano, muito abaixo, por exemplo, das marcas de 0,6 kg/pessoa/ano dos Estados Unidos e 0,7 kg/
pessoa/ano da União Europeia, conforme dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO).

TABELA 10.2.23 - PRODUÇÃO DE MEL, SEGUNDO MICRORREGIÕES - PARANÁ - 2002 E 2012TABELA 10.2.23 - PRODUÇÃO DE MEL, SEGUNDO MICRORREGIÕES - PARANÁ - 2002 E 2012

MICRORREGIÃO
2002 2012 TAXA MÉDIA ANUAL 

2002-2012 (%)Produção (t) Part. (%) Produção (t) Part. (%)

União da Vitória  209 7,4  606 11,0 11,2
Telêmaco Borba  215 7,6  565 10,3 10,1
Prudentópolis  287 10,1  435 7,9 4,2
Curitiba  237 8,3  344 6,3 3,8
Francisco Beltrão  149 5,2  291 5,3 6,9
Toledo  217 7,6  277 5,0 2,5
Cascavel  48 1,7  260 4,7 18,3
Ponta Grossa  106 3,7  256 4,7 9,2
São Mateus do Sul  75 2,6  244 4,4 12,5
Guarapuava  155 5,4  206 3,7 2,9
Outros 1.145 40,3 2.013 36,6 5,8
PARANÁ 2.844 100,0 5.496 100,0 6,8

FONTE: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal

10.2.10.1  ESTUDO DA CADEIA PR ODUTIVA DO MEL NO CONTEXTO DA APICULTURA PARANAENSE – 10.2.10.1  ESTUDO DA CADEIA PR ODUTIVA DO MEL NO CONTEXTO DA APICULTURA PARANAENSE – 
UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITÁRIASUMA CONTRIBUIÇÃO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITÁRIAS

Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB

Blênio César Severo Peixe 
Universidade Federal do Paraná - UFPR

A apicultura caracteriza-se pela exploração econômica e racional da abelha do gênero Apis e espécie Apis 
mellifera. É uma atividade de reconhecida importância na geração de emprego e renda, fator de diversifi cação 
da propriedade rural, proporcionando benefícios sociais, econômicos e ecológicos. O Censo Agropecuário de 
1995/1996 apontou a existência de 172.488 estabelecimentos agropecuários que desenvolviam a atividade 
apícola no Brasil, com 1,6 milhão de colmeias e produção de 18.450 toneladas de mel. Atualmente, estima-se 
que a apicultura brasileira conte com 300 mil apicultores, manejando 2,5 milhões de colmeias e produzindo 
de 30 a 40 mil toneladas de mel (SOMMER, 2002 apud REIS; COMASTRI FILHO, 2003, p.11).

A apicultura paranaense teve bom desenvolvimento durante a década de 1980. Estima- se que no Estado 
do Paraná existam, atualmente, cerca de 30 mil apicultores, dos quais 90% são pequenos produtores. Estes 
possuem, em média, 25 colmeias por apicultor e uma produtividade de 15 kg de mel por colmeia por ano. Deste 
número expressivo de estabelecimentos envolvidos com a criação de abelhas Apis mellifera, uma parcela, que 
gira em torno de 10 mil, ou seja, um terço (1/3), desenvolve uma apicultura racional e tecnifi cada, sendo que 
muitos deles chegam a atingir produtividade de até 60-70 kg de mel por colmeia por ano.

Outros produtos apícolas, como própolis, geleia real, cera e apitoxina (veneno da abelha) são também 
produzidos em pequena escala por poucos apicultores. A grande maioria dos apicultores tem na exploração 
apícola uma complementação da renda da propriedade rural.

A produção nacional de mel, em 2005, atingiu 33.750 toneladas. O Paraná, com uma produção de 4,4 mil 
toneladas por ano, é o terceiro produtor nacional e o 5º maior exportador brasileiro, com 898 toneladas, do 
total de 14,6 mil toneladas exportadas pelo Brasil em 2006.

Diante do exposto, justifi ca-se o objetivo geral do estudo da cadeia produtiva do mel no contexto 
da apicultura paranaense, destinado a subsidiar a identifi cação de políticas públicas prioritárias para o 
desenvolvimento do setor, tendo os seguintes objetivos específi cos: i) identifi car e caracterizar os elos/
segmentos da cadeia produtiva do mel no contexto da apicultura paranaense; ii) relacionar os problemas/
gargalos da apicultura do Paraná; e iii) identifi car e caracterizar as políticas públicas prioritárias a serem 
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implementadas para o desenvolvimento da atividade apícola, conforme as áreas/setores/elos/segmentos da 
cadeia produtiva do mel.

A partir deste estudo, poderá ser articulado, com os vários elos/segmentos desta cadeia produtiva 
(associações, empresas, técnicos, agentes públicos e governo), um programa estadual de desenvolvimento da 
apicultura, a exemplo do que já acontece em outros estados da federação brasileira.

10.2.10.1.1  DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL10.2.10.1.1  DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL

Para o desenvolvimento deste estudo, foram abordados os seguintes tópicos: aspectos gerais sobre 
apicultura e conceituação de cadeia produtiva; breve histórico da apicultura brasileira; contextualização da 
apicultura paranaense no Brasil e no mundo; citação dos produtos oriundos da apicultura e sua importância 
ecológica, econômica e social; caracterização da cadeia produtiva do mel do Paraná com a defi nição dos elos 
e seus gargalos e propostas de políticas públicas para o desenvolvimento da apicultura paranaense.

Iniciou-se com uma ampla revisão bibliográfi ca sobre o tema, seguida de consultas às instituições 
governamentais e privadas, tais como Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Emater/PR, 
Embrapa, associações de produtores, cooperativas e empresários apícolas. Também foram utilizados dados 
secundários, principalmente censitários, e demais dados produzidos pelo IBGE (Pesquisa Pecuária Municipal). 
O levantamento de dados primários foi realizado por meio de incursões nas áreas objeto de estudo, visando 
colher informações junto aos principais atores. Foram, também, feitos contatos com os interlocutores chaves 
da cadeia produtiva da apicultura paranaense.

10.2.10.1.2  ASPECTOS GERAIS DA APICULTURA E CONCEITUAÇÃO DE CADEIA PRODUTIVA10.2.10.1.2  ASPECTOS GERAIS DA APICULTURA E CONCEITUAÇÃO DE CADEIA PRODUTIVA

O clima tropical e a ampla e variada vegetação do Brasil são características que favorecem a apicultura. 
Apesar de pouco aproveitado, o Brasil possui potencial para se tornar líder mundial na produção de 
mel, pois dispõe de tecnologia sufi ciente para aumentar sua produção em curto prazo. Isto é facilmente 
comprovado pela rapidez com que o setor reagiu ao aumento do preço internacional (PEROSA et al., 2004, 
p.44). Entretanto, a produtividade média brasileira varia de 18 a 20 quilos por colmeia por ano, enquanto a 
Argentina, por exemplo, alcança 38 quilos por colmeia por ano ( PEREZ, 2004, p.35). Este dado revela 
que, para aumentar a produção, é mais importante aumentar a produtividade por colmeia.

No Paraná, a apicultura praticada na agricultura familiar emprega baixa tecnologia, com produção 
média de 15 kg de mel/colmeia/ano (PEGORARO, 2005, p.8). Contudo, com o uso de técnicas adequadas, a 
apicultura familiar pode aumentar a produtividade para 35 kg/colmeia/ano. Nacionalmente estima-se que, 
com um bom manejo, os apicultores possam alcançar 45 quilos de mel por colmeia/ano em apiário fi xo, e 80 
a 100 kg/colmeia/ano com apicultura migratória (PEREZ, 2004, p.35). 

Cadeias produtivas são conjuntos de componentes interativos, tais como sistemas produtivos 
agropecuários e agrofl orestais, fornecedores de serviços de insumos, indústrias de processamento e 
transformação, distribuição e comercialização, além de consumidores fi nais do produto e subprodutos da 
cadeia (MICHELLON, 1997, p.9). O estudo dessas relações intersetoriais vem sendo utilizado pelos analistas de 
desenvolvimento econômico para melhor captar a dinâmica da agricultura que se estabeleceu com o avanço 
da industrialização, reduzindo a ênfase da abordagem fundada na tradicional divisão da economia nos setores 
primário, secundário e terciário, em prol de um enfoque calcado em agregados multissetoriais (LAURENTI, 
2000, p.52). Esta abordagem permite: a ) visualizar a cadeia produtiva de forma integral; b) identifi car as 
debilidades e potencialidades; c) motivar o estabelecimento de cooperação técnica; d ) identifi car gargalos 
e elementos faltantes; e e) certifi car os fatores de condicionantes de competitividade em cada segmento 
(DA SILVA, 2005, p.2).

10.2.10.1.3  BREVE HISTÓRICO DA APICULTURA BRASILEIRA10.2.10.1.3  BREVE HISTÓRICO DA APICULTURA BRASILEIRA

A apicultura brasileira pode ser dividida em quatro fases distintas:
1ª) Antes de 1840, em que só se cultivavam os meliponídeos; no S u l do Brasil as mandaçaias, 

mandaguaris tuivas, jataís, manduris; no Nordeste a uruçu, a jandaira e a canudo; no Norte a 
urucu comum, a jandaira e uruçu porta-de-renda, e muitas outras.

2ª) Inicia-se em 1840 com a introdução, no Brasil, da Apis mellifera mellifera, que se tornou a nossa abelha 
“europa”, ou abelha-do-reino, que foi gradualmente impondo-se como abelha produtora de mel.

3ª) Ao redor de 1870-1880, com a imigração dos alemães, colmeias de Apis mellifera mellifera foram 
trazidas da Alemanha para os Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo (Limeira, Piracicaba, São 
Carlos). Também nessa época, F. A. Hannemann traz para Rio Pardo, e A. Van Emelen para Pernambuco, 
a Apis mellifera ligustica.

4ª) Tem início ao redor de 1950, com a introdução das abelhas africanas Apis mellifera scutellata, até o 
presente (CAMARGO, 1972, p.11).

Atualmente as abelhas africanizadas encontram-se distribuídas desde o sul do Brasil até o sul dos EUA, 
e são mais adaptadas ao meio ambiente tropical do que às subespécies europeias, mostrando-se melhores 
produtoras de mel nas condições tropicais e com maior tolerância às pragas e doenças (REIS et al., 2003, p.10).

10.2.10.1.4  CONTEXTUALIZAÇÃO DA APICULTURA PARANAENSE NO BRASIL E NO MUNDO10.2.10.1.4  CONTEXTUALIZAÇÃO DA APICULTURA PARANAENSE NO BRASIL E NO MUNDO

No mundo, mais de 130 países desenvolvem a apicultura. Em 2005, conforme estimativas da FAO, a 
produção total de mel alcançou cerca de 1,38 milhão de toneladas, movimentando valores da ordem de 1,5 
bilhão de dólares. Os países que se destacam na produção de mel são: China (22,1%), Estados Unidos (5,9%), 
Argentina (5,8%), Turquia (5,4%), Ucrânia (4,4%), México (4,1%) e Federação Russa e Índia (3,8% cada), que 
respondem por mais de 50% do volume mundial produzido. O Brasil se posiciona na 15ª posição no ranking 
mundial, segundo a FAO, ou na 12a posição, de acordo com os dados do IBGE.

No Brasil a produtividade (kg/colmeia/ano) é bastante reduzida, especialmente quando comparada com 
a produtividade obtida em alguns países, a saber: Brasil (15), EUA (32), México (31), Argentina (30 a 35) 
e China (50 a 100), situação justifi cada pelo nível de utilização de recursos tecnológicos na produção. 
(EMBRAPA PANTANAL; BANCO DO NORDESTE, 2003 apud SEBRAE, 2006, p.13).

Sabe-se que o consumo de mel in natura é baixo e pouco difundido junto à população da maioria dos 
países, resultando num consumo médio per capita mundial de 300g/pessoa/ano. Os maiores consumos anuais 
foram observados nos seguintes países: Áustria - 1.700g/pessoa/ano, Grécia -  1.600, Suíça -  1.300, 
Alemanha -  1.200, Eslovênia -  1.100, Ucrânia -  1.000, Turquia -  800, Canadá e Espanha -  700, Estados 
Unidos e Nova Zelândia -  600, França - 500 e México -  200 (FAO, 2006 apud VIERA; KALVELAGE, 2006, 
p.163).

No contexto nacional, a Região Sul contribui com quase 47% da produção total de mel, ocupando o 
Estado do Rio Grande do Sul a primeira posição, com 7.428 toneladas; o Paraná na terceira posição, com 
4.462 toneladas; e o Estado de Santa Catarina na quarta posição, com 3.926 toneladas. O Estado do Piauí, no 
ano citado, passou a ocupar a segunda colocação, com 4.497 toneladas.

No período de 1991-2005, a produção nacional cresceu 80,79% e o desempenho dos principais estados 
produtores foi positivo: Piauí (836,30%), Ceará (333,84%), Rio Grande do Sul (116,18%), Minas Gerais 
(82,94%), Paraná (26,46%) e São Paulo (80,79%). Para Santa Catarina, observa-se uma queda da produção 
de mel da ordem de 26,62%.

Os produtos apícolas brasileiros são reconhecidos no exterior por sua qualidade, destacando-se o mel, 
que é apreciado por sua característica de aroma e isenção de contaminação por medicamentos, poluição 
ambiental e agrotóxicos.

A maioria de nossos méis possui, na prática, características de produto orgânico ou biológico, podendo, 
assim, obter melhores cotações e conquistar espaço específi co no mercado internacional como mel de mesa, 
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com maior agregação de valor, e não como simples commodity, entregue a intermediários do exterior e 
vendido a granel (tonéis de 200 kg).

A apicultura é desenvolvida em todo o Estado do Paraná, com destaque para as Mesorregiões (dentre dez) 
Sudeste, Centro-Oriental, Sudoeste, Oeste e Metropolitana de Curitiba, que participam, respectivamente, 
com 21,68%, 19,78%, 13,12%, 12,74% e 11,37% da produção total. De 1997 a 2005, as mesorregiões que 
contribuíram com a evolução da apicultura paranaense e experimentaram os maiores crescimentos percentuais 
foram: Centro-Ocidental (301,19%), Noroeste (224,46%), Centro-Oriental (159,47%), Oeste (136,55%), Norte 
Pioneiro (135,55%) e Sudoeste (127,81%). O pior desempenho fi cou com a Mesorregião Centro-Sul, com 
18,75%, seguido pela Mesorregião Metropolitana de Curitiba, que registrou crescimento de apenas 34,22%.

Quando se analisa a apicultura de cada um dos 399 municípios do Paraná, constata-se que os campeões de 
produção de mel (em quantidade e participação percentual) são: Ortigueira (550 toneladas - 12,32%), São João 
do Triunfo (310 toneladas - 6,95%), Cruz Machado (215 toneladas - 4,82%), Palmeira (140 toneladas - 3,14%), 
Altônia (86 toneladas - 1,93%), Bocaiuva do Sul (85,7 toneladas - 1,92%) e Toledo (77,5 toneladas - 1,74%).

Para uma radiografi a mais detalhada do perfi l apícola paranaense, tendo como base as 39 microrregiões 
homogêneas do IBGE, ressaltam-se na produção de mel (quantidade e participação percentual) as microrregiões 
de: Telêmaco Borba (606 toneladas - 13,58%), União da Vitória (411,8 toneladas - 9,23%), São Mateus do 
Sul (352,7 toneladas - 7,90%), Curitiba (322,8 toneladas -  7,23%), Toledo (308,5 toneladas - 6,91%) e 
Francisco Beltrão (302,8 toneladas - 6,79%).

É inegável e notória a importância da apicultura para a economia e sociedade paranaense, como geradora 
de divisas externas (exportações de mel em 2006 - US$ 1,5 milhão, cera, própolis etc.), diversifi cação, 
geração de renda, ocupação da mão de obra da propriedade agrícola familiar, geração de empregos nas 
cidades (unidades de benefi ciamento de mel e agroindústrias) e preservação de defesa do meio ambiente 
(livre de poluentes, de agrotóxicos e da degradação da fl ora).

Para atestar o fator econômico, lança-se mão de estimativas do Valor Bruto da Produção Agropecuária, 
calculado pela SEAB/DERAL, que para a apicultura representou, em 2004/2005, apenas com o mel, R$ 23,409 
milhões, e, com os outros cinco produtos das abelhas, R$ 30,05 milhões.

 10.2.10.1.5  PRODUTOS E SERVIÇOS ORIUNDOS DA A P ICULTURA E SUA IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA,  10.2.10.1.5  PRODUTOS E SERVIÇOS ORIUNDOS DA A P ICULTURA E SUA IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA, 
ECONÔMICA E SOCIALECONÔMICA E SOCIAL

O Brasil destaca-se no cenário internacional pelo domínio da tecnologia de controle das abelhas africanizadas, 
pela resistência ao ácaro Varroa jacobsoni (hoje conhecido como Varroa destructor), pelo signifi cativo peso da 
indústria apícola (variedades e qualidade de seus produtos: centrífugas, desoperculadoras, tanques, cilindros 
para produção de cera alveolada, colmeias etc.) (SEBRAE, 2006, p.14).

Também, ressalta-se o aumento da produção de produtos obtidos diretamente da criação de abelhas 
(mel, pólen, geleia real, própolis, veneno etc.), os quais são a seguir descritos.

Mel - Uma substância elaborada pelas abelhas a partir da coleta de néctar e/ou secreções de partes vivas 
das plantas. Este material é coletado, transformado e combinado com secreções próprias das abelhas, 
para ser posteriormente armazenado nos alvéolos dos favos e consumido por elas como alimento (LOPES 
et al., 2001, apud PAULA NETO; ALMEIDA NETO, 2006, p.2). O mel é comercializado puro ou combinado 
com outros produtos como, por exemplo, própolis ou geleia real, hortelã, ervas medicinais e outros 
produtos.
Geleia Real - “A geléia real é uma substância produzida pelas operárias, pela ação das glândulas 
hipofaringeanas e mandibulares, usada como alimento das larvas e da rainha.” (LOPES et al., 2001 
apud PAULA NETO; ALMEIDA NETO, 2006, p.6). Possui uma produção pequena, resultando num preço 
relativamente elevado, por isso vendido em embalagens de 10 a 20 gramas. É um alimento natural, 
produzido pelas abelhas para alimentação das crias e da rainha.
Própolis - A própolis é uma substância resinosa, adesiva, balsâmica, elaborada pelas abelhas a partir 
da coleta de produtos existentes em botões fl orais, gemas e em cortes da casca dos vegetais (WIESE, 
1995; LOPES et al., 2001 apud PAULA NETO; ALMEIDA NETO, 2006, p.6). Segundo Paula Neto e Almeida 

Neto (2006, p.6), o preço da própolis no mercado interno varia entre R$ 20,00 e R$ 100,00/kg, com 
valor médio de R$ 50,00, dependendo da origem e qualidade do produto. O volume de produção é baixo 
e a falta de cuidado na coleta e no acondicionamento faz com que o produto tenha preço depreciado no 
momento da comercialização.
Apitoxina - É o veneno das abelhas operárias, que é armazenado na base do ferrão e usado na defesa da 
colmeia. É uma substância transparente, solúvel em água, composta de proteínas, aminoácidos, lipídeos e 
enzimas (LOPES et al., 2001 apud PAULA NETO; ALMEIDA NETO, 2006, p.7). O veneno, comercializado para 
laboratórios em gramas, é utilizado na fabricação de pomadas e vacinas. O mercado é ainda bastante 
incipiente, mas com grande potencial de crescimento (VILELA; ARAUJO, 2006, p.387). Atualmente, a 
demanda está concentrada em laboratórios que produzem remédios para tratar diversos males. Há grande 
carência de fornecedores e seu valor é amplamente reconhecido.
Cera - É composta de elementos com ação bacteriostática para a colmeia, de álcoois, ácidos graxos, 
ésteres, hidrocarbonetos e vitamina A. É produto muito utilizado nas indústrias química e farmacêutica 
e na fabricação de produtos artesanais, entre outras aplicações. Na apicultura atual utiliza-se a cera 
alveolada, a qual é colocada nas colmeias, a fi m de orientar e agilizar a construção dos favos. A cera 
é utilizada pelas abelhas para a construção dos favos e fechamento dos alvéolos (opérculo), sendo 
produzida por glândulas especiais (ceríparas), situadas no abdome das abelhas operárias (LOPES et al., 
2001 apud PAULA NETO; ALMEIDA NETO, 2006). Segundo estes autores, a produção nacional média por 
colmeia é estimada em 1,2 quilograma por ano. No cenário mundial o Brasil é o 15º produtor mundial, 
com 1.650 toneladas, representando cerca de 2,82% do total.
Pólen - Biologicamente, o pólen é o elemento fl oral masculino utilizado para a polinização das mais 
variadas espécies vegetais. É coletado pelas abelhas e transportado para a colmeia, onde é armazenado 
nos alvéolos para posterior utilização no preparo de alimento para as larvas jovens (WIESE, 1995 apud 
PAULA NETO; ALMEIDA NETO, 2006, p.6). Segundo estes autores, no Brasil ainda ocorre falta de pólen no 
mercado, dada a carência de divulgação de informações sobre o sistema de produção e o reconhecimento 
de demandas que justifi quem tal iniciativa. Há difi culdades de exportação de pólen em larga escala no 
momento, dada a pequena produção registrada.

Conforme fi cou explícito e será retomado adiante, a apicultura tem importância ecológica, econômica e 
social para o mundo e, especialmente, para o País.

Por sua natureza, a apicultura é uma atividade econômica conservadora das espécies, devido ao 
baixo impacto ambiental que ocasiona, permitindo a utilização permanente dos recursos naturais e a não 
destruição do meio rural. Assim, é uma das poucas atividades que preenchem todos os requisitos do tripé da 
sustentabilidade: o econômico – gerador de renda para os produtores; o social – ocupador de mão de obra 
familiar no campo, com diminuição do êxodo rural; e o ecológico – já que não se desmata para criar abelhas, 
mas, sim, ocorre o contrário, necessita-se das plantas vivas para a retirada do pólen e do néctar de suas 
fl ores, suas fontes alimentares básicas (ALCOFORADO FILHO, 1997; 1998 apud REIS et al., 2003, p.1).

 10.2.10.1.6  CARACTERIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL DO PARANÁ COM A DEFINIÇÃO DOS  10.2.10.1.6  CARACTERIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL DO PARANÁ COM A DEFINIÇÃO DOS 
ELOS E SEUS GARGALOSELOS E SEUS GARGALOS

Elos da Cadeia Produtiva do MelElos da Cadeia Produtiva do Mel
No estudo conduzido por Vilela (2000, p.133), o autor defi ne o apicultor e o consumidor como os dois 

atores mais importantes na cadeia produtiva do mel, em torno dos quais se encontra estruturado um 
conjunto de outros sujeitos com funções intermediárias, normalmente vinculadas às atividades de prestação 
de serviços, visando ao aperfeiçoamento da qualidade do produto do apicultor ao consumidor fi nal.

Em seu trabalho sobre a cadeia produtiva do mel do Piauí, Vilela (2000, p.134-166) destaca os seguintes 
elos: i) qualifi cação, assistência técnica e extensão rural; ii) agente fi nanceiro; iii) indústria de insumos, 
máquinas e equipamentos; iv) pesquisa agropecuária; v) fl ora apícola; vi) entidades representantes dos 
apicultores; vii) inspeção sanitária; viii) mercado interno; e ix) mercado externo.
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Estes mesmos elos foram utilizados para caracterizar a cadeia do mel no Paraná, apontando os principais 
gargalos/entraves.

Gargalos da Cadeia Produtiva do MelGargalos da Cadeia Produtiva do Mel
Para que se possa apontar as políticas públicas a serem implementadas na apicultura, buscando-se o 

desenvolvimento da cadeia produtiva do mel, é indispensável que se proceda à detecção dos principais 
gargalos (entraves ou problemas), que afetam cada elo da cadeia produtiva.

 Flora Apícola
Flora apícola é o conjunto das plantas que fornecem alimento (néctar e pólen) às abelhas, em uma 

determinada região. Já o termo ‘pasto apícola’ refere-se à quantidade de fl ores capazes de fornecer néctar 
e pólen, matérias-primas utilizadas pelas abelhas (colmeias) para a elaboração do mel, cera e geleia real.

A base para a produção apícola no Sul do Brasil é a vegetação nativa, que disponibiliza alimento para 
as abelhas no verão, outono, inverno e, sobretudo, na primavera. Aproximadamente 50% das espécies de 
plantas em fl oração são de interesse apícola (PEGORARO; ZILLER, no prelo, apud PEGORARO, 2003, p.1). 
Porém, esta vegetação carece de políticas de defesa, preservação e recomposição da vegetação original, 
priorizando-se as plantas de interesse apícola.

Os principais entraves identifi cados são: i) falta de realização de zoneamento apibotânico, necessário para 
melhor defi nir as políticas de exploração da atividade apícola e compatibilizá-la a outras atividades agrícolas; 
ii) identifi cação de espécies vegetais com maior potencial apícola para recompor o pasto, especialmente nas 
redondezas dos apiários; iii) falta de reconhecimento dos apicultores como agentes ambientais/ecológicos, 
cadastrando-os e credenciando-os para o exercício deste relevante serviço à causa ambiental; e iv) falta de 
determinação da capacidade de suporte dos diversos ecossistemas do Estado (melhor distribuição das colmeias 
pelos apicultores, otimizando a produtividade dos enxames, evitando a competição entre as abelhas por um 
pasto apícola escasso). Ainda neste item, citam-se: falta de conhecimento das características botânicas das 
espécies nativas utilizadas pelas abelhas para a produção de produtos apícolas; baixo nível de utilização 
da abelha como agente polinizador na agricultura: culturas tradicionais e não (feijão, soja e algodoeiro) 
e destinadas a biodiesel: girassol, nabo, canola etc., olericultura (abóbora, cebola, fava etc.), fruticultura 
(macieira, laranjeira, citros em geral, cafeeiro, meloeiro, abacateiro, coqueiro, algaroba etc.); e a falta de 
difusão da época de fl orescimento das plantas melíferas, segundo as regiões edafoclimáticas do Estado.

 Mercado Interno
Até o ano de 2002, a quase totalidade da produção nacional de mel era direcionada ao mercado 

interno. O Brasil, que hoje produz volume próximo a 40.000 toneladas, poderia facilmente produzir 200.000 
toneladas. Porém, o baixo consumo no mercado interno inibe o crescimento da produção.

Assim, os atuais gargalos do elo mercado interno são: consumo do mel mais como medicamento e 
menos como alimento; falta de campanhas publicitárias visando ao aumento do consumo de mel como 
alimento nas refeições diárias da população; falta de inserção de mel em sachês na merenda escolar (compras 
institucionais); falta da adoção de catálogos sobre mel e derivados de cada região de produção, destacando 
a importância para a alimentação humana; baixa qualidade do produto, devido à manipulação defi ciente, 
que deixa o consumidor insatisfeito; desconhecimento de alternativas de comercialização; sazonalidade 
da demanda (inverno); preços baixos e desestimulantes aos apicultores; falta de organização na produção 
(redução de custos de produção com a compra coletiva de insumos e fatores de produção) e na comercialização 
(venda direta aos consumidores, criação de marcas, embalagens especiais, outros produtos etc.); falta de 
diferenciação do mel para o consumo humano direto e para a indústria (produção de alimentos, medicamentos, 
cosméticos etc.).

 Mercado Externo 
No ano de 2000, o Brasil exportou 269 toneladas de mel; em 2001 exportou 2.489 toneladas, e em 2002 

as vendas externas atingiram 12.641 toneladas, ou seja, até recentemente praticamente toda a produção 
nacional de mel era destinada ao mercado interno. A mudança radical desta realidade deveu-se a fatores 

externos (problemas com China e Argentina), que acabaram por benefi ciar a apicultura nacional, com a 
elevação abrupta das exportações a partir de 2002.

Assim, o ingresso do Brasil no mercado internacional de mel e produtos apícolas é muito recente. O País 
também exporta, mas ainda em pequenos volumes, cera de abelha, própolis, pólen, geleia real e a própria 
apitoxina. No Brasil, os empresários da apicultura criaram a Associação Brasileira de Exportadores de Mel 
- ABEMEL (15 associados e 80% da exportação nacional), visando fazer frente aos desafi os da exportação; 
realizar a prospecção de novos mercados; e defender-se das naturais barreiras tarifárias/sanitárias e das 
difi culdades de adentrar e permanecer no comércio exterior. A conquista defi nitiva do mercado externo 
também pode estimular a apicultura nacional, especialmente se as vendas forem de produtos fracionados 
(marcas) e não a granel, como acontece nos dias de hoje.

Em 2006 o Paraná exportou 898 toneladas, situando-se em 6º lugar dentre os estados exportadores. 
No Estado do Paraná, são apenas sete as empresas habilitadas junto ao MAPA/SIF para a realização de 
exportação de mel, cuja localização espacial é em: Curitiba, Piraquara, Prudentópolis, União da Vitória, 
Maringá, Londrina e Ortigueira.

Assim, os gargalos que acometem este elo da cadeia produtiva do mel são: desconhecimento da legislação 
e dos mecanismos para exportação de mel; demanda do mercado externo de mel a granel (tonéis de 200 
litros), em vez do produto fracionado; baixo nível tecnológico e início da exploração de novos produtos; falta 
de tradição no mercado e pequena demanda; retorno da Argentina e China ao mercado internacional, com 
méis de baixa qualidade (homogeneizados) e preços baixos (níveis históricos: US$ 0,90/kg a US$ 1,00/kg); 
difi culdade de comercializar o mel embalado, agregando valor e realçando as propriedades do mel brasileiro 
(características singulares de qualidade e sabor).

 Profi ssionalização do Apicultor
A apicultura no Brasil e Paraná caracteriza-se fundamentalmente por ser uma atividade de pequena 

escala, associada a proprietários, arrendatários e/ou parceiros que se estruturam em torno de pequenas 
unidades agrárias, onde o trabalho é predominantemente familiar, como atividade econômica secundária 
(paralela às suas atividades profi ssionais) e explorando basicamente o mel. A produtividade é baixa, e 
a produção pequena. A totalidade dos apicultores paranaenses trabalha com a apicultura fi xa em vez de 
migratória, que é mais produtiva. É grande o potencial da apicultura, pois as abelhas podem ser utilizadas 
como agente polinizador em lavouras, nas quais sua contribuição já é sobejamente conhecida, como a 
cultura de maçãs, laranjas e demais citros, café, morango, melão etc.

É necessário investir na capacitação e treinamento dos apicultores, transformando-os em empreendedores, 
profi ssionais da atividade apícola (enfoque de que a ocupação na apicultura deve ser exercida como a 
atividade econômica principal do indivíduo), utilizando a tecnologia disponível: manejo apícola, Boas 
Práticas de Produção (BPP) e Boas Práticas de Fabricação/Processamento de Produtos (BPF), gestão do 
negócio apícola, cooperativismo/associativismo e comercialização.

 Treinamento e Capacitação
Verifi ca-se que a qualifi cação dos apicultores é realizada por empresas apícolas (UNIMEL BREYER, 

APISOMMER, entre outras), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), vinculado à Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), por ONGs, pelas Instituições de Ensino Superior – estaduais (IES) 
e federal (UFPR) e pela SEAB/EMATER, por meio da realização de cursos, treinamentos, assessoria técnica e 
apoio a eventos (encontros, seminários e reuniões técnicas).

Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), na acepção da palavra, são desenvolvidos 
pela EMATER, que detém em seus quadros cerca de duas dezenas de técnicos especializados em apicultura. 
Porém, registram-se casos de associações de produtores, ONGs e cooperativas que procuram suprir a carência 
do serviço de ATER ofi cial e prestam este tipo de serviço aos agricultores (apicultores).

Assim, neste item apontam-se os seguintes gargalos: falta de cursos, treinamentos e orientação técnica em 
apicultura; falta de atualização/capacitação dos apicultores para o desenvolvimento de apicultura orgânica, 
tecnifi cada e racional; pouca especialização dos apicultores e de profi ssionalização para a atividade apícola; 
falta de difusão de novas tecnologias: melhoramento genético das abelhas (seleção de rainhas), manejo 
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de apiários/colmeias e produção de mel orgânico; falta de difusão de Boas Práticas de Apicultura (BPA) e 
Boas Práticas de Fabricação (BPF), manejo e sanidade apícola, alimentação artifi cial/suplementar, seleção 
de abelhas para produção de mel, pólen, própolis, geleia real e apitoxina, em nível de propriedade; falta 
de aprendizado às áreas de comercialização, formas de organização e economia solidária (cooperativismo/
associativismo/consórcios/etc.).

 Linhas de Crédito
É ponto pacífi co para a comunidade apícola nacional que prevalece o pouco conhecimento sobre as linhas 

de crédito existentes e ofertadas pelas inúmeras instituições de crédito do País; que os juros, os prazos de 
pagamento e as garantias são inadequados; que há difi culdade de acesso a linhas de crédito ofi ciais ou não; 
e que inexistem linhas de crédito de custeio e capital de giro para produtores e exportadores. No Estado do 
Paraná, a realidade não é diferente.

No aspecto geral, no Paraná os apicultores não demandam crédito para o desenvolvimento desta 
atividade. Existem linhas de crédito dirigidas aos agricultores familiares, através do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), sob o comando do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA). O BNDES dispõe de linha de crédito voltada à criação animal (pecuária), denominada Programa 
de Desenvolvimento do Agronegócio (PRODEAGRO), cujos recursos fi nanceiros podem ser acessados pelos 
apicultores via Banco do Brasil, porém são muito pouco demandados, devido a prazos e taxas de juros 
considerados incompatíveis com a atividade apícola.

Assim, neste tópico registram-se imensas carências, a saber: falta de acesso ao crédito para investimento 
(estrutura física, equipamentos, veículos, máquinas etc.), custeio, capital de giro; falta de recursos fi nanceiros 
para o fortalecimento da organização dos apicultores (associações/cooperativas apícolas), sedes, casa de mel, 
Unidade de Benefi ciamento de Mel (UBM); falta de fundo de apoio fi nanceiro aos apicultores descapitalizados 
(iniciantes ou sem condições de acesso ao crédito ofi cial ou de mercado); inexistência de linha de 
crédito específi ca para a apicultura brasileira, que contemple as suas potencialidades e especifi cidades/
particularidades (empresas apícolas, entrepostos exportadores, apicultores profi ssionais etc.).

As cooperativas de crédito colaboram especifi camente no fornecimento de linhas de crédito de custeio 
e de investimento e na assessoria à elaboração de projetos de fi nanciamento rural (IPARDES, 2005, p.9). Os 
apicultores paranaenses acessam estas linhas de crédito na condição de agricultores familiares.

 Insumos e Fatores de Produção
Para o desenvolvimento da apicultura, o apicultor necessita de equipamentos/máquinas, ferramentas, 

utensílios, instalações (colmeias) e indumentária (vestimenta básica), composta de máscara, macacão, um 
par de luvas, um par de botas e chapéu.

Neste segmento há muito por fazer no âmbito da apicultura paranaense (3º maior produtor nacional e 6º 
maior exportador), carecendo-se de avanço em aspecto considerado primário para o bom desenvolvimento 
da atividade apícola, qual seja, a padronização dos sistemas de colmeias, conforme diretriz da Confederação 
Brasileira de Apicultura (CBA), em 1997, e recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), 
adotando-se a Colmeia Langstroth, Standard ou Americana (criada em 1951, pelo Reverendo Americano 
Lorenz Lorraine Langstroth, colmeia de quadros móveis, considerada padrão e utilizada em todo o mundo).

Para evitar acidentes e prejuízos no apiário e desenvolver uma apicultura de forma racional, prática e 
com produtividade, o apicultor necessita de utensílios indispensáveis: fumegador, formão, escova/vassoura 
espanadora de favos, gaiolas de transporte e introdução, desoperculadores (garfo), carretilha para incrustar 
cera, centrífuga, mesa desoperculadora, tanque decantador e núcleo ou caixa isca. Para equipar as colmeias, 
também é imprescindível: alimentador Boardmann ou Doolittle ou Bandeja, tela excluidora, coletores de 
pólen e própolis e tampa de ventilação para transporte e cera alveolada.

Em períodos de entressafra – épocas de frio e chuva – as fl ores são “lavadas” e fi cam com pouco néctar 
e pólen; ou de seca, as abelhas permanecem nas colmeias e consomem suas reservas. Através de uma 
suplementação alimentar o apicultor pode minimizar os problemas e manter a produtividade das colmeias, 
com o fornecimento de uma dieta energético-proteica à base de mel e açúcar ou associada a algum 
componente proteico, de boa palatabilidade para as abelhas, como leite em pó, farinha de soja ou láctea. No 

mercado já existem à venda produtos destinados à suplementação alimentar das abelhas.
Neste tópico, além do predomínio das colmeias não padronizadas (que elevam o custo de produção do 

mel e difi cultam o manejo apícola), também se detecta a presença de falta de padronização dos equipamentos 
utilizados, bem como a falta de desenvolvimento de equipamentos para vários usos e fi ns, como, por exemplo, 
desopercular favos de mel mecanicamente, separar impurezas do pólen etc.

 Indústria de Máquinas e Equipamentos
Neste elo da cadeia produtiva do mel registra-se a existência de uma empresa de equipamentos e máquinas 

apícolas, a APITEC – Máquinas Industriais Ltda, de Maringá, Paraná, cujo lema é “Qualidade e Tecnologia em 
Equipamentos para Apicultura”. Produz diversos equipamentos, em aço 304, soldados pelo processo TIG e 
acabamento padrão alimentício: mesa desoperculadora, centrífuga radial elétrica e manual, pré-fi ltro com 
bomba, homogeneizadoras, bomba com fi ltro, decantadores, envasadora de potes, bomba para desenvase, 
envasadora de sachê, túnel encolhimento PVC, usina para própolis, pasteurizadores de mel, estufas para 
descristalização, descristalizadores em banho-maria, envasadoras para líquidos e instalações para entrepostos.

Na produção de vestimenta básica (equipamentos de proteção) e colmeias padrão Langstroth (fundo/
ninhos/melgueiras/quadros/tampa) existem fornecedores em todo o Estado, sejam empresas ou pessoas 
físicas.

Destaca-se a existência da Cooperativa Telemacoborbense dos Produtores de Artefatos de Madeira/
COTEPAM (Telêmaco Borba/PR), que produz, em regime de cooperativismo, colmeias padrão LANGSTROTH, 
SCHIMER, SCHENK e para Melíponas. As colmeias são confeccionadas em madeira de Eucaliptus certifi cado, 
seco em estufa e aclimatado.

 Pesquisa Agropecuária
No tocante à pesquisa agrícola e inovação tecnológica, constata-se um grande distanciamento e uma 

lacuna quando se trata de apicultura, ou seja, poucas são as instituições ofi ciais que realizam pesquisa 
apícola e, quando a realizam, caracterizam-se pela falta de sintonia com as necessidades e carências deste 
subsetor da economia agropecuária.

Assim como a ATER, este elo da cadeia produtiva do mel apresenta muitos gargalos. No IAPAR, empresa 
de pesquisa agropecuária do Governo do Estado do Paraná, inexiste linha de pesquisa voltada à apicultura. 
Este tipo de demanda é desenvolvido nas instituições de ensino superior (IES) estaduais, privadas e federal 
(UFPR), porém de forma individualizada, desarticulada e distante do dia a dia da atividade apícola.

A pesquisa apícola ofi cial circunscreve-se ao Centro Nacional de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte 
(Embrapa Meio-Norte) e Embrapa Pantanal, que possuem linhas de pesquisas específi cas em apicultura. 
Também, encontra-se pesquisa apícola na USP - Ribeirão Preto e universidades por todo o País.

Relativamente a este assunto, são várias as necessidades de exploração na área de pesquisa e 
desenvolvimento, a saber: falta de pesquisa aplicada visando aumentar a produtividade (kg/colmeia/
ano); ausência de um diagnóstico sobre temas prioritários para a pesquisa apícola; falta de pesquisa nas 
seguintes áreas: caracterização dos diversos tipos de méis e dos produtos apícolas; propriedades funcionais 
e terapêuticas dos produtos apícolas; desenvolvimento de novos produtos, utilizando-se o mel e produtos 
apícolas como matéria-prima; alimentação e nutrição de abelhas no período de entressafra; sanidade apícola; 
desenvolvimento, inovação e aperfeiçoamento de equipamentos, máquinas e materiais apícolas; polinização 
dirigida; identifi cação de espécies vegetais com maior potencial apícola para recompor o pasto, especialmente 
nas redondezas dos apiários; zoneamento da fl ora apícola, dentre outros temas; falta de fundo/previsão 
orçamentária para a área de pesquisa apícola; o IAPAR não detém linha de pesquisa em apicultura; ausência 
de estudos e debates visando à diferenciação de méis, mecanismo que possibilitaria a agregação de valor 
ao produto (orgânico, Denominação de Origem Protegida - DOP, ou Indicação Geográfi ca Protegida - IGP), 
comércio justo – fair trade, bem como marcas próprias.

 Inspeção, Defesa e Fiscalização Sanitária
Até o ano de 1997, a apicultura fazia parte do mesmo departamento de inspeção sanitária do leite e 

seguia a mesma legislação que regulamentava a atividade leiteira. Com o advento do Fórum Nacional de 
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Agricultura (FNA), no interior do qual hav ia um Grupo de Trabalho de Apicultura (GT - Apicultura), iniciou-
se um debate da regulamentação específi ca da atividade apícola no que tange às normas de produção e 
comercialização dos seus produtos (VILELA, 2000, p.147).

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por intermédio dos seus órgãos de 
fi scalização industrial e sanitária, realiza a inspeção de todos os produtos comestíveis, preparados, 
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados, em trânsito e comercializados, de 
acordo com legislação aplicável.

Os produtos apícolas que são comercializados entre os estados e para o mercado externo recebem a 
fi scalização e inspeção higiênico-sanitária do Serviço de Inspeção Federal (MAPA/SIF). No âmbito dos estados 
funcionam serviços de inspeção e vigilância sanitária estaduais e municipais. No Paraná, existe o Serviço 
de Inspeção do Paraná (SIP), vinculado à SEAB/DEFIS (Lei nº 17.026, de 20 de dezembro de 2011, cria a 
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR), que fi scaliza e regula a abertura e o funcionamento de 
estabelecimentos (entreposto, casa de mel e Unidade de Benefi ciamento de Mel) que efetuam o processamento 
e a comercialização de produtos de origem animal, dentre eles os derivados da apicultura. Em vários municípios 
do Estado, inclusive em Curitiba, atua o Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Em 2006, aprovou-se nova legislação buscando uniformizar procedimentos relacionados aos Serviços 
de Inspeção, denominada SISBI. Também, aprovou-se nova legislação relacionada à defesa e fi scalização 
agropecuária, o conhecido Serviço Unifi cado de Sanidade Agropecuária (SUASA), ambos sistemas em fase 
inicial de implementação. Nesse mesmo ano foi submetido à consulta pública e aprovado o Plano Nacional de 
Sanidade Apícola (PNSAp), abordando o caso específi co da vigilância, fi scalização e controle da sanidade 
das abelhas, encontrando-se ainda, porém, em fase de ajustes técnicos e jurídicos por parte do MAPA. 
A  partir de março de 2006, devido ao embargo da União Europeia ao mel brasileiro, o MAPA retomou a 
implementação do Programa Nacional de Controle de Resíduos (PNCR).

Neste tópico muito existe por fazer, destacando-se os seguintes gargalos: falta de padronização do mel e 
produtos apícolas; ação de falsifi cadores/fraudadores de mel, devido à defi ciente ação dos órgãos fi scalizadores 
em nível federal, estadual e municipal; difi culdades de obtenção de registro de produtos junto ao serviço de 
inspeção higiênico sanitário, pela demora, pelo sombreamento de atribuições entre as várias esferas, pela 
complexidade e volume de exigências e difi culdade de acessar informações; desinformação por parte dos 
apicultores no tocante a toda a legislação vigente e relacionada à apicultura; baixa capitalização; baixo nível de 
profi ssionalização (apicultura encarada como atividade econômica); incipiente qualifi cação técnica; defi ciente 
infraestrutura física da maioria dos apicultores e consequente inviabilidade da aplicação da legislação em vigor.

 Entidades de Representação dos Apicultores
Por todo o País, os apicultores buscam seguir o exemplo das abelhas e trilhar caminhos da organização, 

da cooperação e do trabalho solidário, com as associações municipais, regionais, federações estaduais e 
confederação nacional, além das cooperativas apícolas. Apesar disso, a realidade nacional ainda não é a 
desejável, já que estas estruturas são incipientes, carecem de identidade institucional e se ressentem da 
falta de conscientização, por parte de milhares de apicultores, de que a ação coletiva proporciona 
redução de custos, induz ganhos de produtividade e fortalece a competitividade na comercialização dos 
produtos, especialmente diante dos concorrentes, grandes empresas mais capitalizadas e que atuam apenas 
como intermediárias, processadoras de produtos apícolas e exportadoras, as quais detêm mais lucro e ganho 
fi nanceiro. Assim, fi ca patente a necessidade de os apicultores radicalizarem sua organização, dominando toda 
a cadeia produtiva, desde a produção, a industrialização e a comercialização, agregando valor a seus produtos, 
comercializando melhor e com mais facilidade a sua produção, obtendo maior rendimento e lucratividade. 
Neste sentido, a Argentina, segundo produtor de mel do mundo, é um bom exemplo, na medida em que possui 
mais de 300 cooperativas singulares, organizadas em uma cooperativa nacional.

Em 1968, em Porto Alegre (RS), foi fundada a Confederação Brasileira de Apicultura (CBA), órgão máximo 
da apicultura brasileira (LENGLER, 2002 apud PEGORARO, 2003, p.4). Seu primeiro presidente foi o apicultor 
Hugo Muxfelt, e seu vice-presidente o apicultor Bruno Schirmer.

No âmbito mundial existe a APIMONDIA, órgão máximo da apicultura mundial, que possui milhões de 
membros fi liados, representados por 49 países, sendo o Brasil um de seus fi liados.

Em maio de 2006, durante o XVI Congresso Brasileiro de Apicultura, em Aracaju (SE), ocorreu a instalação 
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mel e Produtos Apícolas, junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Esta iniciativa entre o Governo Federal e os apicultores inaugura uma nova fase para a apicultura 
brasileira, uma vez que este subsetor da economia agropecuária passa a participar diretamente de instância 
de caráter consultivo e deliberativo de Ministério da República, podendo intervir e gerar políticas públicas 
para o agronegócio apícola.

No Brasil existe a Confederação Brasileira de Apicultura (CBA) e 14 federações, quatro das quais no 
Nordeste, uma no Norte, três no Sudeste, três no Sul e outras três no Centro-Oeste (VILELA, 2000, p.71).

No Paraná, a Federação Paranaense de Apicultores (FEPA) surge em 1982, com o intuito de congregar as 
associações apícolas municipais e regionais e somar-se para melhor encaminhar as determinações da CBA, em 
nível de Estado do Paraná.

Isto posto, apesar desses avanços organizativos em nível nacional, o Paraná caminha a passos lentos, 
pois atualmente se ressente de uma federação de apicultores atuante – já que há muito tempo encontra-se 
com diretorias inoperantes ou vacantes, por falta de constituição legal – e que funcione em plena sintonia 
com os ditames nacionais da CBA e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mel e Produtos Apícolas, bem 
como com a nova situação vivida pelo Brasil no mercado internacional do mel e produtos apícolas, que se 
inseriu a partir de 2002, diante das crises da Argentina (doença nas abelhas e processos antidumping dos 
EUA) e China (contaminação de méis por antibiótico - cloranfenicol), dois principais países produtores e 
exportadores mundiais. 

Hoje, estima-se a existência de 40 associações de apicultores por todo o Estado do Paraná, algumas 
delas funcionando com cer to grau de organização, outras com imensas defi ciências de sobrevivência 
(funcionamento). Neste processo organizativo, a exemplo do que acontece em outros estados da federação 
– por exemplo, Piauí e Bahia –, os apicultores paranaenses buscam aglutinar-se em torno de cooperativas 
apícolas, já existindo duas em pleno funcionamento – a Cooperativa Agroindustrial dos Apicultores do 
Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina (COOPERAPIS), agregando apicultores de Francisco Beltrão-PR e 
Santa Catarina e a Cooperativa Agro-Familiar Solidária dos Apicultores da Costa Oeste do Paraná (COOFAMEL), 
de Santa Helena. Na região de Ortigueira, encontra-se em fase de formação uma nova Cooperativa de 
Apicultores, cuja denominação deverá ser Cooperativa Caminhos do Tibagi.

Neste tópico, além dos entraves acima expostos, citam-se também: falta de recursos fi nanceiros e de apoio 
ofi cial para funcionamento das associações apícolas; difi culdades de gestão/administração das associações 
apícolas; inexistência de cursos/treinamentos para capacitação/formação de lideranças, dentro de uma visão 
democrática, participativa, solidária e empreendedora; difi culdades do modelo associativo apícola atual; 
difi culdades em responder às demandas do mercado competitivo e globalizado (comercialização de mel e 
produtos apícolas); processamento/benefi ciamento e criação de marcas/novos produtos; difi culdade de formação 
de novas lideranças e baixa rotatividade nas diretorias das associações de apicultores; inatividade, já há algum 
tempo, da Federação Paranaense de Apicultores; altos e baixos da atividade apícola, devido ao baixo consumo 
de mel no País (300g/per capita/ano); concorrência desleal com méis adulterados/falsifi cados; desorganização 
dos apicultores, especialmente na produção/benefi ciamento e na comercialização; dentre outros.

 10.2.10.1.7 PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA  10.2.10.1.7 PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA 
PARANAENSEPARANAENSE

A seguir são apresentadas as principais propostas que visam à melhoria do desempenho e ao aumento 
da competitividade da apicultura, em especial da cadeia produtiva do mel no Estado do Paraná.

O Brasil vive um momento em que o governo e a sociedade civil estão sendo desafi ados a criar 
alternativas geradoras de emprego e renda. A apicultura, sendo atividade economicamente viável, socialmente 
justa e ambientalmente correta, reúne alguns requisitos que a credenciam como uma alternativa de elevado 
potencial – em face da sua competitividade em relação aos aspectos econômicos, sociais e ambientais – e de 
grande importância para o desenvolvimento sustentável (VILELA; ARAUJO, 2006, p.378).
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Discorrendo sobre a agenda de trabalho para a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mel e Produtos 
Apícolas, Vilela e Araujo (2006, p.378) concluem: 

Atualmente, o setor vem convivendo com limitações estruturais e conjunturais que estão comprometendo 
a sua competitividade. Neste contexto, a aplicação da Lei nº 10.990, de 13/12/2004, que determina ao 
poder público implementar programas de estímulo às atividades apícolas, justifi ca o estabelecimento 
de políticas que contemplem o setor com tratamentos diferenciados em relação à carga tributária, ao 
crédito, à tecnologia, aos serviços de assistência técnica e ao acesso aos mercados.

Nesse contexto, e buscando dar a contribuição paranaense ao espírito, intenções e diretrizes da apicultura 
nacional – corporifi cados na nova visão da CBA e nas perspectivas criadas com a instituição da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva de Mel e Produtos Apícolas, em 2006, no âmbito do MAPA –, é que se passa a 
arrolar as propostas de políticas, que têm como objetivo fi nal o desenvolvimento da apicultura paranaense.

POLÍTICA DE SANIDADE APÍCOLA E INSPEÇÃO DE PRODUTOS APÍCOLASPOLÍTICA DE SANIDADE APÍCOLA E INSPEÇÃO DE PRODUTOS APÍCOLAS

Conforme se demonstrou, a sanidade apícola e a inspeção higiênico-sanitária de produtos apícolas são 
práticas que andam juntas, a fi m de garantirem o sucesso na produção agropecuária. Ambas se ressentem da 
intervenção dos apicultores (produtores rurais) e do poder público com suas políticas públicas em cumprimento 
à legislação pertinente.

A seguir, descrevem-se duas políticas públicas indispensáveis para o desenvolvimento da apicultura 
estadual e, por conseguinte, da cadeia produtiva do mel.

1. Implementar no Estado do Paraná o Plano Nacional de Sanidade Apícola (PNSAp).1. Implementar no Estado do Paraná o Plano Nacional de Sanidade Apícola (PNSAp).
Justifi cativa: Em 2006 ocorreu, no Paraná, a detecção de foco de doença exótica, no município de 
Quatro Barras, a Loque Americana (Cria Pútrida Americana), cujo agente etiológico é a bactéria 
Paenebacillus larvae.
A ocorrência deste foco deixou perplexos todos os atores da apicultura, tanto pelo fato em si quanto 
pelas possíveis e iminentes repercussões negativas em nível interno e externo, e serviu para desnudar 
as já conhecidas defi ciências e carências do serviço de fi scalização e defesa agropecuária nacional, 
especialmente no tocante à apicultura. Vale dizer que, além desta doença, existem pragas e agentes 
nocivos que precisam ser combatidos e/ou evitados, por meio de seleção e sem a utilização de produtos 
químicos.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) notifi cou à Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE) a ocorrência de uma doença exótica no País, a Cria Pútrida Americana, também conhecida 
por “loque americana”, em um apiário do Estado do Paraná. Esta é a primeira vez que a doença é 
registrada em território brasileiro, informou o Departamento de Saúde Animal (DAS).
O comunicado à OIE foi feito no dia 25 de novembro de 2006. Segundo o diretor do DSA, Jamil Gomes 
de Souza, a doença ocorre nas fases iniciais de desenvolvimento das abelhas, causando redução da 
produção e enfraquecimento das colônias. O ser humano não é afetado pela enfermidade.
Desde a notifi cação da suspeita da doença, o serviço ofi cial de defesa sanitária vem adotando todos os 
procedimentos de investigação epidemiológica. Foi estabelecida uma zona de vigilância, num raio de 10 
quilômetros ao redor do foco, e adotadas ações de restrição de trânsito de colmeias de Apis mellifera e 
produtos de risco.
Ainda em 2006, alguns meses antes do anúncio do citado foco por parte do MAPA e OIE, o Governo Federal 
colocou em consulta pública e aprovou o Plano Nacional de Sanidade Apícola (PNSap). Assim, o Paraná 
precisa implementá-lo o quanto antes, criando as devidas condições humanas, materiais e fi nanceiras, 
a fi m de prevenir males futuros e preservar este patrimônio paranaense. As demandas nesta área são: 
implementar barreiras sanitárias para evitar a entrada de doenças nas abelhas do Paraná; implementar 
no Estado ações de defesa sanitária animal; desenvolver ações de sanidade e manejo sanitário; articular 
um programa de sanidade apícola no Mercosul, devido à proximidade com o Estado etc.
Agente executor: Órgão de defesa e fi scalização agropecuária do Governo do Paraná (SEAB/DEFIS).

Agentes impactados: Apiários e empresas apícolas paranaenses e sistemas de fi scalização e de defesa 
e vigilância sanitária.
Fontes de recursos: Governos estadual e federal. 
Grau de prioridade: Alto.

2. Prevenir e combater o comércio de méis e produtos apícolas falsifi cados ou fraudados.2. Prevenir e combater o comércio de méis e produtos apícolas falsifi cados ou fraudados.
Justifi cativa: Por todo o Estado do Paraná, e com mais ênfase nos momentos de crescimento e valorização 
da atividade apícola – como o experimentado a partir de 2002, com a abertura do mercado externo ao 
mel brasileiro –, cresce a ação de falsifi cadores de méis e produtos apícolas. Esta ação é nefasta ao 
consumidor, à economia popular e ao Estado, à saúde pública, aos apicultores (pela concorrência 
desleal) e ao comércio exterior (barreiras sanitárias, depreciação do mel nacional e criação de uma 
imagem de falta de qualidade e controle). Portanto, esta prática precisa ser prevenida e combatida com 
a ação das várias instâncias e esferas do poder público, em conjunto com as entidades/associações e 
agentes da cadeia produtiva de mel e produtos apícolas.
Agentes executores: Órgão de fi scalização higiênico-sanitária do Governo Federal (MAPA/DIPOA), 
estadual (DEFIS/SIPSEAB, SEFA, PROCON, IPEM) e prefeituras municipais (serviços de vigilância sanitária 
e SIM).
Agentes impactados: Toda a cadeia produtiva (por exemplo: falsifi cadores/fraudadores, empresas com 
funcionamento irregular, apicultores, empresas apícolas etc.).
Fontes de recursos: Recursos públicos e das entidades envolvidas.
Grau de prioridade: Alto.

DESENVOLVER E IMPLANTAR O SELO DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO MELDESENVOLVER E IMPLANTAR O SELO DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO MEL

Justifi cativa: O consumidor fi nal deseja produtos de qualidade superior. O mel brasileiro é reconhecido 
como o melhor do mundo – tem qualidade, aroma e sabor excepcional. Para a agregação de valor aos 
produtos agroalimentares, o caminho é buscar a especialização de: marcas próprias, novos produtos, ser 
orgânicos, Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfi ca Protegida (IGP), dentre outros. 
Por isso são necessários o desenvolvimento de um sistema de certifi cação de qualidade e a implantação de 
um selo que certifi que os produtos oriundos da apicultura paranaense. O selo é a garantia de origem de Boas 
Práticas na Apicultura (BPA) e Boas Práticas de Fabricação (BPF) bem como da qualidade do produto fi nal 
(mel e produtos apícolas: pólen, geleia real, própolis, apitoxina e cera de abelha). O Instituto de Tecnologia 
do Paraná (TECPAR), sociedade de economia mista do Governo do Estado, já possui amplo conhecimento, com 
serviços prestados e trabalhos desenvolvidos acerca do tema.

Agentes executores: Governos estadual (SEAB e TECPAR), federal e municipais e entidades/associações 
apícolas

Agentes impactados: Empresas apícolas e consumidores no Brasil e no exterior
Fontes de recursos: Recursos públicos e privados das empresas apícolas e/ou entidades/associações 

apícolas
Grau de prioridade: Alto

FORTALECER A APICULTURA NO ÓRGÃO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURALFORTALECER A APICULTURA NO ÓRGÃO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Justifi cativa: A apicultura é desenvolvida em todas as regiões do Paraná. A produção animal, na qual 
se insere a apicultura, cumpre um importante papel nas unidades agropecuárias familiares, principalmente 
naquelas localizadas nos estratos inferiores de área total dos estabelecimentos (IPARDES, 2005, p.14).

Neste estudo sobre demandas tecnológicas da agricultura familiar foram apontadas, com grande 
ênfase, defi ciências na ATER ofi cial (“falta de pessoal capacitado para assistência técnica e extensão rural, 
principalmente nas entidades públicas, que são as principais fornecedoras deste serviço e desta categoria 
de agricultores”).

De acordo com Lesama (2004, p.8), “a atividade apícola caracteriza-se, fundamentalmente, por ser uma 
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atividade de pequena e média escala associada a proprietários, arrendatários e/ou parceiros, que se estruturam 
em torno de pequenas unidades agrárias, onde o trabalho praticado é predominantemente familiar”.

Demandas: Ampliar e fortalecer a atuação do sistema público e privado da ATER; implementar programa de 
capacitação contínua para técnicos, produtores e trabalhadores rurais; buscar o fortalecimento e a organização das 
associações, sindicatos, cooperativas, ONGs e instituições afi ns

Agentes executores: Emater (SEAB), entidades representativas dos apicultores (associações/
cooperativas) e prefeituras municipais

Agentes impactados: Toda a cadeia produtiva do mel e instituições privadas da ATER (FAEP/SENAR, 
ONGs, OSCIPs etc.)

Fontes de recursos: Governos federal, estadual e municipais e entidades privadas da ATER. 
Grau de prioridade: Alto

IMPLEMENTAR LINHAS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM APICULTURAIMPLEMENTAR LINHAS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM APICULTURA

Justifi cativa: A apicultura ressente-se da pesquisa e inovação tecnológica ofi cial e privada. É um 
segmento da economia agropecuária que só recentemente começa a ser reconhecido como importante 
atividade econômica. Porém, o IAPAR, instituição encarregada da pesquisa agropecuária do Governo do 
Paraná, re s sa l t a  a  impor t ânc ia  de linha de pesquisa em apicultura. As demandas nesta área são as mais 
variadas: criar processo de acompanhamento conjuntural do mercado apícola; monitorar novas tecnologias, 
produtos e processos relacionados aos elos da cadeia produtiva do mel e produtos apícolas; acompanhar 
as mudanças políticas, regulatórias ou legislativas que afetam o negócio; ganhar vantagem competitiva 
e agregar valor ao mel e produtos apícolas; c r iar  rede estadual de pesquisa e inovação capaz de atender 
às necessidades da apicultura: sanidade apícola, equipamentos e materiais apícolas, polinização dirigida, 
zoneamento de fl ora apícola, propriedades funcionais e terapêuticas dos produtos das abelhas, alimentação 
e nutrição no período da entressafra, caracterização dos diversos tipos de méis e produtos apícolas (própolis, 
geleia real, pólen e cera); contratar pessoal para o IAPAR voltado à atuação em apicultura; estabelecer 
parceria com a Embrapa e SEBRAE etc.

Agentes executores: SEAB/IAPAR/TECPAR, Instituições de Ensino Superior (IES), Embrapa, entidades 
de representação da cadeia produtiva de mel e produtos apícolas, instituições de P&D

Agentes impactados: Toda a cadeia produtiva, IES e P&D
Fontes de recursos: Dotações estabelecidas em orçamentos públicos, fi nanciamentos e recursos de 

empresas fi nanciadoras, fundo de ciência e tecnologia (SETI)
Grau de prioridade: Alto.

COORDENAR A CADEIA PRODUTIVA DO MEL E PRODUTOS APÍCOLASCOORDENAR A CADEIA PRODUTIVA DO MEL E PRODUTOS APÍCOLAS

Justifi cativa: A apicultura paranaense necessita de uma entidade que agregue e unifi que as ações/iniciativas 
das dezenas de associações de apicultores regionais e municipais, ONGs e cooperativas de apicultores. Para tal, 
a Federação Paranaense de Apicultores (FEPA) já existe, bastando seu resgate, reestruturação e colocação em 
funcionamento, fato iniciado em 29 de junho de 2007, com a eleição de nova diretoria para o biênio 2007/2009. 
No País existem outras federações, basicamente nos principais estados produtores de mel. A partir daí, pode-
se instituir uma Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mel e Produtos Apícolas, a exemplo do que já ocorre 
em nível nacional, coordenada/presidida pela Confederação Brasileira de Apicultura (CBA). Este é um espaço 
institucional de discussão, mediação de confl itos e de planejamento e desenvolvimento da cadeia produtiva. 
No Paraná, em 2005, já foi aprovada sua criação no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Rural e Agricultura 
Familiar (SEAB/CEDRAF), bastando sua regulamentação e instituição.

Agentes executores: SEAB, entidades apícolas (associações/cooperativas), IES, FEPA, SEMA/IAP, 
Embrapa, SEBRAE-PR

Agentes impactados: Toda a cadeia produtiva do mel e produtos apícolas
Fonte de recursos: Governo do Estado e MAPA
Grau de prioridade: Alto

IMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES APÍCOLASIMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES APÍCOLAS

Justifi cativa: Em tempos de globalização e de hegemonia da sociedade do conhecimento, a necessidade 
do suporte de um Sistema de Informações (banco de dados e informações atualizados e de rápida difusão 
- home page) é mais do que consenso. Para a apicultura, em tempos de inserção internacional, é mais do 
que necessário – é imprescindível e indispensável – contar com este sistema sobre todos os elos da cadeia 
produtiva de mel e produtos apícolas.

Agentes executores: Governos federal (MAPA/CONAB/IBGE), estadual (SEAB/DERAL/IPARDES) e 
municipais e entidades apícolas

Agentes impactados: Toda a cadeia produtiva
Fontes de recursos: Governos federal e estadual
Grau de prioridade: Alto

CAMPANHA PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL PARA A PROMOÇÃO DO CONSUMO DE MELCAMPANHA PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL PARA A PROMOÇÃO DO CONSUMO DE MEL

Justifi cativa: Segundo informações inseridas em outros tópicos deste trabalho, o consumo de mel no 
País é pequeno (300 g/per capita/ano), tem consumo sazonal e induzido, mais como medicamento e não 
como seria o ideal, isto é, como alimento de alto valor funcional/nutritivo. O mesmo ocorre com os demais 
produtos apícolas, que no exterior têm reconhecido valor nutracêutico.

Ademais, aumentar o consumo de mel é abrir portas para o desenvolvimento sustentado da cadeia 
produtiva do mel, cujo potencial de produção é de 200.000 toneladas/ano – muito acima das 40.000 toneladas/
ano atuais –, potencial este impulsionado pela inserção do País no mercado internacional de mel, o qual, 
contudo, é de sabida instabilidade, devido a barreiras tarifárias, alfandegárias, sanitárias, à hegemonia de 
poucos países produtores e importadores (EUA, Argentina, Alemanha e China) – e a embargos surpresa, a 
exemplo do último (Uniao Europeia, em março de 2006), justifi cado pela ausência de um Programa Nacional 
de Controle de Resíduos (PNCR).

Agentes executores: Governo do Estado (Agência Nacional de Notícias/AEN, site ofi cial, TV Educativa 
e Rádio Cultura, SECS, SEED - programas de compras institucionais e merenda escolar) e toda a cadeia 
produtiva

Agentes impactados: Toda a cadeia produtiva
Fontes de recursos: Governos federal e estadual e empresas apícolas
Grau de prioridade: Alto

ORGANIZAÇÃO DOS APICULTORES E FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO APÍCOLAORGANIZAÇÃO DOS APICULTORES E FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO APÍCOLA

Justifi cativa: O modelo de organização dos apicultores, em associações, é incipiente, precário e não 
dá conta das necessidades de inserção do setor produtivo neste mercado competitivo e internacionalizado/
globalizado. O modelo mais apropriado, devido a suas características, é o cooperativismo, a exemplo do 
que acontece na Argentina, grande produtor e exportador de mel (com pequeno consumo interno – 90% da 
produção é exportada), onde existem centenas de cooperativas singulares e uma cooperativa central nacional. 
Dentre as demandas a serem atendidas, cabe citar: fortalecimento do sistema de comercialização; melhor 
preparo para a gestão de empreendimentos econômicos solidários (associações, ONGs, OSCIPs, cooperativas); 
instituição de uma taxa no âmbito da cadeia produtiva, a fi m de formar um fundo de incentivo à organização 
dos apicultores paranaenses, com foco no cooperativismo apícola e na FEPA; recursos fi nanceiros e estrutura 
das entidades representativas da apicultura do Paraná.

Agentes executores: Entidades apícolas, governos federal, estadual e municipais
Agentes impactados: Toda a cadeia produtiva
Fontes de recursos: Governos federal, estadual e empresas apícolas
Grau de prioridade: Alto
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AÇÕES DE PROMOÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DE MEL E PRODUTOS APÍCOLASAÇÕES DE PROMOÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS

Justifi cativa: A partir de 2002, devido à crise nos principais países produtores e exportadores, os 
importadores vieram comprar o mel brasileiro. Porém, a apicultura nacional ainda é carente de tradição 
e experiência com exportação de seus produtos. É frágil a vertente comercial do agronegócio apícola, 
atualmente centrado no mercado externo, porém de forma não planejada e desarticulada. As exportações 
são de mel a granel (não fracionado), sem agregação de valor, sem identifi cação com o País, sem 
reconhecimento de suas características singulares (sabor, aroma, qualidade, sem especifi cação da presença 
ou não de contaminantes, sem especifi cação sobre se o produto é ecológico/orgânico) e são realizadas por 
intermediários ou atravessadores. Assim, é preciso investir na informação sobre formas, especialização de 
produtos, identifi cação do produto por Denominação de Origem Protegida (DOP), sistema de produção orgânico 
ou tradicional e por Indicação Geográfi ca Protegida (IGP), participação em feiras e eventos internacionais, 
especifi cação de produtos conforme as exigências dos mercados importadores etc.

Agentes executores: Governos federal, estadual e municipais e entidades de representação
Agentes impactados: Toda a cadeia produtiva
Fontes de recursos: Governos federal, estadual e empresas/entidades apícolas exportadoras
Grau de prioridade: Alto

10.2.10.1.8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES10.2.10.1.8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A apicultura no Estado do Paraná experimentou crescimento de 26% no período de 1991 a 2005. 
Participa com 13% na produção nacional, colocando o Estado na terceira posição no ranking nacional. 
É o sexto maior estado exportador do País, contribuindo com 6% das exportações totais do País e ingressos 
anuais de 1,4 milhão de dólares. É importante fator de diversifi cação, geração de renda e ocupação da mão 
de obra da agricultura familiar, tanto de proprietários, parceiros e arrendatários, tendo importante papel 
social. Tem signifi cativo papel econômico em face do ingresso de divisas externas, da geração de riquezas 
nos pequenos municípios e em todas as regiões do Estado, papel este representado num Valor Bruto da 
Produção (VBP) de 23,0 milhões de reais/ano. Porém, um papel ainda mais importante é reservado à 
apicultura na preservação e defesa do meio ambiente, já que inexiste atividade apícola sem abelhas e, 
estas, sem a fl ora e um ecossistema íntegro e saudável.

Se o Brasil tem potencial e condições edafoclimáticas e de ampla e diversifi cada vegetação para produzir 
não as atuais 40 mil toneladas/ano, mas em torno de 200 mil toneladas/ano, o Paraná também pode 
produzir muito mais do que as 5 mil toneladas/ano. Além disso, o Estado detém capital humano 
(apicultores e técnicos), experiências inovadoras e vanguardistas (empresários apícolas, instituições de 
ensino superior e técnicos de renome nacional), capacidade e vontade de somar forças em empreendimentos 
econômicos solidários, representados no forte e dinâmico cooperativismo do agronegócio, bem como larga 
experiência e conhecimento no agronegócio, que podem ser transferidos para a cadeia produtiva do mel e 
produtos apícolas.

Porém, apresentando este cenário há pelo menos dez anos, o Estado tem deixado de dar sua cota de 
contribuição e fazer sua parte como dinamizador, regulador e fomentador da economia. Como fi cou patente 
neste estudo da cadeia produtiva do mel, faz falta e deve voltar a ser mais presente a intervenção e 
atuação do Estado, através de seus órgãos e instituições e de políticas públicas, em prol do desenvolvimento 
da apicultura paranaense.

Assim, o Estado, enquanto ente público, e o Governo do Paraná, como agente político de administração 
da “coisa pública” – destinado a consumar as transformações necessárias para o desenvolvimento econômico 
e social do País e bem-estar da sociedade –, podem e devem contribuir praticamente em todas as áreas que 
circunscrevem a cadeia produtiva do mel e seus elos, conforme descrição neste trabalho: qualifi cação, 
assistência técnica e extensão rural; agente fi nanceiro; indústria de insumos, máquinas e equipamentos; 
pesquisa agropecuária; fl ora apícola; entidades representantes dos apicultores; inspeção e fi scalização 
sanitária; e mercado interno e externo.

Neste artigo sobre o estudo da cadeia produtiva do mel e produtos apícolas surge uma nova visão sobre a 
atividade apícola, encarando-a como qualquer outra atividade da agropecuária, como um processo que vai da 
propriedade rural ao consumidor fi nal, passando por forte interação com fornecedores de insumos, fatores de 
produção e serviços, com agentes de processamento e distribuição do produto fi nal (nível interno e externo), 
com resultados para o apicultor, para o governo e para toda a sociedade.

No presente estudo foram apresentadas dez propostas de políticas públicas consideradas prioritárias, ou 
seja, que o governo em nome do Estado do Paraná precisa elaborar, coordenar e implementar, juntamente 
com os demais atores da cadeia produtiva do mel e produtos apícolas.

Para consumar este papel de coordenação e proação no âmbito da cadeia produtiva do mel e produtos 
apícolas no Estado do Paraná, processo que fi cou demonstrado neste trabalho, há muito por se desenvolver e 
fortalecer; há que se viabilizar um programa de desenvolvimento da apicultura paranaense.
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10.2.11  A EXPLORAÇÃO FLORESTAL10.2.11  A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Edson Struminski, Colaborador

Neste tópico, serão apresentados aspectos históricos e atuais dos Sistemas Produtivos Florestais 
existentes no Paraná e tendências de uso do território paranaense, com base nestes sistemas. Será, também, 
feita uma análise de novos mercados para este setor na economia do Estado.

10.2.11.1 ASPECTOS HISTÓRICOS10.2.11.1 ASPECTOS HISTÓRICOS

Até a chegada dos europeus ao território paranaense, acredita-se que o Estado era coberto, em sua 
maior parte, por densas fl orestas primárias (MAACK, 1981). A baixa densidade populacional havia mantido a 
cobertura vegetal original relativamente pouco afetada, pois os europeus encontraram o território habitado 
por alguns grupos indígenas não muito populosos. Estes indígenas conheciam as espécies fl orestais e suas 
múltiplas utilidades, além dos solos adequados aos cultivos, as fases de extração de espécies como erva-
mate e até mesmo o nome dos acidentes geográfi cos (THOMÉ, 1995). Além do pinhão, os índios alimentavam-
se de diversas frutas das fl orestas, como: guabiju, guavirova, araçá, guamirim, goiaba, uváia, amora, ingá, 
pitanga, ariticum, são joão, cereja, butiá, coquinho, maracujá e jaboticaba, então abundantes. Os caboclos 
aprenderam com os índios a conviver com a natureza da Floresta de Araucária, tirando dela sua subsistência 
(frutas, animais selvagens, mel, erva-mate, pesca, madeira etc.).

Ainda, segundo Thomé (1995), estes europeus começaram a se estabelecer nos planaltos paranaenses 
a partir do século XVIII, quando da abertura do “Caminho do Sul”, estrada de tropeiros dos campos do Rio 
Grande do Sul a São Paulo, que na região era chamada de “Estrada da Mata”, por atravessar densos pinhais. 

Por conta de limitações tecnológicas e de infraestrutura, uma exploração fl orestal mais sistemática 
só iria acontecer no século XIX, com a erva-mate, uma espécie abundante que forneceria condições para a 
sustentação e consolidação econômica da região. A erva-mate gerou um ciclo, sendo exportada principalmente 
para a Argentina, de meados do século XIX até a década de 1930. Porém, conforme sugere a leitura de Raízes 
do Brasil (Holanda, 1988), este ciclo limitou-se a feitorizar uma riqueza fácil e abundante, que estava 
disponível.

De qualquer modo, a economia cresceu a ponto de produzir riqueza e alguns “barões”, que conseguiram 
que, em 1853, o Estado do Paraná, com cerca de 60 mil habitantes, se tornasse uma província autônoma, 
emancipando-se política e administrativamente de São Paulo, após décadas de debates parlamentares e mais 
de 30 anos após a independência do Brasil.

O saldo ambiental do ciclo do mate foi, porém, bastante negativo. A fl oresta foi fragmentada, com 
estradas que serviam tanto para a retirada da erva como da madeira. Como espécie, a erva-mate seguramente 
recebeu uma forte erosão genética, com a consequente perda do potencial produtivo. Além disso, em várias 
localidades, a indústria do mate fomentou a exploração da fl oresta e o uso da madeira na confecção de 
barricas para embalagem da erva e de equipamentos (FERRARINI, 1987).

Esta época (fi m do século XIX) coincide com o início de um grande processo migratório europeu que 
vinha colonizar o Paraná. Em um primeiro momento, a quase totalidade dos imigrantes europeus se dedicou 
às atividades rurais, constituindo núcleos agrícolas ou explorando produtos nativos como as madeiras e a 
erva-mate.

Alvim (1999) relata que este período foi chamado, na Polônia, de “febre brasileira”, época em que, nas 
praças públicas das cidades polonesas, pregadores descreviam o Brasil, dentro de um discurso naturalista 
e ufanista, como um lugar em que “crescem árvores que 10 homens não conseguem abraçar” e havia tanta 
lenha que bastaria para os fi lhos e netos (fi gura 10.2.33).
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FIGURA 10.2.33 - IMAGEM DE UMA FLORESTA DE PINHEIROS EM INÍCIO DE EXPLORAÇÃOFIGURA 10.2.33 - IMAGEM DE UMA FLORESTA DE PINHEIROS EM INÍCIO DE EXPLORAÇÃO

FONTE: Marc Ferrez, arquivo digital Biblioteca Nacional

Conforme se pode deduzir de relatos de imigrantes, coletados por Wachowicz (1981), apesar dos exageros, 
a fl oresta brasileira luxuriante realmente impressionava estes novos colonos europeus. Porém, Holanda 
(1988) acredita que, para eles, a produtividade do solo desbravado e destocado sem fogo não era tão grande 
a ponto de compensar este trabalho, pois eram quase sempre mínimas as perspectivas de mercado próximo 
para a madeira, que tinha de ser cortada e processada ainda à mão, sem ferramentas mecânicas.

As qualidades do pinheiro já eram conhecidas pelos paranaenses do século XIX, porém a consolidação da 
exploração da madeira do pinho associada com imbuia, cedro ou peroba, somente foi possível após a abertura 
de estradas compatíveis ligando os planaltos interiores paranaenses ao litoral, como a Estrada da Graciosa, 
em 1873, e a ferrovia Curitiba-Paranaguá em 1885 (PINHEIRO MACHADO et al., 1969).

Nesta época (1889), o Império do Brasil concedeu ao empreendedor Teixeira Soares privilégios para 
a construção da ferrovia que ligaria Itararé (SP) a Santa Maria (RS). A República ratifi cou a concessão e 
Teixeira Soares iniciou a construção da ferrovia com diversas difi culdades. Em 1906 foi constituída, nos EUA, 
a empresa Brazil Railway Company (fi gura 10.2.34), liderada pelo polêmico e arrojado capitalista Percival 
Farquhar que, com capital levantado na Europa, adquiriu o controle acionário da ferrovia quando o trecho 
entre União da Vitória (PR) e Ponta Grossa (PR) estava concluído. Nesse mesmo ano, foi iniciado o trecho do 
Rio Iguaçu até o Rio Uruguai, concluído em 1910.

Segundo Thomé (1995), para substituir a madeira importada dos Estados Unidos e Europa, destinada 
às pontes, dormentes e estações, foi montada uma serraria em Três Barras (SC). Entretanto, como naquela 
região se “espraiava uma fl oresta nativa exuberante, repleta de essências fl orestais industrializáveis, de fácil 
acesso e grande rendimento” (ZIEMANN, s.d.), e como já em 1903 a Companhia Ferroviária havia recebido 
autorização do Governo Federal para explorar a madeira na chamada “zona privilegiada”, de 15 km para 
cada lado da linha, nas terras devolutas, foi organizada em 1909 em Miami (EUA) a Southern Brazil Lumber 
& Colonization Co., que adquiriu um total impressionante de 3.248 km2 de terras cobertas pela Floresta de 
Araucária, na região contestada por Paraná e Santa Catarina, criando o maior complexo industrial madeireiro 
da América do Sul, com equipamento norte-americano e tecnologia canadense (THOMÉ, 1995).

Este autor estima, pelo volume de produção declarada durante os 40 anos de atividades da empresa 
(até ser desapropriada pelo Governo Federal), que devem ter sido cortados nada menos que 15 milhões de 
pinheiros nesta região, além de imbuias, cedros, perobas e canelas. 

FIGURA 10.2.34 - DETALHE DE UMA APÓLICE DE CEM DÓLARES DA FIGURA 10.2.34 - DETALHE DE UMA APÓLICE DE CEM DÓLARES DA “BRAZIL RAILWAY COMPANY”“BRAZIL RAILWAY COMPANY”
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Além da espantosa agressão ao ambiente, houve pressão sobre as populações de caboclos que habitavam 
a região, pois guardas armados da empresa os expulsavam das áreas de onde tradicionalmente extraíam 
a erva-mate e o pinhão. Criou-se um clima de revolta, somado aos planos de colonização com imigrantes 
estrangeiros, politicagens locais, miséria, fanatismo religioso e questões de divisas entre Paraná e Santa 
Catarina, tudo isto eclodindo na chamada Guerra do Contestado, que durou de 1913 a 1916.

Vencida a resistência dos caboclos, o processo de colonização da região por imigrantes seria iniciado 
em 1917. De acordo com Thomé (1995), o potencial fl orestal existente interessou a muitos imigrantes, que 
se tornaram madeireiros e viriam a copiar os métodos da Lumber, comprando terras dos agricultores mal 
sucedidos, ou apenas suas madeiras mais valiosas.

A atividade industrial da madeira em pouco tempo superou a pastoril e a extrativa da erva-mate, 
fazendo com que os povoados que emergiram ao longo dos trilhos e próximos às serrarias construídas 
pelos imigrantes registrassem grande riqueza econômica. A agricultura e a pecuária permaneceram por 
muitos anos, como atividades de subsistência de colonos e fazendeiros, enquanto a indústria madeireira 
proporcionou acumulação de capital, resultando na expansão e diversifi cação industrial.

Em 1930, a madeira liderava a então minguada pauta de exportações do Paraná, seguida do café e da erva-
mate (PINHEIRO MACHADO et al., 1969). As áreas que iam sendo abertas pelas serrarias foram convertidas 
em agricultura. Porém, a erva-mate, então explorada rudimentarmente pelos colonos, foi perdendo cada vez 
mais sua importância econômica (COLNAGHI et al., 1992). Nesta época, a grande crise fi nanceira mundial 
abalaria, para sempre, a economia ervateira, que chegou a ser o principal produto exportado por Santa 
Catarina e Paraná, no fi nal do século XIX. A crise levaria ao desaparecimento de ricos aspectos ligados à 
cultura da erva-mate (fi gura 10.2.35). Porém, a crise mundial serviu apenas como golpe de misericórdia 
em uma economia calcada em uma extração predatória, de pequena base tecnológica e executada por 
trabalhadores não especializados e mal pagos. Na verdade, a partir de um novo processo científi co de 
germinação de sementes, aliado a um plantio silvicultural racional, a Argentina fomentou o plantio de 
erveiras em seu território, reduzindo as importações do Brasil. 

Também a indústria madeireira estava entregue à própria sorte com períodos de fartura e crise. Após 1934, 
por exemplo, cresceu o comércio exterior do Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia), porque a Alemanha 
e a Inglaterra, que consideravam este recurso estratégico nos seus preparativos bélicos, aumentaram suas 
compras, atraindo aventureiros e exploradores sem previsão, interessados na exportação.

A partir de 1938, com a guerra se avizinhando, esboçou-se grave crise no setor madeireiro, pois com 
o início da guerra a exportação cessou, mas a queda de preço não deteve a devastação, apenas deixou 
apodrecer pilhas intermináveis de madeira às margens das estradas. Com isto, representantes de madeireiros 
do sul do Brasil se reuniram e solicitaram ao Governo Federal a intervenção no setor, algo que só ocorreu em 
1941, com a criação de uma autarquia, o Instituto Nacional do Pinho, que deveria regulamentar a produção, 
comercialização e industrialização do Pinheiro-do-Paraná, além de contribuir para o refl orestamento da 
espécie (STRUMINSKI, 2006). 
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FIGURA 10.2.35FIGURA 10.2.35  - EQUIPAMENTO PARA MOER ERVA-MATE, EXISTENTE NO DISTRITO- EQUIPAMENTO PARA MOER ERVA-MATE, EXISTENTE NO DISTRITO
DE ITAIACOCA, MUNICÍPIO DE PONTA GROSSADE ITAIACOCA, MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

FONTE: O autor

Conforme este autor, de 1940 a 1944 a exportação de fato aumentou, mas também valorizou-se o 
produto fi nal. Em 1935 o Brasil havia exportado 167 mil toneladas de madeira. Já em 1944 eram 343 mil, 
representando algo como 200 ou 300 mil hectares de fl oresta explorada por ano. Porém, foram refl orestados 
em cinco anos (1944 a 1949) apenas 8 mil hectares em oito estações experimentais. Foi esboçado um 
“Fundo Florestal” para satisfazer os encargos dos serviços de interesse público que ela gerou, mas a dotação 
orçamentária para este fundo foi de 100 mil cruzeiros, moeda da época, quantia considerada irrisória e 
mesmo não atendida (a Argentina teria destinado na mesma época o equivalente a 81 milhões de cruzeiros). 

Além disso, após a 2a Guerra Mundial, quando a madeira novamente atingiu preços altos, muitos 
industriais fi caram milionários, pois antes da guerra aplicaram seus lucros na compra de árvores. Devido ao 
longo prazo para a retirada das madeiras (às vezes até 50 anos), compravam barato. Lago (1988) opina que 
muitos pequenos proprietários, seduzidos pelos ingressos decorrentes da venda de árvores aos madeireiros, 
devem ter se arrependido dos negócios feitos precipitadamente.

Entretanto, para Thomé (1995), a falta de conhecimento sobre manejo fl orestal e tradição no ramo levou 
o colonizador madeireiro à exploração generalizada do pinho e de outras madeiras nobres, como o cedro e a 
imbuia, sem que se preocupasse em repor. Pensava-se que as reservas deslumbrantes durariam centenas de 
anos. Porém, em 1926, o deputado Romário Martins já alertava para a sistemática dilapidação dos pinhais, 
propondo legislação estadual para desapropriar áreas para a conservação, em reforço a uma lei de 1911. Mas, 
segundo Gubert Filho (1993), o projeto não foi aprovado porque eram contraditórias as opiniões a respeito 
das reservas de araucária. Enquanto alguns anunciavam a extinção da espécie em um século (o que está 
próximo a acontecer), outros previam reservas que durariam 400 anos.

Maack (1981) opina que o esgotamento do potencial produtivo deste tipo de fl oresta que, segundo ele, 
possuía algumas dezenas de espécies de valor comercial, se deu a partir da década de 1960 (aproximadamente 
50 anos após o início de sua exploração), em vista da falta de conhecimento sobre manejo fl orestal. Nesta 
época, o preço do pinheiro adulto subiu assustadoramente pela impossibilidade de reposição de estoques. 
Entretanto, o preço da madeira serrada se manteve estacionado, pela retração do mercado, difi cilmente 
apresentando lucro operacional razoável, o que abriu perspectivas para produtos de outras espécies, como 
as latifoliadas da Amazônia, exóticas como o Pinus ou o Eucaliptus, que haviam sido plantadas na região 
(THOMÉ, 1995) e que podem ser encontradas atualmente no mercado. 

Segundo a SPVS (1996), de 1965 em diante, quando foi editado um segundo Código Florestal, a 
área com fl oresta nativa ainda diminuiu, enquanto aumentou o plantio das exóticas destinadas para fi ns 
industriais, cujo mérito teria sido o de reduzir a pressão e impedir a destruição completa das fl orestas 
nativas paranaenses. De acordo com esta referência, os maiores desmatamentos ocorreram na região Centro-
Sul do Paraná e, de modo geral, a maior concentração de área com remanescentes de fl oresta nativa está na 
faixa das propriedades acima de 100 ha.

10.2.11.2 CONJUNTURA ATUAL DO SETOR FLORESTAL10.2.11.2 CONJUNTURA ATUAL DO SETOR FLORESTAL

Empregos no Setor FlorestalEmpregos no Setor Florestal

De acordo com Zanchet et al. (2010), a partir de 1975, o setor agropecuário paranaense passou por 
importantes transformações, que contribuíram para a redução gradativa do emprego no meio rural, como a 
erradicação dos cafeeiros prejudicados pela geada de 1975; a introdução de lavouras temporárias mecanizadas, 
em especial o cultivo de soja; e os problemas decorrentes da erosão na região Noroeste, que desencadearam 
medidas de restrição no uso e manejo do solo. 

A queda mais acentuada no pessoal ocupado entre 1985 e 1995 pode estar associada tanto às mudanças 
de atividade econômica quanto às mudanças na base técnica de produção. Contudo, entre 1995 e 2006, a 
tendência de redução no pessoal ocupado é menos acentuada em relação ao decênio anterior, possivelmente 
associado às atividades que demandam trabalho, seja familiar ou contratado, entre as quais é possível 
destacar: instalação de pomares de laranja; cultivo de espécies fl orestais associado à expansão de unidades 
de produção de papel, celulose e placas de madeira (MDF), ou revitalização da cafeicultura por meio do 
cultivo adensado, auxiliada pelo sistema de alerta a geada. Sem a participação destas e de outras atividades 
econômicas, provavelmente a queda no número de pessoas ocupadas no meio rural paranaense teria sido 
ainda mais acentuada.

Para estes autores, o refl orestamento tornou-se uma importante atividade econômica no Paraná. 
Recentemente, com a legislação que tornou mais restritiva a exploração de fl orestas nativas e sua diminuição 
signifi cativa, juntamente com a demanda por madeira certifi cada, o plantio de fl orestas se expandiu, 
tornando-se inclusive uma opção de cultivo para o pequeno e médio produtor rural. As mesorregiões que 
mais ofertam emprego nessa atividade econômica são as do Centro-Oriental paranaense, Centro-Sul, Sudeste 
e Metropolitana de Curitiba.

Em alguns municípios, como Telêmaco Borba, Jaguariaíva e Ponta Grossa, foram implantadas diversas 
empresas de produção de papel e celulose e empresas madeireiras, o que também incentivou a produção 
fl orestal para atender à demanda. Esta produção se encontra entre as grandes contratadoras de mão de obra, 
principalmente na classe de atividade econômica de fl oresta plantada. 

Outros municípios têm encontrado nessa atividade uma possibilidade de desenvolvimento econômico e 
geração de empregos. É o caso de Cerro Azul, Tunas do Paraná e Doutor Ulisses, na mesorregião Metropolitana 
de Curitiba, e General Carneiro, Bituruna e União da Vitória, na mesorregião Sudeste. 

Outro aspecto interessante é que parcela expressiva do emprego formal agrícola está associada às 
atividades de serviços de apoio à produção fl orestal com tendência de crescimento, o que fará da terceirização 
das atividades de apoio uma importante alternativa de trabalho e renda para o empreendedor rural.

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2008), citado por 
estes autores, das cerca de 949.314 pessoas ocupadas na agropecuária paranaense, 33.864 pessoas, ou 
3,6% do total, estão em atividades como a silvicultura e exploração fl orestal. A silvicultura geralmente 
apresenta saldo positivo de empregos ao longo dos anos na produção de fl orestas plantadas, mesmo diante 
de crises mundiais, como a de 2008. O ano de 2009 foi marcado por uma queda nas exportações, assim como 
nas vendas internas, de painéis de madeira (MDF), por consequência da diminuição da demanda no setor 
moveleiro e na produção de papel e celulose, segundo o relatório da Associação Brasileira de Produtores de 
Florestas Plantadas (ABRAF, 2010).
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Por outro lado, o crescimento do número de empregos no setor agropecuário não está restrito às 
atividades rurais, e sim associado à expansão das atividades do complexo agroindustrial, o que inclui 
produção de papel, celulose e placas de madeira, ligados ao cultivo fl orestal. 

Talvez por isto a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, uma das entidades responsáveis 
por manter o desenvolvimento da silvicultura no Paraná, considere que o setor fl orestal seja responsável pela 
geração de mais de 150 mil empregos diretos, reunindo cerca de 60 empresas ligadas ao plantio fl orestal e 
mais de 5 mil que consomem produtos gerados a partir da fl oresta plantada e da indústria fl orestal.

Produção de Madeira para Serraria, Papel e CeluloseProdução de Madeira para Serraria, Papel e Celulose

Ao identifi car os fatores que contribuíram para a formação de um setor fl orestal no sul do Brasil, Backes 
e Irgang (2003) consideram que a exploração extrativista do pinheiro paranaense e de outras espécies, até 
1970, constituiu a base da riqueza e fortuna de muitos grupos econômicos até hoje existentes. Porém, após 
este período de exploração pura e simples do patrimônio fl orestal natural, que foi descrito no início deste 
tópico, já se torna possível distinguir algumas fases recentes mais estruturadas para o setor fl orestal. Mendes 
(2010) considera que a primeira, entre 1960 e 1980, foi responsável pela formação de uma base fl orestal 
mais racional para esta atividade, porém, baseada em espécies fl orestais exóticas, que hoje somam alguns 
milhões de hectares no país. Essa fase foi resultante de uma política estratégica do Governo Federal, que 
defi niu, na época, as indústrias de papel e celulose, e do aço (que usa carvão vegetal como combustível para 
fundição), como forças motrizes da economia brasileira, usando incentivos fi scais para plantios fl orestais 
como o principal instrumento para viabilizar essas forças.

Uma segunda fase teria ocorrido entre 1980 e 2000, quando houve a consolidação do setor fl orestal. As 
fl orestas plantadas fi caram maduras, houve investimentos signifi cativos em formação de pessoal, tecnologia e 
gestão, e um processo intenso e crescente de industrialização, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Para este autor, a partir do ano 2000, o País se consolidou como um grande player internacional. 
As empresas se tornaram competitivas, viabilizaram a sustentabilidade da produção; a industrialização 
acelerou; novas fronteiras foram abertas; novos produtos e tecnologias foram desenvolvidos e a silvicultura 
tem caminhado para uma economia de mercado, com investidores independentes, nacionais e internacionais. 

Atualmente, considerando a forma como este setor consolidou-se e a falta de maiores investimentos em 
espécies nativas, com exceções que serão apresentadas à frente, os cultivos fl orestais com espécies exóticas 
acabam apresentando vantagens em relação às fl orestas naturais, como, por exemplo, maior produtividade e 
tecnologias consolidadas de produção. De qualquer forma, a silvicultura com nativas ou exóticas representa 
uma possibilidade de renda para o pequeno, médio e grande produtor, agregando valor à propriedade e 
trazendo maior segurança aos investimentos.

No Estado do Paraná o setor fl orestal continua mantendo-se relevante, em vários aspectos. É possível 
avaliar periodicamente a variação da participação da produção fl orestal por meio dos dados gerados pelo 
Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (WINCKLER, 2008). 
Segundo estes dados, 9,6% do Valor Bruto da Produção (VBP) do Estado, em 2007, correspondia aos produtos 
fl orestais, ou seja, R$ 3,12 bilhões em uma área correspondente a 4,27% do território do Estado (19.955,40 
ha). Para o ano de 2012, a participação deste setor havia sido reduzida para 6,54% do resultado total do VBP, 
mas em valores monetários havia crescido, chegando a 3,52 bilhões de reais (DORNELES, 2012). 

De acordo com esta fonte, no tocante às exportações, os produtos fl orestais representaram, no ano de 
2010, cerca de 8,13% de toda a exportação paranaense, fi cando em 4° lugar na pauta de exportações do 
agronegócio.

Segundo dados da ABRAF (2010), para o ano-base de 2009, a área de fl oresta plantada paranaense 
seria a terceira maior do Brasil, representando cerca de 13% de todos os plantios fl orestais do País. No 
Estado estaria também a maior área plantada com o gênero Pinus, com cerca de 695 mil hectares (3,48 % 
do território paranaense). Para Gonçalves et al. (2011), a expressividade do gênero Eucalyptus, no Estado do 
Paraná, seria baixa se comparada ao Pinus. De acordo com a ABRAF (2010), a área plantada com este gênero 
ocupava cerca de 157 mil ha, representando 0,79% do território paranaense.

Para Gonçalves et al. (2011), os plantios fl orestais no Estado do Paraná têm aumentado, com possibilidade 
de ampliação deste setor para o noroeste paranaense, aliado a tecnologias como a da Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta (ILPF). 

Mesmo assim, segundo a EMATER (2014a), existe atualmente um défi cit anual de 47 mil hectares para 
suprir as necessidades do Estado em fl orestas plantadas. Tendo em vista este défi cit, e também os amplos 
benefícios que a produção fl orestal integrada à lavoura e à pecuária pode trazer ao produtor rural que 
trabalha em propriedades menores, esta instituição começou a desenvolver o Projeto Madeira, em todo 
o Estado, com 102 técnicos que atendem 8.800 agricultores em uma área de 56.000 hectares, orientando 
cultivos de eucalipto e grevilea (espécies nativas da Austrália), Pinus (originário da América do Norte), 
seringueira (proveniente da Amazônia), bracatinga e araucária. 

Na realidade, no ano de 2009 já houve diminuição na área de povoamentos de Pinus. Porém, a substituição 
de plantios de Pinus por Eucaliptus pode ter sido uma das causas desta queda, pois já é perceptível a 
troca da matéria-prima utilizada pelo setor madeireiro. Entre as possíveis vantagens do eucalipto, tem-se 
o fator tempo, uma vez que o ciclo de produção pode ser mais curto, comparado ao do pinus. Também há a 
produção de materiais biológicos mais resistentes a pragas, adaptados às diversidades climáticas e de solos, 
e apresentando boa produtividade, permitindo sua implantação praticamente em todo o Brasil, tornando-
se ainda mais atraente. As espécies de eucalipto também têm baixo potencial como espécies invasoras de 
ambientes naturais, ao contrário do pinus.

Mas para Gonçalves et al. (2011), apesar de todos esses fatores e condicionantes, que colocam 
o eucalipto nessa posição favorável, o gênero Pinus continuará a exercer importante papel no mercado 
madeireiro paranaense devido à sua grande demanda no setor de celulose de fi bra longa e de madeiras com 
menor densidade, tudo isso levando-se em conta ainda que o Estado apresenta as condições edafoclimáticas 
favoráveis ao cultivo de algumas espécies de pinus, como o P. taeda e o P. elliottii., como apresentado por 
Fritzsons et al. (2010).

Com tudo isto, é possível constatar uma redução na dinâmica do setor fl orestal no Paraná. Em termos de 
investimentos em novas plantações fl orestais, Mendes (2010) espera um crescimento apenas marginal nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil e um crescimento signifi cativo nas regiões chamadas de novas fronteiras, 
principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão, Pará, Bahia e 
norte de Minas Gerais. 

Em termos globais, este autor constata também uma migração do negócio fl orestal para o Hemisfério Sul. 
Assim, comparativamente, pode-se perceber o desenvolvimento de um setor fl orestal muito mais dinâmico 
em um vizinho brasileiro, o Uruguai, que possui área territorial similar à do Paraná (17.621.500 ha). Segundo 
dados da Dirección General Forestal, do Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca deste país, a política 
fl orestal uruguaia, estabelecida por uma lei fl orestal de 1987, defi ne o interesse nacional deste país na 
defesa dos recursos e da economia fl orestal, permitindo um incremento na superfície de refl orestamentos, 
que passou, antes da vigência desta lei, de 46 mil ha, em 1986, a 885 mil ha em 2010 (SPF, 2014). 

Em termos de distribuição territorial no Paraná, consultando-se imagens orbitais (fi gura 10.2.36) e 
o trabalho de Winckler (2008), pode-se concluir que ela está concentrada na região central do Estado, 
excluindo-se os municípios do litoral, sendo que todos os Núcleos Regionais (NRs), defi nidos pela SEAB 
nesta região, possuem uma participação de produtos fl orestais acima da média estadual. Nos demais NRs, 
apenas Jacarezinho e Pato Branco têm uma parcela mais representativa de sua renda relacionada à produção 
fl orestal. União da Vitória tem no setor fl orestal 62% da geração de renda local, seguida por Curitiba e Irati, 
com aproximadamente um terço de suas rendas. 

De acordo com Dorneles (2012), a maior parte (94%) do valor gerado pelo setor fl orestal corresponde à 
produção de toras para serraria, lenha e celulose. O segmento de madeira processada, de modo geral, segue 
o ritmo de recuperação e aumento na produção e exportação.

Com as toras para serraria e laminação houve um aumento de quantidade produzida, tanto de Pinus 
quanto de Eucaliptus. No entanto, a trajetória aponta aumento na produção de Eucaliptus e redução na de 
Pinus, como já comentado. Dentro desse processo de substituição, as toras para laminação de Pinus tendem 
a diminuir. 
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Para Winckler (2008), as toras para serraria, em sua maior parte vindas de cultivos de Pinus (68%), e com 
uma parcela também expressiva proveniente de Eucaliptus (20%), têm mantido um crescimento, sendo que as 
espécies cultivadas vêm se destacando cada vez mais em detrimento das áreas de extrativismo. 

FIGURA 10.2.36 - IMAGEM ORBITAL DO PARANÁ, COM CONCENTRAÇÃO DE REFLORESTAMENTOSFIGURA 10.2.36 - IMAGEM ORBITAL DO PARANÁ, COM CONCENTRAÇÃO DE REFLORESTAMENTOS
EM TELÊMACO BORBAEM TELÊMACO BORBA

FONTE: Google Earth

Para este autor, o NR de Curitiba tem se mantido em primeiro lugar no ranking de produção com 
destinação para a serraria, nos últimos anos, superando Ponta Grossa; assim como o NR de União da Vitória 
vem se mantendo à frente do núcleo de Irati. Os três NRs com maior produção têm mais de 15% de sua renda 
decorrente do setor de serraria. 

As toras com fi nalidade para laminadoras, essencialmente de Pinus, tiveram maior produção no NR de 
União da Vitória, onde representaram um quarto do VBP. Há uma leve tendência de crescimento da produção 
ao longo dos últimos anos para toras com esta fi nalidade.

Outro item importante da pauta do setor fl orestal é a produção de madeira para papel e celulose. Para Soares 
et al. (2011), o segmento de celulose depende, principalmente, das condições do mercado internacional, uma 
vez que a maior parte da produção brasileira é exportada. Em 2010, por exemplo, 70% da produção nacional foi 
destinada ao mercado externo. A demanda por este produto depende, principalmente, dos mercados emergentes.

No caso do segmento de papel, a situação é um pouco diferente, pois a maior parte da produção 
nacional é destinada ao mercado doméstico e ainda existe a concorrência do produto importado. O consumo 
das famílias pode se manter forte, mesmo em um ambiente de alta de juros ou de medidas de restrição ao 
crédito, adotadas pelo Banco Central, pois estas condições podem ser modifi cadas rapidamente. Por isso, 
estes autores acreditam que qualquer restrição terá efeito mínimo, o que representa um ponto positivo para 
o segmento nacional de papel, que é dependente do consumo interno.

Também o setor moveleiro é bastante sensível às mudanças macroeconômicas e ao consumo das famílias. 
Por outro lado, é um setor mais dinâmico, aberto a investimentos estrangeiros e nacionais, que possui 
possibilidade de incorporar mais rapidamente tecnologias inovadoras e redutoras de custos, o que signifi ca 
que pode diminuir preços e aumentar a qualidade, refl etindo em maior demanda interna ou externa.

Diante destas análises, para Mendes (2010), hoje o setor fl orestal brasileiro (algo que pode ser aplicado 
igualmente ao Paraná) se caracteriza por uma economia de mercado, apesar de ainda imperfeita; pela gestão 

sustentável, econômica e socioambiental; pela inovação tecnológica; pelo crescimento acelerado, com a 
abertura de novas fronteiras, que caminham para o interior do país; pela matriz energética sustentável e 
pela organização em clusters fl orestais, criando desenvolvimento regional e plataformas de exportação. 

Com isto, é possível dizer que o setor fl orestal, no que diz respeito à produção industrial de madeira em 
larga escala, já é maduro e tem sufi ciente capacidade de se autossustentar sem a necessidade de recorrer a 
ações governamentais imediatas, a não ser aquelas comuns aos demais ramos do agronegócio, que são uma 
tributação justa ou a manutenção de uma infraestrutura (rodovias, portos) adequada ao encaminhamento 
dos seus produtos aos mercados consumidores.

Naturalmente, uma fonte de preocupação é a base fl orestal. Caso o consumo de madeira industrial e lenha 
se torne superior ao que as fl orestas plantadas produzem anualmente no Estado, como sugere a EMATER (2014a), 
poderá ocorrer défi cit e encarecimento da madeira, com consequente fuga de indústrias para outros estados (ou 
países vizinhos) onde a matéria-prima seja mais abundante e barata. Pode ocorrer perda de empregos, renda e 
tributos para o Paraná. Para não perder participação no cenário nacional, o Estado deverá planejar e investir 
cuidadosamente na produção de madeira industrial para suprir suas necessidades nos próximos anos.

No longo prazo, este setor tem boas possibilidades de ação pelo fato de que a Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento possui um departamento específi co de fl orestas plantadas (normalmente as 
fl orestas plantadas fi cam vinculadas à área de meio ambiente), o que possibilita a elaboração e revisão de 
Planos de Desenvolvimento Florestal para o Paraná.

Assim, a necessidade de manter a base fl orestal pode representar boas oportunidades para os produtores 
rurais, que possuam propriedades de qualquer tamanho. A produção de madeira, em particular a de ciclo longo 
(produção de madeira nobre, para o setor moveleiro), seguramente é uma garantia de venda e funciona como 
uma poupança altamente rentável ou como um fundo de investimento. Além disso, esta produção pode entrar 
na propriedade como atividade complementar e o produtor poderá dispor dela no momento mais favorável, o 
que nem sempre acontece com a produção agropecuária. Como exemplo, pode-se lembrar que o rendimento 
aplicado em uma Caderneta de Poupança é fi xado pelo governo e os produtos agrícolas são commodities com 
valores fi xados longe do produtor, ao passo que a rentabilidade de uma madeira usada convencionalmente em 
refl orestamentos, como o eucalipto, pode ser muito maior do que a poupança tradicional e muitas culturas 
agrícolas, e seu valor pode ser negociado diretamente com o comprador.

Sistemas Baseados na Agrosilvicultura da BracatingaSistemas Baseados na Agrosilvicultura da Bracatinga

Além da madeira para serraria, papel e celulose, a lenha é considerada produto de importância na pauta 
do grupo fl orestal, pois, de acordo com Dorneles (2012), é usada em várias cadeias produtivas, inclusive 
da produção familiar, como, por exemplo, na agricultura e pecuária, em processos de secagem de grãos e 
aquecimento de aviários. Esse produto apresentou histórico de crescimento, com sua produção passando de 
8 para 16 milhões de metros cúbicos em dez anos. 

Em anos anteriores, o mercado para madeira de eucalipto apresentou um aumento das atividades 
consumidoras de lenha, diante do aquecimento das atividades ligadas à construção civil e à indústria da 
carne, mantendo estáveis as cotações dos produtos destinados a essas fi nalidades. 

O Paraná, no entanto, apresenta uma particularidade importante na produção de lenha em relação ao 
Brasil, a ser analisada, que é a presença de uma espécie altamente versátil e multiuso, ligada à produção 
de lenha, a bracatinga (Mimosa scabrella), espécie nativa que ocorre na região da Floresta Ombrófi la Mista, 
pioneira, e formadora de agrupamentos densos e homogêneos, sucedendo a fl oresta original quando esta 
é retirada, sendo também espécie de rápido crescimento. Estes agrupamentos (bracatingais) podem ser 
manejados legalmente e constituem a base de consórcios agrofl orestais de grande importância para pequenos 
produtores rurais, pois geram renda e permitem a fi xação destes produtores no campo.

A importância social do cultivo da bracatinga é apresentada pela EMATER (2014b). Segundo esta 
instituição, este cultivo vem sendo desenvolvido há mais de 100 anos, em 60 municípios paranaenses, e em 
mais de 15 mil propriedades, com área acima de 120 mil hectares. 

Mazuchowski e Becker (2006) consideram que a lenha continua sendo a principal utilização da madeira 
de bracatinga. O poder calorífi co da lenha é alto, variando de 4.569 a 4.830 kcal/kg. Este poder é ampliado 
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no carvão (7.239 a 7.554 kcal/kg). A bracatinga possui alto rendimento na produção (32,6% a 35,0%), com 
alta taxa de carbono fi xo (de 83,2 a 84,9%). Apresenta maior rendimento em carvão e teor de carbono fi xo, 
com madeira tendo qualidade superior à do Eucalyptus grandis e E. viminalis, apesar do alto teor de cinzas. 

Segundo estes autores a demanda por madeira de bracatinga é ainda mais ampla. A madeira roliça é 
usada em vigamentos e escoras na construção civil, enquanto a serrada serve para assoalhos, móveis e peças 
de mobiliário, construções e caixotaria em geral.

A bracatinga também é melífera, podendo ser usada para recuperação de áreas degradadas, por ser 
fi xadora de nitrogênio, e em parques urbanos com fi ns de arborização.

Os sistemas agrofl orestais usando a bracatinga começaram a ser trabalhados com a execução de convênios 
técnicos entre o Estado do Paraná, o governo da França e a FAO, de 1987 a 1990, e posteriormente, de 2003 
a 2007, com o Ministério da Integração Nacional, por meio da Agência de Desenvolvimento da Mesorregião 
do Vale do Ribeira/Guaraqueçaba. Estes convênios buscaram medidas de produção e fornecimento de sua 
madeira, com melhoria genética e maior qualidade industrial, especialmente para a indústria moveleira, por 
meio de um esforço extensionista empreendido pela EMATER (MAZUCHOWSKI, 2008).

De modo geral, podem ser identifi cados alguns sistemas com pequenas variações para esta espécie na 
Região Metropolitana de Curitiba (BAGGIO et al., 1986; MAZUCHOWSKI, 2012). Um primeiro é o Sistema 
Agrofl orestal Tradicional (SAFT), em que são implantados cultivos agrícolas (principalmente milho e feijão) 
no primeiro ano, após a retirada da área fl orestal original. A quebra de dormência da semente da bracatinga 
ocorre por queimada, ou estas são passadas por água quente e lançadas a campo. Este sistema exige capinas 
para reduzir a elevada densidade da bracatinga na fase inicial do ciclo. Após a colheita do milho ou feijão, 
a área é abandonada para regeneração natural e a bracatinga forma densa área fl orestal que inclui outras 
espécies da Floresta Ombrófi la Mista (até 10.000 árvores/ha), ao contrário dos refl orestamentos com exóticas. 
O corte ocorre aos seis ou sete anos de idade do bracatingal, já com uma densidade remanescente da seleção 
natural em torno de 2 mil árvores/ha, repetindo-se o ciclo novamente. Como fi xadora de nitrogênio e pela 
grande quantidade de serrapilheira produzida, a bracatinga permite que a fertilidade do solo seja recuperada, 
fi cando semelhante à perda verifi cada antes da queimada. Os produtos obtidos são: lenha, carvão, estacas para 
construção civil e mel, além de milho e feijão. A maioria dos bracatingais costuma passar por vários ciclos.

Um segundo sistema diferencia-se pela densidade de árvores, entre 600 a 1.000 árvores/ha no fi nal 
do primeiro ano. São realizadas podas ao longo da rotação, para garantir boa iluminação solar para o 
crescimento da mandioca ou abóbora, produzida em consórcio com a bracatinga. Um terceiro sistema utiliza 
o bracatingal, a partir do terceiro ano de idade, para a pastagem de gado durante períodos de inverno, mas 
é considerado um sistema rústico e pouco efi ciente.

Como estes sistemas costumam ser mantidos por vários produtores ao mesmo tempo e em estágios sucessionais 
diferentes, a paisagem regional em uma região produtora de bracatinga mostra um rico mosaico de áreas de 
bracatingais com idades sequenciais de crescimento das árvores, junto a áreas agrícolas (fi guras 10.2.37).

FIGURA 10.2.37 - MOSAICO DE USO DO SOLO E VARIAÇÃO NA ÁREA DE BRACATINGAIS ENTRE 2004 E 2009 - COLOMBOFIGURA 10.2.37 - MOSAICO DE USO DO SOLO E VARIAÇÃO NA ÁREA DE BRACATINGAIS ENTRE 2004 E 2009 - COLOMBO

    

FONTE: Google Earth

Como já apresentado, a bracatinga possui grande importância social. Baggio et al. (1986) descobriram 
que 92% dos produtores rurais que a cultivam possuíam áreas abaixo de 50 ha, usando parte da área para 
manter os bracatingais. O índice de mecanização da exploração desta espécie é baixo, sendo ainda comum o 
uso de animais para o arraste de toras cortadas a machado. 

A permanência dos produtores no cultivo de bracatinga pode ser compreendida a partir da formação da 
renda total da propriedade. Em confi rmação aos dados de Dossa et al. (2004), Mazuchowski (2012) verifi cou 
que a renda média total nas propriedades era de R$ 6.649,00, ou R$ 554,00 por mês. Quando a família possui 
algum membro aposentado pelo INSS, o manejo da bracatinga torna-se competitivo diante da renda média 
urbana, para pessoas de baixa qualifi cação profi ssional. Mas Brembatti (2013) verifi cou que a bracatinga 
rende 200 metros cúbicos de madeira por hectare, contra 400 metros cúbicos das exóticas mais usadas, como 
Pinus e Eucaliptus. O preço da madeira também pode ser desfavorável: o produtor que vende diretamente está 
recebendo na faixa de R$ 30,00 pelo metro cúbico de bracatinga, enquanto as exóticas estão rendendo R$ 
45,00. A retração nas vendas afetou a área plantada, que já foi muito maior. Só na região de Bocaiuva do Sul 
já chegou a ser de 35 mil hectares. Hoje está em 6 a 7 mil.

Por outro lado, a produção de bracatinga não exige trabalho durante o desenvolvimento das árvores, 
explicando a permanência de produtores de bracatinga no meio rural. Com isto, a idade média dos proprietários 
rurais é bastante avançada, pois cerca de 58% apresentam mais de 50 anos de idade, fato que pode ser 
preocupante para a manutenção de silvicultura em bases vigorosas, típica para os produtores de bracatinga 
(MAZUCHOWSKI, 2012). 

Além do envelhecimento da população no campo, Brembatti (2013) considera que os limitados avanços 
no melhoramento genético, a falta de uma cadeia produtiva, a burocracia e a insistência de proprietários 
em manter as mesmas técnicas de cultivo que os impede de agregar maior valor à madeira, são alguns dos 
fatores que freiam a expansão do cultivo da bracatinga.

Como é uma espécie nativa, a bracatinga precisa de autorização de corte pelo Ins tituto Ambiental 
do Pa raná (IAP), que pode demorar, inviabilizando, assim, o negócio. Infelizmente, outro fato que pode 
limitar a utilização da bracatinga é o seu uso como lenha ou carvão. A queima da madeira lança carbono na 
atmosfera, o que pode motivar mais restrições dos órgãos ambientais. Neste caso, haveria uma distorção 
injustifi cada, pois a silvicultura desta espécie tende a capturar todo o estoque de carbono eventualmente 
lançado à atmosfera. Um estudo que venha a ser feito, por exemplo, na Região Metropolitana de Curitiba, 
poderá mapear e identifi car com razoável precisão as áreas de estoque de carbono atuais e futuras com base 
no mosaico de áreas com bracatingais, conforme pode ser visto nas fi guras anteriores.

Silvicultura de Espécies Nativas no ParanáSilvicultura de Espécies Nativas no Paraná

Conforme comentam Backes e Irgang (2002), a formação de um setor fl orestal no sul do Brasil foi 
baseada na exploração extrativista do pinheiro paranaense e de outras espécies, algo que Maack (1981) 
documentou ao longo do século XX e que, visivelmente, envolveu muito pouco investimento em silvicultura 
no tocante a essas espécies.

Hoje o mercado de madeira para serraria, papel e celulose é baseado em espécies exóticas refl orestadas, 
o que não signifi ca que investimentos em pesquisa e silvicultura de espécies nativas não tenham sido ou não 
devam continuar sendo feitos, tendo em vista as funções ambientais, econômicas e sociais que as fl orestas 
nativas desempenham e considerando-se objetivos mais amplos, como: gerar emprego e renda, desenvolver 
medidas de recuperação e melhoramento genético de espécies nativas, capacitar mão de obra para manejo 
fl orestal nesses tipos de fl orestas, realizar a reposição fl orestal das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e 
Reserva Legal (RL), recuperar áreas degradadas, proteger bacias hidrográfi cas, promover medidas preventivas 
a incêndios fl orestais, em especial nas propriedades de agricultura familiar, ou mesmo valorizar a matéria-
prima das fl orestas nativas.

Na verdade, a pesquisa silvicultural no Paraná vem ocorrendo por meio de diversas instituições. Na 
década de 1960, coincidindo com o fi m do ciclo da Araucária e com a implantação de refl orestamentos 
com espécies exóticas no Brasil, surgiu o curso de Engenharia Florestal em Curitiba, primeiro do ramo no 
Brasil. Em 1973, este curso deu origem ao primeiro mestrado em Engenharia Florestal do Brasil e, em 1982, 
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ao primeiro doutorado. Em 1971, também foi criada a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF), 
ligada a esses cursos, com a fi nalidade de subsidiar pesquisas em silvicultura, manejo fl orestal, tecnologia 
da madeira, conservação da natureza, economia e política fl orestal (UFPR, 2014). Assim, os engenheiros 
fl orestais formados neste período tiveram mais incentivos fi nanceiros e estímulos para se dedicar à pesquisa 
e manejo com os refl orestamentos de espécies exóticas do que para enfrentar o enorme desafi o que as 
fl orestas tropicais representavam (STRUMINSKI, 1993).

Assim, é apenas em meados da década de 1980 que surge uma obra, ainda hoje considerada fundamental para 
a silvicultura com espécies nativas paranaenses, o Projeto Madeira do Paraná (INOUE et al., 1984), um livro que 
lista e descreve as espécies arbóreas nativas prioritárias para refl orestamento, apresentando um quadro sinóptico 
das características silviculturais dessas espécies, como fenologia, ocorrência, qualidade da madeira etc.

Um pouco antes, em 1978, havia sido instalada a Unidade Regional de Pesquisa Florestal Centro-Sul da 
Embrapa, em Colombo, transformada, em 1984, no Centro Nacional de Pesquisa de Florestas (CNPF), passando 
a coordenar, além de executar, toda a pesquisa fl orestal, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). Naquele momento, esta unidade contou com expressiva cooperação do setor fl orestal 
brasileiro, representado principalmente por empresas privadas, universidades e instituições de pesquisa, 
além de órgãos de desenvolvimento regional e agências de fi nanciamento (EMBRAPA, 2014).

Um dos principais produtos desta fase inicial da Embrapa Florestas foi o Zoneamento Ecológico para 
Plantios Florestais, no Estado do Paraná (CARPANEZZI, 1986), obra que congregou esforços de uma equipe 
de pesquisadores especializados em ecologia, melhoramento genético, solos e silvicultura, que implantou 
experimentos, colheu informações e analisou grande número de dados. Este zoneamento informa sobre as 
espécies fl orestais, principalmente exóticas, mas também nativas, adequadas às diferentes condições de 
clima e solo, do Paraná. 

Finalmente, em 1992, iniciou-se uma mudança de postura, com uma crescente preocupação ambiental, 
que passou a considerar o importante papel que as fl orestas plantadas e naturais desempenham para o 
equilíbrio ecológico e a manutenção da biodiversidade.

Os órgãos de extensão rural perceberam estas mudanças. À medida que contribuía para os avanços 
da agricultura do Paraná, a EMATER procurou também fi car atenta às consequências das mudanças junto 
às comunidades mais pobres ou aquelas localizadas nos pequenos municípios, e também aos efeitos da 
agricultura no meio ambiente, executando projetos que envolviam espécies fl orestais, como a bracatinga ou 
a erva-mate (EMATER, 2014c).

Pode-se perguntar, então, se tanto esforço foi dispendido na pesquisa e extensão rural fl orestal, por que 
a participação das espécies nativas no setor fl orestal paranaense ainda segue sendo modesta? 

Parte da resposta pode ser encontrada na cultura extrativista forjada durante anos pelos produtores 
rurais, e muitas vezes estimulada pelo próprio Estado, que consideraram a fl oresta nativa como mera fonte 
de extração de recursos ou como empecilho ao desenvolvimento rural. Outra parte corresponde ao interesse 
tardio demonstrado pelos pesquisadores fl orestais nas espécies nativas, o que, por sua vez, retarda os 
resultados. 

Confi rmando a afi rmação anterior, outra pista importante pode ser encontrada nas palavras de Helton 
Damin da Silva, chefe-geral da Embrapa Florestas, quando da comemoração dos 30 anos da instalação desta 
unidade. Conforme explica esse profi ssional, na verdade, na pesquisa fl orestal, um período de 30 anos pode 
ser insufi ciente para se conseguirem resultados satisfatórios (PICHELLI, 2008). 

Finalmente, o fato cruel é que ao longo do tempo a própria legislação fl orestal tem se mostrado pendular. 
Assim, para o produtor rural, existe a percepção de que há momentos em que a legislação tudo permite, 
seguidos de momentos onde tudo pode ser proibido, ou, como no momento atual, aquilo que no passado 
foi proibido (desmatamento) hoje é permitido, pois tornou-se “consolidado”, termo usado no atual Código 
Florestal Brasileiro. Assim, uma atividade legal e tecnicamente adequada em um determinado momento, 
como a silvicultura de espécies nativas, pode tornar-se uma prática proibida em outro, gerando insegurança 
jurídica ao produtor rural.

No entanto, é impossível não lembrar que a silvicultura de espécies nativas no Paraná representa um 
potencial enorme, pela possibilidade de proporcionar novos produtos derivados da madeira cultivada ou de 
produtos não madeiráveis. Os casos da bracatinga e da erva-mate são exemplos neste sentido.

A diversidade de espécies de climas tropicais e subtropicais, presentes nas formações fl orestais 
paranaenses, que sustentou a indústria fl orestal no século XX, permanece na memória e no testemunho 
popular, em produtos como alimentos, bebidas, móveis, utensílios, ou mesmo na arquitetura paranaense. São 
espécies como imbuia, pau-marfi m, cedro brasileiro, pinheiro, canela sassafrás, peroba, caixeta, erva-mate, 
guabiroba, ipê roxo, angico, aroeira, entre centenas de outras. 

Muitas dessas espécies apresentam ainda possibilidades silviculturais já identifi cadas em diversos 
trabalhos de pesquisa e sintetizadas em obras como as de Inoue et al. (1984), Carpanezzi (1986), ou 
Carvalho (1994). Recomendações sobre a silvicultura dessas espécies serão apresentadas a seguir. 

A Embrapa Florestas, além de produzir um Zoneamento Ecológico para Plantios Florestais no Paraná 
(CARPANEZZI, 1986), também apresentou uma metodologia para selecionar espécies nativas com base na 
importância econômica, silvicultural e ecológica das espécies arbóreas e sua participação na rede experimental 
da Embrapa Florestas (CARVALHO, 1994).

Algumas dessas espécies foram consideradas promissoras, por apresentar valor econômico comprovado, 
com produção de madeira valiosa, desempenho silvicultural aceitável (produtividade superior a 14 m3/
ha.ano-1) e aptidão para programas de regeneração artifi cial. Essas espécies apresentam muitas informações 
silviculturais, com grande número de ensaios e parcelas de comprovação. Entre elas estão: Scheffl era 
morototoni (mandiocão), Cordia trichotoma (louro-pardo), Cariniana legalis (jequitibá rosa), Dalbergia nigra 
(jacarandá), Peltophorum dubium (canafístula), Cariniana estrellensis (jequitibá branco), Talauma ovata 
(baguaçu) e a própria Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná). 

Muitas espécies, certamente valiosas a ponto de terem sido extraídas no passado, apresentam hoje 
difi culdades para silvicultura, por diversos motivos. Carvalho (1994), por exemplo, listou espécies madeireiras 
potenciais, que possuem os mesmos atributos das espécies promissoras, porém apresentam menos informações 
em plantios experimentais ou de comprovação, além de espécies madeireiras com silvicultura pouco 
conhecida ou madeireira não tradicional, com poucos dados de crescimento em plantios experimentais; ainda 
não sendo vislumbradas suas potencialidades volumétricas. Existem ainda algumas espécies madeireiras 
valiosas que possuem regeneração artifi cial problemática, com desempenho silvicultural insatisfatório e 
crescimento lento, como a Ocotea catharinensis (canela-preta) ou a Ocotea odorífera (canela-sassafrás); 
comportamento heterogêneo, por causa desconhecida, caso da Virola bicuhyba (bicuíba); problemas limitantes 
referentes a pragas, como a Cedrela fi ssilis (cedro); indefi nição de sistemas silviculturais apropriados, ante o 
desconhecimento de suas exigências ecológicas, caso da Ruprechtia laxifl ora (marmeleiro bravo).

Do ponto de vista das espécies recomendadas para energia, este autor listou também algumas espécies 
com potencial silvicultural, porém, em alguns casos, com desempenho inferior ao das espécies exóticas, mas 
importantes também na revegetação para fi ns de recuperação ambiental. É o caso da já conhecida Mimosa 
scabrella (bracatinga) e também dos “angicos” (Anadenanthera colubrina var. colubrina, A. peregrina var. falcata 
e Piptadenia paniculata), bem como da Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré) e da Miconia cinnamomifolia 
(jacatirão açu).

Finalmente, o autor cita algumas espécies recomendadas para refl orestamento ambiental, com a 
fi nalidade de revegetação (recomposição da cobertura fl orestal e recuperação de ecossistemas degradados), 
uso em sistemas agrofl orestais, com potencial melífero, de produção forrageira, uso medicinal, sombreamento 
inicial em plantios mistos e sombreamento de espécies esciófi las. Entre essas espécies, podem ser citadas: 
Schizolobium parahyba (guapuruvu), Piptocarpha angustifolia (vassourão-branco), Chorisia speciosa (paineira), 
Enterolobium contortisiliquum (timbaúva) e Alchornea triplinervia (tapiá). Porém, o grau de informação técnica 
sobre o cultivo varia consideravelmente entre essas espécies.

Carvalho (1994) aponta que, para a grande maioria das espécies arbóreas nativas, não são efetuadas as 
recomendações de se coletarem sementes de no mínimo 25 árvores para aumentar a variabilidade genética. 
O autor avalia que os ganhos de produtividade deverão aumentar no momento em que forem seguidas estas 
recomendações, tornando, deste modo, as espécies nativas mais atrativas para refl orestamentos. 

Esta é uma limitação que Wons (2013) enxerga para o pinheiro (Araucaria angustifolia). Segundo ele, as 
mudas plantadas não passam pelo crivo ambiental, possuem pouca diversidade genética, são provenientes de 
poucos indivíduos adultos e, às vezes, de outros pinheiros plantados. Como os indivíduos recebem cuidados 
desde a germinação e são plantados em locais onde os processos ambientais de competição natural já foram 
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alterados ou suprimidos, grande porcentagem das mudas acaba chegando à idade adulta, mas isto diminui 
a diversidade e a seleção dos melhores genes, necessários à sobrevivência da espécie. Além disso, os 
refl orestamentos com pinheiro são monoculturais, e aliados à baixa diversidade dos espécimes podem sofrer 
com fungos e outras pragas.

Ainda assim, de acordo com este autor, o pinheiro, mesmo sendo uma espécie em risco crítico de 
extinção e protegida por lei, pode vir a ser retirado quando comprovadamente as árvores forem plantadas 
(plano de manejo, cadastro fl orestal). Devem ser observadas ainda as condicionantes impostas no processo 
de licenciamento e a compensação ambiental obrigatória por lei.

Obviamente, estas limitações não são instransponíveis e muito deste conhecimento já vem sendo aplicado, 
inclusive visando à recuperação do pinheiro, pois a silvicultura desta espécie, quando feita de forma técnica 
e responsável, pode contribuir ativamente para a sua conservação. De acordo com o Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP, 2014), por meio do Departamento de Produção de Espécies Nativas, já são produzidas em seus 
viveiros mudas de árvores nativas, com mais de 80 espécies diferentes, visando à recuperação das áreas 
degradadas no Paraná (Mata Ciliar, Reserva Legal, Unidades de Conservação, Corredores de Biodiversidade). 
Note-se que até 2004 o Governo do Paraná ainda produzia, em todos os seus viveiros, mudas de espécies 
exóticas de interesse silvicultural, mas no início de 2005 esta produção foi interrompida pelo risco de 
disseminação de plantas invasoras (ZENNI et al., 2014).

Assim, a intenção de apresentar este pequeno número de espécies nativas e alguns dos estudos feitos 
sobre elas é apenas de demonstrar o seu potencial silvicultural e não de limitar ou esgotar o assunto. Mudanças 
na legislação, novos mercados, valores socioambientais agregados às áreas fl orestais ou à necessidade de 
novos usos para as árvores nativas (ex.: arborização urbana) podem justifi car o investimento e viabilizar a 
silvicultura de espécies nativas. Algumas dessas mudanças serão abordadas a seguir.

Fomento, Financiamento e Novos Mercados para as Florestas Nativas do ParanáFomento, Financiamento e Novos Mercados para as Florestas Nativas do Paraná

Qualquer atividade voltada para a maioria dos produtores rurais no Paraná tem um impacto direto 
enorme na população, pois de acordo com a EMATER (2014c) a produção agrícola do Estado é realizada em 
mais de 300 mil estabelecimentos, sendo que 85% deles se enquadram na categoria Unidade Produtiva 
Familiar, com pequena escala. 

Ao longo dos anos, esta entidade de extensão rural tem sido uma das principais responsáveis pela 
introdução da silvicultura nesses estabelecimentos, o que inclui projetos e subprojetos com espécies exóticas, 
mas também nativas. Entre os projetos com espécies nativas podem ser citados: 

 O subprojeto Erva-mate, que visa contribuir na produção primária da erva-mate, valorizando a matéria-
prima de ervais sombreados

 O subprojeto Bracatinga, que busca alternativas de valorização da matéria-prima da bracatinga 
mediante parcerias do produtor com segmentos industriais e articula entidades de pesquisa para o 
seu melhoramento genético

 O subprojeto Mata Ciliar, para reposição fl orestal das áreas de APP e RL
 O subprojeto Araucária, para defesa, promoção e difusão de ações e medidas para o pinheiro-do-

paraná
 O subprojeto Incêndios Florestais, para a tomada de medidas preventivas a incêndios fl orestais 
 O subprojeto Bolsa de Árvores, que ajuda a operacionalizar a “Bolsa de Árvores” junto ao IAP/SERFLOR

A Bolsa de Árvores é uma forma de reposição fl orestal obrigatória, um mecanismo previsto em lei que 
obriga as empresas que utilizam produto fl orestal lenhoso (lenha, carvão, madeira) a replantar o equivalente 
ao que foi utilizado em sua atividade. Apenas esta reposição obrigatória já representa um mercado potencial 
e uma garantia para o produtor rural interessado em silvicultura.

Estudos, independentemente dos projetos da Emater, já constataram que se o proprietário da terra tiver 
uma fonte alternativa de renda, e se houver espaço disponível na propriedade, o refl orestamento em áreas de 
bordadura representa uma atividade opcional rentável ao produtor, pois demanda baixa quantidade de mão 
de obra para sua implantação e baixos custos de manutenção, podendo servir como fonte de capitalização 

de dinheiro a ser recuperado no médio e longo prazo. A erva-mate é a espécie fl orestal mais aconselhada 
para que o produtor obtenha uma receita extra na propriedade, porém o cultivo do Pinus em áreas limítrofes 
também é aconselhado por apresentar rendimentos favoráveis ao produtor (MALINOVSKI et al., 2006).

Note-se também que a nova legislação fl orestal, aprovada em 2012, retirou alguns encargos ambientais 
dos produtores familiares; ainda assim, algumas obrigações se mantêm, como, por exemplo, a recuperação 
de faixas de margens de rios (Áreas de Preservação Permanente). Por outro lado, se a legislação retirou 
encargos, pode-se dizer que está oferecendo também novas oportunidades a esses produtores.

Atualmente, se um produtor rural cadastrado na EMATER necessitar repor áreas com vegetação natural 
arbórea, recuperar voluntariamente áreas degradadas, ou mesmo se desejar executar algum projeto silvicultural 
com alguma espécie nativa, poderá recorrer aos viveiros de mudas fl orestais do IAP. De acordo com a Portaria 
nº 196/2011 deste órgão, as mudas serão fornecidas gratuitamente, mas somente até um limite de 2 mil 
mudas por imóvel/ano, o que equivale a cerca de 1 (um) hectare. Assim, se o produtor necessitar de um 
número maior, deverá fazer isto com recursos próprios ou recorrer a alguma linha de fi nanciamento. Com a 
regulamentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), um dos dispositivos do novo Código Florestal aprovado 
em 2012, espera-se que a demanda por mudas fl orestais deva passar de 4 para 10 milhões de mudas de 
espécies nativas por ano (PORTAL BRASIL, 2014), o que pode ser uma oportunidade aos produtores que têm 
interesse na montagem de viveiros para a produção de mudas fl orestais. 

Em termos de fi nanciamento, existe uma modalidade que fi nancia tanto fl orestas para fi ns comerciais 
como ambientais. Trata-se de uma linha de crédito especial para o produtor rural que se enquadre no 
Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Se este agricultor não possui débitos anteriores no PRONAF Investimento, por meio da linha de crédito do 
PRONAF Florestal, pode fi nanciar projetos de silvicultura (implantação de fl orestas) e sistemas agrofl orestais 
para obtenção de produtos madeireiros e não madeireiros e exploração extrativista ecologicamente 
sustentável. Além disso, pode fi nanciar projetos de recomposição e manutenção de Áreas de Preservação 
Permanente e Reserva Legal, áreas degradadas e enriquecimento de áreas que já apresentam cobertura 
fl orestal diversifi cada, com o plantio de uma ou mais espécies fl orestais nativas do bioma (BANCO DO 
BRASIL, 2014). A exigência para ter acesso a essa linha de crédito é que o projeto possua no mínimo 3 (três) 
espécies fl orestais, o que pode abrir a possibilidade de fi nanciamento da silvicultura de espécies nativas.

O valor máximo que cada produtor pode solicitar é de R$ 35.000,00 para sistemas agrofl orestais (fl oresta 
consorciada com cultura agrícola) e R$ 25.000,00 para as demais modalidades. Os juros são fi xos e anuais no 
valor de 1% ao ano. O prazo de pagamento desses fi nanciamentos é de até 12 anos, com carência de até 8 
anos. Cada espécie fl orestal terá carências e prazos de pagamentos conforme a idade em que será colhida.

Para os produtores familiares os juros são baixos, tornando o investimento em fl oresta um bom negócio. 
Como a procura por produtos fl orestais pode aumentar, conforme o crescimento da economia, há sempre a 
possibilidade de se escolher a hora da colheita com melhores preços para a madeira produzida. Do ponto de 
vista ambiental, o refl orestamento auxilia a conservar as fl orestas nativas remanescentes e contribui para o 
equilíbrio do meio ambiente.

Para os produtores que possuem áreas maiores, o BNDES disponibiliza o Programa de Apoio ao 
Refl orestamento, Recuperação e Uso Sustentável das Florestas, que tem como objetivo o apoio a: 
refl orestamento para fi ns energéticos, ou conservação, reduzindo a pressão sobre fl orestas nativas por 
intermédio do suprimento de madeira na cadeia produtiva; recuperação fl orestal de áreas degradadas ou 
convertidas, inclusive Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal; e uso sustentável de áreas nativas 
na forma de manejo fl orestal.

Por outro lado, para aqueles produtores que anteriormente já haviam cumprido a legislação vigente, 
surgiram oportunidades interessantes de negociar excedentes de áreas conservadas de fl orestas nativas.

O próprio Cadastro Ambiental Rural, do novo Código Florestal, pode ser nesse caso um dispositivo favorável 
à geração de renda nas propriedades que possuam excedentes à sua obrigação. Como muitos imóveis rurais 
precisam manter uma Reserva Legal com vegetação nativa, e isto nem sempre é possível, a legislação permite 
que aqueles que possuem excedentes de vegetação possam transformá-los em Cotas de Reserva Ambiental e, 
posteriormente, vendê-los a quem tem défi cit destas reservas, desde que dentro do mesmo bioma.

Assim, o mecanismo previsto pela legislação permite que excedentes de Reserva Legal sejam 
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transformados em cotas e vendidos. Os compradores em potencial são donos de imóveis rurais que não têm 
o percentual exigido desta Reserva Legal, que, no caso do Paraná, é de 20% da propriedade. Um mercado 
de troca já começou a funcionar no País (BVRIO, 2014), e a expectativa é de que auxilie na regularização 
de propriedades produtivas e na geração de renda para propriedades bem conservadas ambientalmente, mas 
nada impede que os produtores possam alimentar este mercado por conta própria.

Pagamento por Serviços AmbientaisPagamento por Serviços Ambientais

As fontes de fi nanciamento relacionadas a mudanças climáticas e a novos paradigmas e legislações 
ambientais também podem gerar novas fontes de recursos para os produtores rurais paranaenses.

Uma linha de investimento que vem ganhando corpo e está prevista na legislação é o Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), que segundo Monteiro (2014) viabiliza a conservação de fl orestas como opção 
econômica. A ideia básica é remunerar quem preserva – direta ou indiretamente – o meio ambiente, pagando 
uma determinada quantia em dinheiro a quem mantém a fl oresta em pé. Desta forma, o proprietário de uma 
área com produção agropecuária poderia substituir sua atividade econômica pela prestação de serviços 
ambientais, bastando, para tanto, recuperar e conservar o ecossistema original da propriedade.

Para que o PSA tenha sentido, evidentemente, a preservação do meio ambiente tem de ser mais 
lucrativa do que seu uso. Ou seja, os ganhos auferidos pelo prestador de serviços ecológicos têm de ser mais 
signifi cativos do que o que seria potencialmente obtido com outras atividades econômicas. Esta equação, 
contudo, não é tão fácil de resolver, mas já existem precedentes.

O mercado de reposição fl orestal obrigatória, já citado, é de certa forma um exemplo de PSA. A Lei de 
ICMS Ecológico, na qual o Paraná é pioneiro, constitui outra forma de PSA, pois é feito um repasse, por lei, de 
um percentual da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para municípios 
com Unidades de Conservação ou mananciais de abastecimento público. Os valores desses repasses são 
públicos e referem-se a áreas delimitadas geografi camente, o que possibilita ao produtor rural, diretamente 
incluído em uma área deste tipo, reivindicar recursos para aplicar na melhoria ambiental e na estrutura 
dessas áreas.

Já, a implementação do Pagamento por Serviços Ambientais diretamente ao produtor, na qualidade de 
provedor de serviços ambientais, tornou-se possível pela edição da Lei Estadual nº 17.134, de 25 de abril 
de 2012. O provedor de serviços ambientais é entendido como todo proprietário ou posseiro, pessoa física 
ou jurídica, que mantém, restabelece, recupera, restaura ou melhora ecossistemas naturais, que prestam 
serviços ambientais em biodiversidade; Unidades de Conservação; recuperação de vegetação nativa, captura, 
fi xação e estoque de carbono e conservação de recursos hídricos.

A lei criou uma destinação de recursos, denominada Biocrédito, que é o conjunto dos recursos fi nanceiros, 
públicos e privados, voltados à implementação da Política Estadual da Biodiversidade e da Política Estadual 
sobre a Mudança do Clima, constituindo um dos seus mecanismos o Pagamento por Serviços Ambientais. O 
próprio Fundo Estadual de Recursos Hídricos, criado pela Lei nº 12.726, de 26 de novembro de 1999, poderá 
ser utilizado para esses pagamentos, quando relacionado à conservação dos recursos hídricos.

Um tipo de Pagamento por Serviços Ambientais, já existente, que pode vir a ser implantado no Paraná, 
é o Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar (PROAMBIENTE). Trata-se de um 
programa criado para a Amazônia, em 2000, pela sociedade civil, e incorporado pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), que prevê a remuneração de agricultores e pecuaristas que utilizam práticas menos 
impactantes em sua produção, como, por exemplo, a não utilização de agrotóxicos ou a implantação de 
sistemas agrofl orestais.

O PROAMBIENTE busca unir, em um mesmo programa, atividades de ordenamento territorial por meio da 
formação de polos, crédito rural, gestão de estabelecimentos rurais com sistemas sustentáveis de produção 
rural, fortalecimento de organizações sociais, assessoria técnica e extensão rural, além da certifi cação e 
remuneração pelos serviços ambientais.

Monteiro (2014) lembra que também empresas privadas têm investido em projetos de PSA. O autor cita 
o caso de uma empresa, fornecedora de água, que paga um valor por hectare/ano para que proprietários 
de terras vizinhas às suas nascentes mantenham suas áreas protegidas com vegetação. Outro caso é o de 

um grupo de hotéis que destina recursos aos proprietários de terras vizinhas a seus empreendimentos, para 
que a região permaneça preservada. Além de não desmatar, quem quiser receber o dinheiro precisa aderir a 
práticas agrícolas sustentáveis, como a agricultura orgânica ou sistemas agrofl orestais.

Projetos de captura de carbonoProjetos de captura de carbono

O mercado de créditos de carbono é, atualmente, o programa de PSA mais difundido no mundo e o 
que oferece mais oportunidades, mas provavelmente o que vem sofrendo a maior crítica por parte dos 
especialistas. Cenamo (2005) lembra que o aumento da emissão dos Gases de Efeito Estufa (GEEs), decorrente 
das atividades humanas, tem sido apontado como o principal causador do aquecimento global e das mudanças 
climáticas. O tema é objeto de grande discussão quanto às suas possíveis implicações sobre o ambiente e o 
modo de vida na Terra. 

Conforme o autor, para lidar com esse problema foi estabelecida a Convenção das Nações Unidas sobre 
Mudanças do Clima, que em 1997 criou o acordo conhecido como Protocolo de Quioto, que entrou em vigor 
em 2005 com a meta de regular as emissões de GEEs pelos países industrializados (países do oeste europeu, 
Canadá e Japão), impondo reduções obrigatórias.

Para auxiliar esses países no cumprimento de suas metas, foram criados “mecanismos de fl exibilização”, entre 
os quais o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que determina que remoções e/ou reduções de emissões 
de GEEs realizadas em países em desenvolvimento podem ser utilizadas pelos industrializados no cumprimento de 
suas metas. Desta forma, países que não consigam atingir integralmente suas metas de redução, podem adquirir 
“créditos de carbono” de projetos localizados em outros países, como, por exemplo, no Brasil.

Chang (2002) recorda que no Brasil esse debate caracterizou-se por uma polarização. De um lado, aqueles 
contrários à captura de carbono por meio de fl orestas, como forma de fazer frente ao aquecimento global, 
argumentando que isto autorizaria os países a continuar suas emissões e poluições, não contribuindo para um 
desenvolvimento sustentável, além de não ter o mesmo status das tecnologias limpas, que ajudam na redução 
das emissões. De outro lado, alega-se que as certifi cações de captura de carbono, ao se transformarem em 
mercadoria, abririam possibilidade para que imperfeições de mercado, leia-se interesses das corporações, 
colocassem em risco a razão de ser da medida, aprovando projetos que resultariam em prejuízo ambiental 
para populações locais.

Inicialmente, segundo a autora, os defensores dos direitos sociais e do desenvolvimento sustentável 
autônomo, os chamados “socioambientais”, entre os quais o governo brasileiro, foram os maiores críticos do 
uso das fl orestas como mecanismos de mitigação do aquecimento global.

De outro lado, estavam os defensores da captura de carbono fl orestal, mostrando que havia uma 
oportunidade rara para o Brasil, que possui dotação e potencial fl orestal avantajados. Esse potencial atrairia 
recursos fi nanceiros para investimentos ambientais na área fl orestal, e estes, se bem manejados, benefi ciariam 
o País, com geração de renda e emprego, melhoras ambientais, além de mitigar o aquecimento global. É 
uma medida que, segundo eles, traria ganhos para todos. A justifi cativa principal desse instrumento é a 
efi ciência econômica – menor custo por unidade de carbono sequestrada –, além dos benefícios ambientais 
secundários. No cenário internacional, essa posição teve respaldo nas corporações transnacionais mais 
inovadoras. No Brasil, os ambientalistas se colocaram como seus maiores defensores pelos benefícios 
ambientais e fi nanceiros para seu setor, juntamente com o setor madeireiro, que também viu oportunidades 
de recursos para investimentos.

Os interesses econômicos em jogo e a correlação de forças políticas dos países em negociação em Bonn, 
em 2001, lograram a aprovação da captura de carbono fl orestal no Protocolo de Quioto. Assim, os debates 
passaram a focar a elaboração de projetos para se adequar às exigências desses acordos.

Apesar disso, Cenamo (2005) constatou que, ao contrário do que muitas vezes se pensa, os projetos 
de captura de carbono fl orestal são ainda incipientes se comparados com as demais atividades dos setores 
brasileiros. As regras para tais projetos já foram defi nidas, e somente seriam elegíveis projetos que 
constituíssem novos refl orestamentos, em áreas já desmatadas antes de 1990, onde o cenário futuro seria a 
manutenção de pastagens ou usos não fl orestais. 
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Levantamento feito por Simão e Amodeo (2011) constatou também que são poucos os projetos relacionados 
a refl orestamentos elaborados por cooperativas rurais brasileiras – inclusive paranaenses – no mercado de 
crédito de carbono. Em termos mundiais, o Brasil ocupa a 3ª posição em números de projetos registrados 
nas negociações dos créditos de carbono, mas isto representa apenas 7% dos projetos apresentados, fi cando 
muito atrás da China e da Índia. Entre os projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) existentes 
no Brasil, grande parte está concentrada na produção de energia renovável e em projetos que envolvem a 
suinocultura, com o aproveitamento do gás metano produzido nestas granjas.

O estudo desses autores confi rmou que há pouco incentivo e limitada participação dos órgãos 
governamentais, ou mesmo, representantes do setor cooperativista nos projetos de MDL, cuja ação se 
restringe ao fi nanciamento pelos bancos públicos de desenvolvimento, havendo pouco treinamento para os 
empresários. Esse fato sugere a necessidade de o poder público rever suas políticas endereçadas ao setor, de 
modo a efetivar mais ações para mitigar a emissão dos gases causadores das mudanças climáticas e orientar 
o aproveitamento destas oportunidades.

Alguns estudos já foram realizados para avaliar a viabilidade de fl orestas geradoras de créditos de 
carbono no Paraná. Nos municípios de General Carneiro e Bituruna, Balbinot (2004) identifi cou áreas com 
potencial (elegíveis) para a implantação deste tipo de projeto, de acordo com os critérios e indicadores do 
Protocolo de Quioto, a partir de mapas do uso da terra, com ênfase nos recursos fl orestais. Também realizou 
estimativas da dinâmica do estoque de carbono nestas áreas, enfatizando plantações fl orestais e fl orestas 
naturais. Por fi m, procedeu a uma análise técnica e econômica sobre a viabilidade de implantação deste tipo 
de fl oresta na região. 

Este autor identifi cou em torno de 48 mil ha de áreas potenciais para implantação de refl orestamentos 
geradores de créditos de carbono. Porém, fi nanceiramente, o retorno da venda dos créditos de carbono 
gerados, em ambos os tipos de fl oresta, não cobriria o custo do investimento necessário para implantar 
refl orestamentos. A conclusão a que chegou este autor é de que a implantação de fl orestas fi xadoras de 
carbono é uma atividade tecnicamente viável, mas somente atrativa se o valor da madeira vendida pela 
colheita do refl orestamento for levado em conta na análise.

Um projeto de caráter socioambiental que procura conciliar produção de madeira e implantação de 
fl orestas nativas foi implantado por um grupo de instituições governamentais no noroeste paranaense, sendo 
descrito por Schaitza et al. (2008). Refl orestamentos foram implantados em 379 ha de 187 propriedades 
familiares, envolvendo uma mistura de espécies exóticas comerciais e nativas, a partir da observação de uma 
situação que costuma ocorrer naturalmente (fi gura 10.2.38).

O Estado, neste caso, constituiu uma ponte para viabilizar refl orestamentos de eucalipto em pequena 
escala, incluindo neste plantio espécies nativas ameaçadas, com vistas a recuperar áreas de Reserva Legal 
(na época deste projeto eram exigidos 20% da área da propriedade, no Estado do Paraná). Foram antecipados 
recursos dos créditos de carbono, e existe a perspectiva tanto de venda da madeira dos desbastes e da 
colheita fi nal, como de pagamento do crédito de carbono pela permanência das espécies nativas nas áreas.

O projeto almeja, por meio da criação de uma cooperativa de produtores agregados em torno da atividade 
de refl orestamento, criar um patrimônio fi xo que induza, também, à permanência de pequenos produtores de 
baixa renda nas propriedades, em particular os assentados da reforma agrária, reduzindo-lhes a rotatividade. 

A venda de carbono por esta cooperativa poderá ser efetivada tanto pelo mercado de Quioto, quanto 
pelo mercado voluntário para neutralização de carbono, atendendo à demanda de empresas, eventos ou 
entidades interessadas em compensar o carbono emitido em suas atividades.

Schaitza et al. (2008) explica que a inclusão deste tipo de produtor no mercado de carbono requer 
atenção especial, pois, se já existe uma agenda social e ambiental local, um projeto de carbono tem maior 
perspectiva de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.

Obviamente, uma questão futura, importante neste projeto, será o destino fi nal da madeira. Se esta vier 
a ser utilizada como lenha ou em alguma aplicação que leve ao seu apodrecimento, o carbono retido será 
novamente liberado para a atmosfera. Porém, se o uso fi nal implicar em um produto que mantenha a madeira 
intacta (móveis, construções permanentes), ou, ao menos garanta durabilidade aos produtos originados 
desses refl orestamentos, o projeto será bem justifi cado.

FIGURA 10.2.38 - ESPÉCIES NATIVAS EM SUB-BOSQUE DE EUCALIPTO NO MUNICÍPIO DE RESERVAFIGURA 10.2.38 - ESPÉCIES NATIVAS EM SUB-BOSQUE DE EUCALIPTO NO MUNICÍPIO DE RESERVA

FONTE: O autor

Outro grupo de projetos, já de caráter ambiental, é descrito por Chang (2002). Estes projetos estão sendo 
executados pela ONG brasileira Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), sendo 
mais voltado a empresas. A ONG apresenta como estratégia executar parcerias empresariais para demonstrar 
como projetos em prol da natureza podem render benefícios e ganhos, bem como antecipar cenários e mitigar 
riscos de ordem operacional, de regulação, de reputação e de acesso ao capital.

Esses projetos iniciaram-se em 1999 e são apoiados pela ONG internacional The Nature Conservancy 
(TNC), tendo sido fi nanciados pelas empresas norte-americanas American Electric Power, General Motors e 
Chevron. O período de execução previsto é de 40 anos. Segundo Chang (2002), o montante fi nanciado é de 
cerca de US$ 18,4 milhões, tendo sido adquiridos 18.600 hectares de reservas dentro da Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, visando gerar créditos de carbono (SPVS, 2014). Conforme analisa Chang 
(2002), um dos benefícios secundários evidentes desse projeto é a conservação da biodiversidade de um 
ecossistema particular da Floresta Atlântica, embora os ganhos sociais sejam menores.

Visando a um maior envolvimento social, podem ser citados dois projetos coordenados pela Embrapa 
Florestas e descritos por Pichelli (2014). Ambos prescrevem o manejo fl orestal participativo. O primeiro – 
Projeto Estradas com Araucária – incentiva o plantio da espécie em divisas de propriedades de 65 agricultores 
familiares, nos municípios da Lapa e de Irati (PR) e de Caçador (SC), que possuem faixas de domínio de 
estradas. O produtor planta 200 mudas de araucária por propriedade e recebe R$ 5,00 (cinco reais) para 
cada muda plantada, totalizando renda de R$ 1.000,00 fi xos por ano, por propriedade. Este pagamento é 
realizado desde o plantio até as árvores completarem seu desenvolvimento e começarem a produzir pinhão, 
com recursos garantidos nos próximos dez anos para os produtores que já participam. O pagamento é feito 
por empresas privadas, que utilizam as árvores para compensar os gases de efeito estufa emitidos por elas. 
Desde 2011, já foram plantadas cerca de 20 mil mudas. Segundo a autora, este é um dos únicos projetos no 
País que efetivamente realizam o pagamento por serviços ambientais.

Segundo os produtores, além do recurso garantido pelo PSA, existe o retorno posterior com a venda do 
pinhão. Para a pesquisa fl orestal, esses plantios têm contribuído em estudos sobre conservação, manejo e 
melhoramento genético.

O segundo – Projeto de Uso e Conservação da Araucária na Agricultura Familiar –, descrito pela mesma 
autora, envolve cinco produtores de Bituruna, Cruz Machado e São Mateus do Sul (PR), e também de Canoinhas 
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e de Caçador (SC). São discutidos modelos de integração da araucária aos sistemas tradicionais de produção 
dos agricultores, por meio de plantios puros ou sistemas agrofl orestais, sendo essa espécie uma fonte de 
diversifi cação da renda nas propriedades.

O produtor auxilia na identifi cação de árvores-matrizes de produção de pinhão, sendo feita uma análise 
da distribuição das árvores em áreas de fl oresta por ele manejadas, a partir de imagens em escala reduzida, 
que funcionam como uma vista aérea das copas das árvores. Com esse recurso, o produtor pode entender 
melhor onde estão os vazios ou sobreposições em sua área, o que facilita a realização de um manejo mais 
adequado na propriedade.

Institucionalmente, o Governo do Paraná (SEMA/IAP, 2012) também possui um programa para compensar 
emissões de carbono e implementar Pagamento por Serviços Ambientais, destinando recursos à conservação 
da biodiversidade. Trata-se do Programa Bioclima Paraná.

Um dos projetos inseridos neste programa é o de Recuperação da Biodiversidade, que além de incentivar 
projetos de captura de carbono, pretende fortalecer a formação dos corredores ecológicos para conservar 
a biodiversidade, incentivar o adensamento de áreas naturais e o refl orestamento com espécies fl orestais 
nativas para exploração comercial, além de incentivar a implantação de sistemas agrossilvipastoris.

Para dar assistência aos produtores na recomposição das Áreas de Preservação Permanente, Reserva 
Legal e demais ações de restauração fl orestal, o IAP possui 20 viveiros próprios e instituiu parceria com 
146 municípios e 8 entidades que atuam produzindo e distribuindo mudas de espécies fl orestais nativas e 
orientando tecnicamente os plantios. A orientação técnica e o monitoramento geralmente são os principais 
problemas a serem resolvidos em campo (fi gura 10.2.39).

FIGURA 10.2.39 - MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS AGUARDANDO PLANTIO EM SÃO JOÃO DO TRIUNFOFIGURA 10.2.39 - MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS AGUARDANDO PLANTIO EM SÃO JOÃO DO TRIUNFO

FONTE: O autor

A estratégia que o Estado pretende adotar para fi nanciar este programa é semelhante a dos projetos 
anteriores: associar a conservação da biodiversidade ao processo de economia do “mercado emergente” de 
crédito de carbono e direcionar estes investimentos para a conservação. Para os produtores rurais poderão 
ser abertas oportunidades, aplicando-se instrumentos fi nanceiros para compensar estoques de carbono 
conservados em remanescentes fl orestais, ao mesmo tempo em que serão estimulados projetos de recuperação 

ambiental em áreas estratégicas para a restauração, como é o caso do Corredor Bioclimático da Floresta com 
Araucária.

Alguns dos instrumentos fi nanceiros já foram aqui comentados e outros estão em processo de 
desenvolvimento. São eles: Pagamento por Serviços Ambientais e Mercado de Carbono; composição de fundos 
de recursos públicos e privados; regulamentação para diferentes modalidades do Biocrédito; compensação 
de Reserva Legal; ICMS Ecológico e modernização do licenciamento com incentivos à Certifi cação Ambiental.

Produtos Florestais não Madeireiros das Florestas Nativas ParanaensesProdutos Florestais não Madeireiros das Florestas Nativas Paranaenses

Assim como acontece com as espécies arbóreas nativas, muitos produtos fl orestais não madeireiros, 
provenientes das áreas fl orestais nativas, são de grande importância para pequenos produtores rurais, pois 
geram renda e permitem a fi xação destes produtores no campo.

Almeida et al. (2009) consideram que o desenvolvimento do mercado de produtos não madeiráveis torna-
se importante à medida que possibilita a geração de riquezas, desenvolvimento aliado à conservação do meio 
ambiente e manutenção das populações que dependem dos produtos das fl orestas.

Os autores realizaram uma revisão sobre este assunto e encontraram opiniões confl itantes. Segundo 
Campbell e Tewari (1996), citados por eles, o sentimento de que o manejo e o desenvolvimento dos recursos 
não madeiráveis são essenciais tem crescido, por várias razões.

O manejo fl orestal voltado à produção de bens não madeiráveis pode ser ecológica e economicamente 
sustentável, desde que adequadamente utilizado. Comunidades podem se envolver na utilização desses 
produtos sem destruir a base dos recursos. Manejar fl orestas para a produção de produtos não madeiráveis 
também implica em manter a diversidade biológica de espécies animais e vegetais.

Produtos não madeiráveis constituem um recurso vital para uma grande parcela dos moradores pobres 
que vivem dentro ou próximo de fl orestas, na maior parte dos países tropicais.

Além da subsistência e potencial de renda, esses produtos proporcionam segurança alimentar para uma 
parte da população, para o gado e para outros animais nativos e domésticos, particularmente em épocas de 
seca e escassez.

Em contrapartida, Homma (1993) e Clemente (2006), também citados por Almeida et al. (2009), 
minimizam a importância do extrativismo de produtos não madeiráveis na conservação, geração de riqueza e 
desenvolvimento, ressaltando a carência de conhecimentos consolidados sobre o assunto. Conforme Balzon 
et al. (2004), existe hoje uma grande falta de informações no que tange ao mercado de produtos não 
madeiráveis. Em geral, os estudos econômicos sobre esses produtos, no Paraná, referem-se à valoração e 
determinação de sua viabilidade econômica. Normalmente, tais estudos tratam de análises pontuais e são 
desprovidos de uma refl exão temporal relacionada ao comportamento e evolução do mercado.

No entanto, de acordo com a SEAB (2014), os produtos não madeiráveis geraram em 2012 mais de 228 
milhões de reais aos produtores rurais e representaram 6,48% do VBP do Grupo Florestal, porcentagem maior 
que a da erva-mate (5,06%), com aumento de produção e valores em relação a 2011. Segundo Almeida et al. 
(2009), o Paraná tem uma atuação de destaque nesse mercado, respondendo em 2005 por aproximadamente 
11% do valor da produção de produtos não madeiráveis extrativos do Brasil. Para eles, esse valor se torna 
expressivo na medida em que o Estado possui não mais que 0,7% da área de fl orestas naturais do Brasil. Para 
Balzon et al. (2004), a parte mais importante deste tipo de produção provém do Centro-Sul do Paraná, entre 
os municípios de Guarapuava e Bituruna.

De acordo com as pesquisas anteriores, os principais produtos não madeiráveis extrativos produzidos 
no Paraná são: erva-mate (folha), palmito, pinhão e nó-de-pinho. Porém, a lista de produtos é bem maior: 
mudas de essências fl orestais nativas, mudas de árvores para arborização, mudas de essências fl orestais 
exóticas (pinus, eucalipto e outras), mudas de erva-mate, sementes de bracatinga, sementes de erva-mate, 
cipós, bambus para móveis, plantas medicinais, temperos, palha para cestaria, xaxim, bromélias e orquídeas, 
entre vários outros produtos.

Isoladamente, de acordo com a SEAB (2014), a erva-mate é o principal produto entre os não madeiráveis. 
Ela apresentou, em 2012, um crescimento de 22,68% em relação a 2011, infl uenciado principalmente pelo 
aumento dos preços pagos ao produtor. Esse aumento é resultado do desequilíbrio da relação entre oferta 
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e demanda. O Paraná é um grande produtor e fornecedor de erva-mate para outros estados, no entanto, a 
produção estadual se mantém estável há mais de dez anos. Além da estabilidade houve uma redução da área 
destinada ao cultivo, pois os preços entre 2006 e 2011 estimularam o redirecionamento dos produtores para 
outras culturas com ciclos mais curtos e preços mais atraentes. Segundo esta fonte, as 337 mil toneladas de 
erva-mate renderam, em 2012, 178,54 milhões de reais aos produtores.

Conforme a EMATER (2014b), a erva-mate está presente em 147 municípios, envolvendo uma área de 
205.914 ha, em 43 mil propriedades. Winckler (2008) aponta que o Núcleo Regional de União da Vitória 
responde por mais da metade da produção estadual de erva-mate e está liderando o ranking estadual durante 
anos, longe de ter sua liderança ameaçada. A EMATER (2014b) considera que os indicadores econômicos 
indicam um mercado mundial com demanda crescente por bebidas que têm na sua composição chás naturais.

Porém, Almeida et al. (2009) realizaram uma análise temporal sobre o comportamento e evolução do 
mercado de erva-mate, entre 1982 e 2005. Segundo os autores, a produção cresceu mais que a demanda 
aparente neste período, o que provocou a redução dos preços, especialmente para o produtor. Os autores 
ressaltam um excesso de produção na Argentina e consequente perda de mercado externo do produto 
brasileiro a partir de 1980, especialmente depois de 1993, devido ao início da produção comercial dos ervais 
que foram plantados no fi nal da década de 1980 neste país.

Uma solução para a erva-mate no Paraná surge da conclusão de Balzon et al. (2004) sobre este assunto. 
Embora considerem o mercado de erva-mate ainda restrito à Região Sul do Brasil, com produção basicamente 
proveniente do extrativismo, destacam que é a cadeia produtiva que possui o melhor padrão tecnológico 
entre os produtos fl orestais não madeireiros, o que envolve articulações entre os diferentes segmentos 
que integram a cadeia, e marketing organizado partindo do estudo dos consumidores como indivíduos e 
da demanda coletiva. Segundo eles, existe também certifi cação de qualidade e desenvolvimento de novos 
produtos, o que pode resultar em procedimentos fundamentais para o sucesso da atividade em todo o elo da 
cadeia. Para prevenir riscos sanitários, garantir padrões de qualidade e preservar as áreas com erva-mate, a 
atual legislação normatiza desde a área produtiva até atingir o consumidor fi nal, sendo determinada pelos 
Ministérios da Saúde e da Fazenda, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) e Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB). 

Almeida et al. (2009) analisaram também outros produtos não madeiráveis provenientes do extrativismo 
vegetal no Paraná, sua produção, o comportamento do mercado e o preço pago ao produtor, entre 1982 a 
2005.

O pinhão apresentou valorização de preço, porém queda na oferta, possivelmente relacionada a restrições 
ambientais, falta do produto na fl oresta ou à pressão agrícola, que no período analisado levou à substituição 
da área com fl orestas por produtos agrícolas, com ciclos menores e rendas anuais. Além de uma redução da 
oferta física, o desmatamento da fl oresta de pinheiro leva à coleta do pinhão em áreas mais distantes, com 
aumento dos custos de produção e, por conseguinte, redução em sua produção.

Também, segundo Almeida et al. (2009), aumentou a oportunidade dos extrativistas de ganhar mais 
dinheiro em outras atividades rurais ou urbanas, comparativamente à coleta do pinhão. Assim, a queda 
na oferta do pinhão se deve também à redução do número de vendedores. O fato é que, conforme Zilliotto 
(2007), citado por Almeida et al. (2009), a vulnerabilidade ambiental do pinheiro já justifi ca medidas 
protetoras e coloca em debate a viabilidade da produção do pinhão.

Balzon et al. (2004) analisaram a cadeia produtiva do pinhão com mais detalhes. O fl uxo de comercialização 
caracteriza-se pelo baixo grau de industrialização, e este fato se deve a aspectos culturais e às restrições da 
sazonalidade e quantidade produzida do produto. O fl uxo inicia na propriedade, com a coleta da semente, a qual 
pode ter quatro destinos: centros de abastecimento, intermediários, varejo e consumidor. Os intermediários 
desempenham importante papel na cadeia produtiva do pinhão, principalmente em localidades onde a 
produção é pequena, inviabilizando o transporte pelos produtores para os centros de varejo, onde podem ser 
alcançados maiores valores ao produto. Já os atacadistas compram o pinhão dos intermediários e vendem 
aos varejistas e daí para o consumidor fi nal, que consome arraigado a fatores culturais dos estados do Sul e 
Sudeste do país; nestes, é imprescindível a presença do pinhão nas festas juninas ou nas feiras de inverno. 

Estes aspectos culturais garantem a permanência do mercado do pinhão. Uma alternativa para fazer com 
que esta cadeia produtiva não aumente ainda mais a vulnerabilidade ambiental do pinheiro seria assinar 

compromissos com atacadistas e varejistas para a reposição fl orestal do pinheiro, de forma proporcional ao 
produto vendido (sementes), ou mesmo atuar em termos de Pagamentos por Serviços Ambientais, como os 
projetos coordenados pela EMBRAPA, já descritos por Pichelli (2014). 

Ainda dentro da Floresta Ombrófi la Mista, Balzon et al. (2004) identifi cam entre os produtos fl orestais 
não madeireiros, o xaxim (Dicksonia sellowiana) e os produtos medicinais e aromáticos. No caso do xaxim, 
a indústria normalmente é composta por galpão, sem máquinas especiais e utilizando principalmente mão 
de obra feminina. A estrutura comercial é relativamente simples, pois é uma planta nativa cuja exploração 
é extrativista e inicia com o corte da planta, em seu habitat natural, sendo depois transportada aos locais 
de confecção dos produtos. Já, dentro do galpão, o tronco é cortado em formato padrão de vaso ou em 
forma de estacas ou, ainda, placas. Após a confecção, os produtos são agrupados por tamanho, embalados 
e etiquetados, fi cando prontos para a venda no mercado. A comercialização dos artefatos de xaxim para o 
consumidor fi nal é realizada por estabelecimentos varejistas, de pequeno, médio e grande porte, integrantes 
da economia formal e informal, e os consumidores são de todas as classes sociais, como decoradores, 
jardineiros, construtoras, orquidófi los, fl oricultores etc. 

Igualmente ao caso do pinhão, a alternativa para fazer com que esta cadeia produtiva não aumente 
ainda mais a vulnerabilidade ambiental do xaxim seria a fi scalização sobre os comerciantes e a assinatura de 
compromissos para a reposição vegetal desta espécie. 

Quanto à produção e ao mercado de produtos medicinais, a EMATER (2014d) explica que o Paraná se 
destaca por possuir maior tradição no cultivo de plantas medicinais, iniciada há mais de 100 anos com o 
cultivo da camomila como cultura alternativa de inverno na Região Metropolitana de Curitiba. Em 1994, o 
Paraná já era fornecedor de 90% da demanda nacional de plantas cultivadas.

Balzon et al. (2004) consideram que este se confi gura como um setor diversifi cado, a ponto de incluir 
temperos e plantas aromáticas. Os principais produtos são os que têm origem na amoreira (Alorus alba), pereira-
do-campo (Aspidosperma subincanum), cambará (Moquinia polymorpha), caroba (Carduus benedictus), cedro 
(Cedrela odorata), guaçatunga (Casearia silvestris), jequitibá (Cariniana estrellensis), pata-de-vaca (Bauhinia 
forfi cata), sassafrás (Ocotea pretiosa), entre outras. Como algumas destas espécies estão em extinção, pode-
se deduzir que seja uma atividade extrativa. Os autores analisaram também dados do Departamento de 
Comércio Exterior (DESEX) e verifi caram que existe grande mobilidade neste tipo de mercado e evidências de 
um setor em expansão, com boa parte da produção comercializada com o mercado externo. 

O consumidor fi nal tem várias opções de compra – farmácias, varejistas e feirantes –, e em cada caso 
é diferente o grau de transformação do produto, apresentação e preço, que pode ser até dez vezes maior 
que o preço obtido pelo coletor na fl oresta. Neste sentido, para a EMATER (2014d), a cadeia produtiva de 
plantas medicinais, aromáticas e condimentares apresenta muitas oportunidades, pois se estende desde a 
produção até o empacotamento, extração de óleo essencial, indústrias de alimentos e bebidas, cosméticos, 
fi toterápicos, fi tofármacos, corantes, entre outros.

A EMATER (2014d) enxerga um nicho de mercado para estas plantas, inclusive, vislumbrando maior 
rentabilidade quando comparadas com os cultivos comerciais. No entanto, considera que o produtor deve 
obter informações de mercado e, se possível, contatar compradores potenciais antes de realizar o cultivo em 
larga escala.

Conforme Balzon et al. (2004), no Brasil as empresas que mais participam desse mercado estão localizadas 
em São Paulo. Porém, segundo a EMATER (2014d), laboratórios do Paraná intensifi caram a fabricação de 
produtos à base de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, aumentando a demanda regional dessas 
culturas por empresas como Nutrimental, Boticário, Herbarium, Leão Júnior, Kris Belt, entre outras, as quais, 
em última análise, deveriam participar da conservação das espécies utilizadas em campo.

Um último produto não madeirável, proveniente do extrativismo vegetal da Floresta Ombrófi la Mista, 
analisado por Almeida et al. (2009), é o nó-de-pinho usado para lenha. Análise temporal referente ao 
comportamento e evolução deste mercado, entre 1982 e 2005, mostrou como resultado uma redução em sua 
demanda. Neste caso, devido provavelmente à substituição do nó-de-pinho por outras fontes de energia no 
período amostrado, como a lenha de bracatinga ou de eucalipto, ou à difi culdade crescente de coleta deste 
material, que apresenta alta densidade e somente pode ser coletado após o apodrecimento da madeira do 
pinheiro (fi gura 10.2.40). 
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FIGURA 10.2.40 - ESTRUTURA ARBÓREA REMANESCENTE DE PINHEIRO COM DESTAQUE PARA OS NÓS- DE-PINHO, EM CÓRREGO, FIGURA 10.2.40 - ESTRUTURA ARBÓREA REMANESCENTE DE PINHEIRO COM DESTAQUE PARA OS NÓS- DE-PINHO, EM CÓRREGO, 
EM SÃO JOÃO DO TRIUNFOEM SÃO JOÃO DO TRIUNFO

FONTE: O autor

A Floresta Ombrófi la Densa (Floresta Atlântica) também possui produtos tradicionalmente consumidos 
pela população paranaense. O mais conhecido entre eles é o palmito juçara (Euterpe edulis), cuja parte 
comestível é extraída da porção superior do caule da árvore, após o seu corte. Trata-se de uma planta de 
crescimento lento, mas com abundante frutifi cação, muito aproveitada por vários animais. A alta dispersão 
desta palmeira na fl oresta demonstra sua importância na alimentação da fauna. A extração do palmito 
atingiu níveis altíssimos no Paraná e no Brasil, e levou a espécie à lista de fl ora brasileira ameaçada de 
extinção.

Com isto, segundo Almeida et al. (2009), o mercado do palmito apresentou queda na oferta, no período 
1982-2005, possivelmente relacionada a restrições ambientais, falta do produto na fl oresta e/ou redução 
do número de extrativistas. Em relação à evolução do preço, o palmito mostrou valorização no período 
analisado.

Destacando as restrições legais que atingiram as pequenas propriedades rurais na região da APA de 
Guaraqueçaba, Kasseboehmer (2007) ressaltou exatamente as proibições quanto à extração do palmito. 
A autora salientou que nas comunidades do Parque do Superagui, incluso nesta APA, as restrições foram 
mais drásticas, por se tratar de uma Unidade de Conservação de proteção integral, provocando mudanças 
signifi cativas nos sistemas de vida das populações.

Entretanto, o cultivo de palmito juçara é permitido, dentro de certas normas, em áreas de manejo 
sustentável. Na prática, segundo a autora, o excesso de exigências impostas pelos órgãos governamentais 
para implementação deste manejo sustentável, aparentemente, faz com que a atividade legalizada fi que 
impraticável. Além das exigências da legislação, o risco de roubos na plantação e o crescimento lento da 
planta são fatores que têm desestimulado seu plantio em larga escala. A EMATER (2014d) chega a apresentar, 
como alternativa de cultivo, a pupunha (Bactris gasipaes), espécie exótica proveniente da Amazônia.

Pela forma como se confi gura a situação atual do palmito, e tendo em vista seu importante papel 
ecológico na fl oresta, o cultivo poderia ser melhor atendido por grupos cooperados de produtores, ou mesmo 
em Unidades de Conservação da categoria fl oresta estadual, que permitem esse tipo de atividade. 

Provavelmente, o palmito deverá adquirir um status de “produto agrícola”, que permita impulsionar 
seu plantio com linhas de crédito acessíveis a produtores familiares, com juros baixos, pois possui elevado 
potencial de comércio e de consumo interno. 

O palmito não é o único produto não madeireiro extraído da Floresta Ombrófi la Densa com importância 
socioeconômica. Alguns autores como Negrelle et al. (2005) ou Balzon (2006) realizaram pesquisas com 
famílias residentes na Área de Proteção Ambiental de Guaratuba. Estas famílias usam produtos oriundos 
do cipó-preto (Philodendron melanorhizum), da bromélia (Vriesea incursvata), do musgo (Sphagnum sp) e da 
guaricana (Geonoma gamiova e G. schottiana).

Estes produtos fl orestais não madeireiros contribuem com 56,7% da renda total média destas famílias. A 
agricultura praticada pelas famílias extrativistas tem caráter de subsistência, com baixo nível tecnológico em 
função da falta de acesso à terra e, consequentemente, aos instrumentos econômicos e técnicos necessários 
ao seu desenvolvimento. Na composição de outras rendas, a aposentadoria e os empregos formais são as 
principais fontes. Estes autores sugeriram maior presença do Estado, por meio de programas e projetos 
capazes de melhorar as demandas sociais, bem como contribuir para o desenvolvimento e consolidação 
tanto das atividades extrativistas como de outras atividades, num contexto de sustentabilidade como fonte 
importante de geração de trabalho e renda para as comunidades da região.

Embora esta seção sobre Produtos Florestais Não Madeireiros pudesse se estender a vários outros produtos, 
pode-se concluir que, se existem hoje restrições ambientais ao uso destes produtos, isto signifi ca, em termos 
de mercado, que existem também novas oportunidades. Análises realizadas por vários autores sugerem que 
o mercado futuro para estes produtos será ascendente, pela tendência mundial que o Brasil acompanha 
– de gradativamente valorizar mais os produtos da fl oresta e as relações socioambientais implícitas em 
sua elaboração – e pela possibilidade de estes recursos (matéria-prima) serem sustentáveis, com agentes 
produtivos em todo o País.

Para o Estado do Paraná, isto envolve não apenas preservar, de modo a não degradar o ambiente natural, 
mas sim recuperá-lo, criando tecnologias apropriadas, economicamente viáveis e socialmente justas, de 
aproveitamento destes produtos. Na prática devem ser previstas mudanças de paradigmas na elaboração 
dos novos projetos, que podem inclusive incorporar avaliações prévias de impactos ambientais. Deve-se 
lembrar ainda que, independentemente de valores de mercado, os produtos fl orestais seguem tendo valores 
ecológicos fundamentais. 
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 10.2.12  CENÁRIOS PARA A INDÚSTRIA MINERAL PARANAENSE - EXTRATIVA E DE  10.2.12  CENÁRIOS PARA A INDÚSTRIA MINERAL PARANAENSE - EXTRATIVA E DE 
TRANSFORMAÇÃOTRANSFORMAÇÃO

Marcos Vitor Fabro Dias, Minerais do Paraná (MINEROPAR)

O desempenho da indústria extrativa mineral é resultado da demanda derivada dos segmentos industriais, 
transformadores e/ou consumidores fi nais desta matéria-prima. Seguindo o padrão mundial, e em especial dos países 
industrializados, a demanda por bens minerais para a construção civil em geral é signifi cativa. Particularmente 
neste ramo, o concreto é o segundo material mais consumido pela humanidade, superado apenas pela água.

Os minerais não metálicos têm como destinação fi nal, principalmente, a construção civil; os metálicos 
são destinados à siderurgia e metalurgia para a produção do ferro, aço, laminados, entre outros; e os minerais 
energéticos são utilizados principalmente como combustíveis, além de matéria-prima para a produção de 
grande parte dos fertilizantes e diversos produtos químicos.

Para as obras de construção civil, os insumos minerais não metálicos são as principais matérias-primas 
a partir das quais se produz o cimento e a cal, principais ligantes da construção civil, que associados aos 
agregados (areia e brita) resultam nos concretos e artefatos de concreto e cimento, nas argamassas de 
assentamento e revestimento dos tijolos, pisos e revestimentos derivados da indústria cerâmica.

Para se aquilatar a demanda da sociedade pelas obras civis, basta verifi car que o Paraná possui hoje 
2.213,04 km2 de área urbana, o equivalente a 1,1% da área do Estado (IPARDES, 2006). Se considerarmos que 
a população atual de 10 milhões de habitantes é a benefi ciária desta infraestrutura, signifi ca que no Paraná 
cada habitante atual demanda 221m2 de área urbana (22m x 10m). A área urbana é constituída basicamente 
de construções residenciais, industriais, prédios e praças públicas, recortadas por ruas e calçadas, redes 
de distribuição de água e energia, rede de coleta de águas pluviais e de esgoto etc. Acrescente-se a essa 
estrutura as barragens para abastecimento de água e geração de energia, as estações de tratamento de 
esgotos, as vias e rodovias interestaduais e intermunicipais, os portos, aeroportos etc., e teremos uma ideia 
do quanto a sociedade demanda obras civis e, por consequência, os bens minerais.

Uma ideia da demanda da sociedade por bens minerais pode ser visualizada nos seguintes índices 
técnicos: 

por km de rua pavimentada utilizam-se 7.500t dos agregados areia e brita (dimensões de 0,5m 
espessura x 10m largura x 1.000m de comprimento)

por km de ferrovia utilizam-se 3.750t de brita (1,0m x 2,5m x 1.000m)
por m2 de construção de casa popular utilizam-se 1,2 toneladas de minério
para cada metro de poste utilizam-se 50 kg de mineral (concreto – cimento e agregado)
por metro de tubo de concreto para coleta de água pluvial e de esgoto utilizam-se de 50 a 100 kg de 

mineral (0,20 a 1,2m de diâmetro)
para cada m2 de pavimento tipo paver, utilizam-se de 100 a 200 kg de material

O Estado do Paraná segue o padrão internacional e é um grande produtor de insumos minerais não 
metálicos para uso direto na construção civil (agregados areia e brita) ou para a fabricação de produtos 
destinados a este segmento econômico. Nesse aspecto, podem ser mencionadas: a produção de cimento, 
insumo básico para a indústria de artefatos de concreto e produção de argamassa, produção de cal, fabricação 
de tijolos, telhas, pisos, revestimentos, louças sanitárias etc. 

A construção civil demanda, direta ou indiretamente, mais de 70% dos bens minerais produzidos no 
Paraná. São exemplos desta destinação:

calcário, argila e fi lito, para a produção de cimento (cada tonelada de cimento produzida demanda 1,8 
toneladas de minério) – em 2013, o Paraná produziu 6,14 milhões de toneladas de cimento, 8,8% da 
produção nacional

dolomito, para a produção de cal, granilha e petit pavê (consomem-se 1,75 toneladas de dolomito na 
produção de uma tonelada de cal). O Paraná responde por 15% a 20% da produção nacional de cal, 
que em 2013 foi de 8,4 milhões de toneladas

agregados areia e brita, para a produção de concreto, artefatos de concreto e argamassas. Na produção 
de concreto utilizam-se entre 5 e 11 toneladas de agregado por tonelada de cimento. Na produção de 
argamassa de assentamento e reboco, utilizam-se entre 4 e 11 toneladas de areia para cada tonelada 
de cimento

saibro, areia e brita, utilizados diretamente na pavimentação
rochas para uso em revestimentos
argila vermelha, para a indústria cerâmica, na produção de tijolos, telhas, pisos e revestimentos
argila branca, feldspato e talco, para a indústria de cerâmica branca, na produção de pisos, revestimento 

e louças sanitárias

O Paraná é o maior produtor nacional de feldspato, respondendo por 60,6% do total, produzindo 178.380t 
em 2013. Os produtores são a Incepa revestimentos cerâmicos, em Balsa Nova, e a Marc Mineração, em Castro. 
De talco, o Paraná foi o segundo produtor nacional, produzindo 171.680t (29% da produção) em 2013. Os 
municípios produtores foram Castro, Ponta Grossa e Bocaiuva do Sul.

Em 2013, a estimativa de consumo de agregados no Paraná foi de 4 t/habitante, e de cimento, 0,46 t/
habitante, resultando em um consumo aparente de 4,58 milhões de toneladas de cimento.

Um ótimo indicador da produção mineral é a Contribuição Financeira pela Extração de Minerais (CFEM). 
As substâncias minerais que mais contribuíram para a arrecadação da CFEM, no Paraná, no período 2004-
2010, foram as rochas carbonáticas, que responderam por 34,6% da arrecadação, destinadas principalmente 
para a produção de cimento, corretivo agrícola e cal, seguidas de rochas para a produção de brita (23,0%), 
areia (13,7%), ouro (6,7%) e água mineral (4,3%). Estas cinco substâncias responderam neste período por 
82,3% da arrecadação da CFEM estadual.

Outra substância importante na arrecadação da CFEM, no período 2004-2010, é a argila, utilizada 
principalmente na produção de tijolos e telhas, cerâmica branca e produtos refratários e que responderam 
por 4,0% da arrecadação, seguidos pelo talco (3,3%), saibro (3,3%), carvão mineral (2,4%) e rochas para 
revestimento e ornamental (1,5%).

Pela proporção apresentada acima, fi ca claro que o comportamento da indústria mineral paranaense 
é fortemente associado ao desempenho da construção civil. A indústria mineral paranaense, extrativa e 
de transformação, atende à demanda desta área, cuja perspectiva tem forte relação com o crescimento 
econômico de maneira geral.

Outra particularidade importante desta categoria de bens minerais, decorrente da relação custo/frete, 
é que a transformação dos insumos minerais é realizada próximo aos locais de extração, como no caso do 
cimento e da cal, por exemplo. Isto leva à forte relação entre indústria extrativa e de transformação de bens 
minerais não metálicos.

Além destes bens minerais utilizados na construção civil, a indústria extrativa mineral do Paraná atende 
o segmento da agricultura, com a produção de corretivo agrícola, por meio do benefi ciamento (britagem e 
moagem) do dolomito. Em 2013, o Paraná produziu 4,97 milhões de toneladas de corretivo agrícola, o que 
representa 15% da produção nacional. 

O Paraná produz ainda carvão para uso na geração de termoeletricidade no município de Figueira, água 
mineral para o consumo humano em 14 municípios e fl uorita para a indústria metalúrgica, minerada em 
Cerro Azul. O Paraná é o maior produtor nacional de fl uorita e, em 2013, produziu 16.627 toneladas, o que 
representa 60% da produção. Para a indústria petroquímica tem-se a produção de folhelho pirobetuminoso 
em São Mateus do Sul, popularmente denominado xisto, que após retorta produz derivados de petróleo. Em 
2012, o Paraná benefi ciou 1,73 milhões de toneladas de xisto, resultando em 244.754 toneladas de óleo 
combustível, gás de xisto, e outros derivados não energéticos como nafta. O Paraná produz ainda ouro e 
prata em Campo Largo.

Uma maneira simplifi cada de estimar o comportamento e perspectiva da indústria mineral, extrativa e 
de transformação, é observar a produção e o consumo de cimento, tendo em vista que para a sua produção 
existe a demanda por calcário, argila e gipsita principalmente, e no seu consumo existe a demanda por 
agregados para a produção de concreto e argamassa, entre outros produtos.
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A perspectiva da indústria extrativa e de transformação mineral do Paraná, pelo comportamento do 
cimento, é favorável, considerando que nos últimos anos houve um aumento considerável da produção e do 
consumo aparente no Brasil e no Paraná. Por outro lado, observando a série histórica desde 1979, é notável 
a presença de períodos de estagnação e muitos deles intrinsecamente associados ao comportamento da 
economia de maneira geral, como a estagnação observada, da década de 1980 até metade da década de 1990, 
cuja reversão veio com o Plano Real, em 1995. Da mesma forma, ocorre um ciclo virtuoso, de 2004 em diante, 
com recuperação econômica e forte fi nanciamento imobiliário, resultando em boa resposta no consumo 
de cimento para a construção de moradias. O Paraná acompanha o desempenho da indústria cimenteira 
nacional, tanto na produção quanto no consumo aparente.

Se considerada a perspectiva da necessidade de infraestrutura, também a previsão é de aumento 
da demanda por bens minerais. O Brasil está muito aquém da demanda dos países considerados de Primeiro 
Mundo, que possuem uma infraestrutura superior. A questão crucial é a econômica, cujo comportamento é 
que, em última instância, controla a demanda por estes insumos minerais. A capacidade de investimento 
do poder público para o provimento da infraestrutura é determinante na demanda por bens minerais ditos 
sociais (areia, brita e argila). 

FIGURA 10.2.41 - PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE CIMENTO NO BRASIL - 1979 A 2013FIGURA 10.2.41 - PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE CIMENTO NO BRASIL - 1979 A 2013

FONTE: SNIC - Relatório Anual 2013 e outros

FIGURA 10.2.42 - PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE CIMENTO NO PARANÁ - 1979 A 2013 FIGURA 10.2.42 - PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE CIMENTO NO PARANÁ - 1979 A 2013 

FONTE: SNIC - Relatório Anual de 2013 e outros

TABELA 10.2.24 - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E UNIDADES FINANCIADAS - BRASIL - 2004-2009TABELA 10.2.24 - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E UNIDADES FINANCIADAS - BRASIL - 2004-2009

DISCRIMINAÇÃO 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valores contratados em fi nanciamento imobiliário (R$ bilhões) 3,0 4,9 9,3 18,3 30,0 34,0
Unidades fi nanciadas (x 1.000) 53,8 61,1 113,9 195,9 299,7 302,7

FONTE:- Banco Central do Brasil e Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário - Relatório Anual do SNIC de 2009

TABELA 10.2.25 - PRODUÇÃO DE CIMENTO NO BRASIL E PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE NO PARANÁ - 2005-2013TABELA 10.2.25 - PRODUÇÃO DE CIMENTO NO BRASIL E PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE NO PARANÁ - 2005-2013

ANO
PRODUÇÃO (milhões t) PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DO 

PARANÁ NO BRASIL (%)
CONSUMO APARENTE 

DE CIMENTO NO PARANÁ
(milhões t)Brasil Paraná

2005 38,61 4,02 10,4 2,23
2006 41,80 3,92 9,4 1,96
2007 46,44 4,55 9,8 2,32
2008 51,88 5,31 10,2 3,00
2009 51,75 5,33 10,3 3,09
2010 59,04 5,68 9,6 3,75
2011 64,2 5,75 9,0 4,17
2012 68,81 5,59 8,1 4,52
2013 70,16 6,14 8,8 4,58

FONTE: SNIC - Sindicato Nacional da Indústria do Cimento

Há boas perspectivas de ampliação da produção de cimento no Paraná, em especial na região do Vale do 
Ribeira, que tem recepcionado investimentos para a implantação de indústrias deste setor. As cimenteiras 
vêm para explorar o calcário, rocha encaixante do minério de chumbo extraído até o início da década de 1990 
nesta região. Já instalada está a Margem Cia de Mineração, e em estudo a Cia Vale do Ribeira, Plumbum do 
Brasil Ltda., Golden Mix Concreto e Tupi Mineradora de Calcário Ltda.

A forte particularidade da indústria mineral paranaense é que a maior parte da produção é por bens minerais 
ditos “sociais” – água, areia, brita e argila vermelha – recursos minerais que a sociedade demanda em grandes 
quantidades para solucionar seus problemas de infraestrutura. É importante considerar que esta classe de bens 
minerais possui baixo valor intrínseco, porém o custo do transporte tem grande participação no preço fi nal.

Como o poder público é o principal demandante destes insumos para prover as obras de infraestrutura 
e habitações de que necessita a sociedade, o aumento no custo fi nal do produto será arcado por toda 
sociedade, já que é ela que fi nancia o governo, por meio do pagamento de impostos. A maneira mais lógica 
de evitar este problema é viabilizar a exploração destes insumos minerais próximos ao centros de consumo, 
qual seja, os sítios urbanos e de expansão.

Boa parte do confl ito entre a mineração e o meio ambiente decorre do fato de que as áreas vocacionadas 
para a produção destes insumos minerais – areia e argila vermelha –, os aluviões, são legalmente consideradas 
como Áreas de Preservação Permanente. Nelas, além da areia e argila, há a ocorrência de cascalho e de 
reserva natural de água, que devem ser explotadas de modo sustentável, principalmente nas proximidades 
das áreas de consumo, evitando desperdício de recursos públicos e privados. Ainda, há que se considerar que 
a mineração nestas áreas coibiria a ocupação irregular, tendo em vista que as mesmas são inapropriadas à 
habitação. Quando ocupadas, acarretam problemas de inundação e de saneamento básico, com o consequente 
prejuízo público e privado. Planejar a reabilitação das áreas mineradas nos aluviões para outros usos – como 
lazer, piscicultura, obras de controle de cheias, reservas de recursos hídricos etc. – é uma boa opção e pode 
ser indicado pelo órgão licenciador como condição para seu uso.

Alguns dos problemas ocasionados pela mineração em áreas de aluvião é o impacto cênico degradante 
durante o período da exploração, e permanente, caso ela não seja reabilitada. Um fato negativo da exploração 
é que ela pode provocar a poluição das águas pelo eventual lançamento de combustíveis, óleos, graxas e 
esgoto sanitário provenientes da atividade de mineração. A lavra não planejada pode difi cultar a reabilitação 
das áreas, a qual deve ser acontecer concomitantemente à exploração.
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Outra fonte de suprimento de areia é a mineração diretamente no leito ativo de rios. Um aspecto 
positivo desta mineração é que ela ajuda a evitar o assoreamento por sedimentos arenosos dos reservatórios 
a jusante. Entre os aspectos negativos, está a retirada inadequada deste material, que pode desestabilizar 
as margens dos rios e causar aumento da turbidez da água pela remobilização dos fi nos.

O conhecimento geológico do meio físico, do potencial mineral e das características geotécnicas permite 
o planejamento racional, evitando-se a ocupação de áreas inapropriadas, e, dependendo ainda do potencial 
econômico da área, abre a possibilidade de exploração dos recursos minerais.

O planejamento da ocupação do território é uma obrigação do poder público, com reserva de áreas 
potenciais para o suprimento de bens minerais próximos aos locais de consumo, em especial os de uso social, 
evitando-se o transporte da matéria-prima, que acarreta ao mesmo tempo o encarecimento do produto e o 
sucateamento da infraestrutura usada para seu escoamento. 

Os planos diretores dos municípios deveriam reservar áreas para a produção de água, agregados e argilas, 
próximas ao entorno dos grandes centros. 

Também passível de planejamento para o aproveitamento dos insumos minerais areia e argila, seria a 
construção de reservatórios de água para o abastecimento público, normalmente construídos nas proximidades 
dos grandes centros urbanos. Antes de alagadas, deveriam ser extraídas areia e argila da área de inundação. 
Além de poupar outras áreas de mineração, aumentaria a capacidade de reservação.

A análise do custo x benefício da exploração mineral em determinadas áreas, sejam elas de proteção ou 
não, tem que ser observada de maneira global, e não apenas pontualmente. A necessidade de suprimento de 
recursos minerais é inquestionável, devendo-se analisar onde essa exploração é mais vantajosa sob todos os 
aspectos – econômicos, sociais e ambientais.

O suprimento de areia natural na Região Metropolitana de Curitiba tem sido objeto de preocupação dos 
empresários, que buscam, quando possível, a sua substituição por areia artifi cial. Os problemas ambientais e 
as restrições legais resultaram na diminuição da oferta da areia natural, tanto do produto quanto do número 
de produtores. A escassez de fornecedores e de produto resulta num mercado pouco concorrencial, com 
pressão sobre o preço, inclusive da areia artifi cial, seu principal substituto.

A lavra de areia nos aluviões do Rio Iguaçu, nos municípios de Pinhais, Curitiba, São José dos Pinhais 
e Fazenda Rio Grande, foi intensa e em quantidade necessária e sufi ciente para dar suporte à construção de 
Curitiba e região metropolitana, fato que aponta para um escasseamento da reserva deste bem mineral nesta 
região. Isto provocou um deslocamento da exploração rio abaixo, nos municípios de Araucária e Balsa Nova, 
mais distante das fontes consumidoras, o que por si só já resulta em um aumento do preço, que tem no frete 
um dos principais componentes, sendo o mesmo diretamente infl uenciado pela distância a ser percorrida.

A tendência é a areia natural ser substituída pela areia artifi cial onde for possível, porém algumas de suas 
características são insubstituíveis, como a composição química, basicamente constituída de sílica (dióxido 
de silício – SiO2), cujo principal componente é o quartzo, e o formato com alto grau de esfericidade. Este 
grau na areia natural é uma barreira que as novas tecnologias, nos processos de britagem, têm minimizado.

Alguns artigos técnicos relatam bons resultados na produção de areia artifi cial com o britador Vertical 
Shaft Impactor (VSI), produzindo partículas altamente cúbicas, com arestas arredondadas e conferindo ao 
concreto alta trabalhabilidade e bombeabilidade.

Na Região Metropolitana de Curitiba existem várias empresas fornecedoras de brita que também produzem 
material denominado pedrisco e pó de pedra, que poderiam sofrer benefi ciamento para se enquadrar às 
necessidades dos produtores de artefatos. Outras grandes produtoras de areia artifi cial são as cimenteiras 
Votorantim e Itambé. As cimenteiras normalmente produzem areia artifi cial a partir de metacalcário calcítico, 
enquanto os demais produtores, normalmente, o fazem a partir de gnaisses e migmatitos. Todos os materiais 
são bem aceitos por vários segmentos da indústria de artefatos.

Uma questão que se coloca para aumentar a oferta de areia artifi cial é a possibilidade de entrada, neste 
segmento, das mineradoras de metacalcário dolomítico. Hoje este minério é destinado principalmente às 
indústrias de corretivo agrícola e cal. Os metacalcários dolomíticos diferem dos metacalcários calcíticos pelo 
teor de óxido de magnésio. 

Ensaios preliminares solicitados pela MINEROPAR ao laboratório Bianco – Tecnologia do concreto, tanto 
no metacalcário calcítico, quanto no dolomítico, “caracterizam as rochas em questão como de boa resistência 

mecânica e estabilidade química para emprego como brita, na confecção de concreto para estruturas 
correntes, projetadas para resistência característica de concreto (fck) até 50 Mpa, sem limitações, tanto 
para obras hidráulicas, como pavimentação em concreto, túneis, pontes e edifícios. Trata-se de materiais 
com excelente resistência ao intemperismo”. 

Evidentemente, cada produtor deve caracterizar seu minério e cada consumidor deve verifi car as 
especifi cações necessárias do minério para sua linha de produção, mas, a priori, o metacalcário dolomítico pode 
ser usado pela indústria de artefatos de cimento, que tem se mostrado receptiva para testar novos materiais. 

No campo de normas técnicas de agregados para concreto, e na normalização em geral, segundo Cláudio 
Sbrighi Neto (DIAS, 2008), o futuro parece defi nir uma tendência de substituir normas de caracterização 
por normas de desempenho, o que de certa forma amplia o leque de materiais passíveis de utilização em 
determinadas aplicações e abre perspectivas a materiais alternativos que, devendo ser objeto de normalização 
específi ca, poderão inserir-se com segurança e garantia para o usuário. Hoje, há uma pressão da sociedade 
pelo uso de agregado elaborado a partir de materiais alternativos. São rejeitos industriais como escória, 
entulho de construção civil, rejeitos de mineração etc.

Como alternativa para aumentar a oferta de áreas passíveis de serem mineradas com areia natural, pode-
se usar a mineração como instrumento na execução de obras para a implementação de um parque linear 
ao longo da planície aluvionar do Rio Iguaçu, por exemplo. A mineração de areia e argila seria o agente 
construtor de lagoas para a contenção de cheias, criação de peixes, combate a acidentes com transporte 
de cargas poluentes, reserva de água para abastecimento público etc. Estas ações permitiriam reaproveitar 
eventuais depósitos não explorados convenientemente, como também organizar a exploração nas áreas 
virgens.

Na prática, lagoas formadas após a mineração de areia e argila, nos aluviões do Rio Iguaçu, já serviram 
de fonte de suprimento de água, por ocasião de seca prolongada, assim como para desviar pluma de 
contaminação de petróleo e derivados ao longo do rio. É preciso considerar o conhecimento geológico e 
os fenômenos naturais como aliados no suprimento dos recursos naturais de que a sociedade necessita, em 
especial a água, os agregados e as argilas. 

O aproveitamento dos recursos minerais presentes nas áreas a serem alagadas, por ocasião da construção 
de barragens de abastecimento de água, é imprescindível dentro de um planejamento de longo prazo para 
o aproveitamento de recursos hídricos, em especial os localizados próximos aos centros de consumo. A 
MINEROPAR, quando da construção da Barragem do Rio Iraí, promoveu o aproveitamento de uma pequena 
área antes de seu enchimento, prática, já mencionada antes, que deveria ser obrigatória por ocasião da 
construção de reservatórios.

O recobrimento de áreas aluvionares, quando ocorre o enchimento dos reservatórios, esteriliza jazidas 
minerais que poderiam ser exploradas, evitando assim o impacto da mineração em outras áreas que, 
necessariamente, serão utilizadas para o abastecimento da construção civil. Este tipo de planejamento é 
a verdadeira exploração racional dos recursos minerais. Os planos de abastecimento de recursos hídricos 
devem se desenvolver concomitantemente às políticas de aproveitamento dos recursos minerais. O poder 
público, que é o órgão concedente, teria a possibilidade de impor regras e diretrizes por ocasião da concessão 
destes empreendimentos. O corte fl orestal, antes da inundação, deveria ser seguido pelo aproveitamento 
dos recursos minerais presentes nestes reservatórios. A presença do espelho d’água, após o preenchimento, 
elimina aquilo que seguramente é o principal impacto do aproveitamento dos agregados: o impacto visual 
de uma paisagem degradada. 

Conforme já mencionado, o destaque da indústria extrativa e de transformação mineral paranaense é 
o segmento dos minerais não metálicos. É neste segmento que o Estado tem a maior produção mineral e 
industrializa, praticamente toda ela, no próprio Estado. Esta indústria está presente em praticamente todas 
as regiões por meio, principalmente, das indústrias de cerâmica vermelha e artefatos de cimento.

Na agricultura, o Paraná carece de fornecimento próprio da maioria dos bens minerais necessários, em 
especial os fertilizantes. Por outro lado, sua geologia mostra boas perspectivas para a existência de jazidas 
de fosfato (fosforita) e rochas e minerais portadores de potássio, esses últimos passíveis de ser empregados 
pela técnica de rochagem na remineralização dos solos. Deste modo, seriam muito bem-vindos incentivos a 
programas de prospecção para essas substâncias. 
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A valorização de fontes alternativas e, principalmente, renováveis de energia, teve sua ascensão a partir da 
segunda metade do século XX, diante da eclosão do movimento ambientalista internacional que, respaldado por 
estudos científi cos,1 apontava para o esgotamento dos recursos naturais do planeta e para as ações humanas 
prejudiciais ao meio ambiente (por exemplo, o extenso uso de combustíveis fósseis na matriz energética, 
gerando gases que contribuem para o efeito estufa), e defendia a necessidade de revisão do ritmo e modelo de 
desenvolvimento socioeconômico em vigor. Do ponto de vista econômico, um estímulo importante às iniciativas 
de substituição das fontes de energia foram as crises do petróleo, que impactaram signifi cativamente na economia 
dos mais diferentes países e reforçaram a noção de limite desta matéria-prima, base do desenvolvimento atual. 

Neste ínterim, ganham corpo na comunidade internacional as discussões em torno da concepção de 
“desenvolvimento sustentável”, a qual visa conciliar desenvolvimento econômico, uso sustentável dos 
recursos naturais e eliminação da pobreza, proporcionando aumento da qualidade de vida. Para Goldemberg 
e Lucon (2011, p.5), o desenvolvimento possui diversos enfoques, porém o econômico, o social e o ambiental 
são os mais importantes. Neste contexto, a energia é entendida como um dos elementos basilares do 
desenvolvimento social e econômico das sociedades capitalistas modernas, por fornecerem apoio mecânico, 
térmico e elétrico às ações humanas. Corroborando esta afi rmação é possível notar uma crescente demanda 
por energia nos últimos 100 anos, principalmente as advindas dos combustíveis fósseis.

Apesar da aparente relação direta entre desenvolvimento e consumo de energia, esta associação não é 
unidirecional e imutável. Conforme Goldemberg e Lucon (2011, p.84), uma das evidências da possibilidade de 
alterar esta relação é a comparação entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Segundo estes 
autores, os países retardatários no processo de industrialização requerem menor quantidade de energia para 
se desenvolver do que seus predecessores, justamente pela adoção de processos industriais e tecnologias 
energeticamente mais efi cientes. 

Embora esta relação possa ser alterada, a demanda e o consumo de energia são crescentes, principalmente 
nos países em desenvolvimento, categoria à qual o Brasil se integra. Portanto, a disponibilidade energética 
de um país é, ou deveria ser, tema imprescindível de planejamento público.

A ascensão do paradigma de desenvolvimento sustentável associado ao impacto sobre a economia 
mundial da escassez do petróleo (década de 1970), alavancou o investimento em pesquisas e tecnologias 
para a diversifi cação das fontes de energia que compõem as matrizes energéticas dos países. No Brasil, 
por exemplo, a partir de 1975 investiu-se no Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) no intuito de diminuir 
a dependência do País da importação do petróleo, matéria-prima dos combustíveis fósseis. O avanço, 
estagnação ou retrocesso dos investimentos para a diversifi cação das fontes é temporalmente variável e 
infl uenciado por aspectos sociais, políticos e econômicos, de espectro global ou nacional.

O setor energético brasileiro compreende uma cadeia econômica que tem início com a exploração de 
recursos naturais estratégicos, que pertencem à União, e termina no fornecimento de um serviço público 
básico para a sociedade. Por isso, é um setor altamente regulamentado pelo Governo Federal. A indústria de 
energia é dividida entre os setores de petróleo, gás natural e energia elétrica, cujas atividades têm áreas de 
intersecção apenas quando se trata da geração de eletricidade (ANEEL, 2008, p.21). 

Busca-se, neste contexto, ressaltar a possibilidade e vantagem do uso de fontes alternativas de energia 
renovável existente no Estado do Paraná, considerando a oferta descentralizada de energia, e tendo como 
foco a produção de biocombustíveis e geração de eletricidade por fonte solar, eólica e biomassa. Antes de 
abordar tais temas, serão feitas algumas considerações.

1 Destaca-se o relatório “Os limites do crescimento”, publicado em 1972, subscrito pelo Clube de Roma, que projetou as consequências do crescimento 
exponencial da população mundial, considerando os limites dos recursos naturais. 
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incertezas quanto ao gerenciamento dos resíduos radioativos e à segurança dos processos e instalações, 
assim como na emissão de carbono durante todo seu ciclo de vida, além do grande consumo de energia 
elétrica no enriquecimento do urânio.

Por sua vez, as fontes associadas às hidrelétricas são consideradas “limpas” justamente porque durante 
a geração de energia as usinas não produzem poluentes. Porém, a construção de grandes represas altera o 
regime dos rios, impacta a migração de peixes, pode produzir a extinção de espécies endêmicas, acarreta a 
perda de patrimônio natural, histórico e arqueológico e, ainda, causa a realocação tanto da fauna do lugar 
como de populações tradicionais que habitam o local do futuro lago.

Uma das vantagens estratégicas do uso de fontes alternativas, para o País e para o Estado do Paraná, é 
a diversifi cação da matriz energética possibilitando a adequada manutenção da oferta de energia mesmo em 
momentos de crise. Pode-se citar como exemplo:

 crise do petróleo, nas décadas de 1970 e 1980
 crise do apagão, em 2001 e 2002, relacionada à estiagem
 nos últimos cinco anos, a crescente demanda por energia elétrica e queda nos níveis dos reservatórios 

das hidrelétricas fez com que o Operador Nacional do Sistema (ONS) determinasse o uso das usinas 
termelétricas (que utilizam combustíveis fósseis) para garantir o suprimento de energia necessário 
para cobrir a demanda

A tendência atual para o uso de fontes renováveis é principalmente a Oferta Descentralizada de Energia.

10.2.13.2  OFERTA DESCENTRALIZADA DE ENERGIA10.2.13.2  OFERTA DESCENTRALIZADA DE ENERGIA

A produção de energia por meio de fontes renováveis pode ocorrer de forma centralizada ou descentralizada. 
A tendência no Brasil de geração de energia elétrica é a construção de grandes empreendimentos, com o intuito 
de produzir consideráveis quantidades de energia para o atendimento da demanda. Estes empreendimentos 
estão distantes dos centros de maior consumo e efetuam o fornecimento de forma centralizada e, por isso, 
necessitam de investimentos em subestações, transmissão e redes de distribuição. 

A outra forma de produção é a descentralizada, que vem ganhando importância na última década devido 
ao seu potencial, até então, pouco explorado. Segundo a Nota Técnica 13/14 – Demanda de Energia 2050 
da Empresa de Pesquisa Energética, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, publicada em agosto de 
2014, Oferta Descentralizada de Energia (ODE) é a produção de energia próxima ao local de consumo. Ela 
dispensa grandes investimentos em transmissão e/ou distribuição e pode ser implantada em curto prazo. 
Este conceito se aproxima do usual conceito “Geração Distribuída de Energia”. A diferença entre eles é que 
aquele se refere a qualquer vetor energético, enquanto este se refere à geração de eletricidade. Dito de outra 
maneira, a ODE inclui tanto a produção de energia elétrica, que não necessita obrigatoriamente de centrais 
de distribuição, quanto a produção descentralizada de biocombustíveis.

10.2.13.3  GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA10.2.13.3  GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA

Como apontado acima, a Geração Distribuída (GD) diz respeito a um tipo de produção de energia elétrica 
que se diferencia da produção convencional, por não necessitar de grandes centrais de geração ou centrais 
de distribuição e pela proximidade com o local de consumo, podendo ou não interagir com o Sistema 
Interligado Nacional (SIN), ou seja, fornecendo ou captando energia da rede. 

No caso brasileiro, conforme o Decreto Federal nº 5.163/2004, geração distribuída é defi nida como 
sendo a produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes concessionários, 
permissionários ou autorizados, incluindo os conectados diretamente ao sistema elétrico de distribuição, 
excluindo hidrelétricas com capacidade instalada superior a 30 MW e termelétricas, inclusive de cogeração, 
com efi ciência energética inferior a 75%. As termelétricas que utilizam biomassa, ou resíduos de processo 
como combustível, não estão limitadas ao percentual de efi ciência energética citado. 

10.2.13.1  FONTES DE ENERGIA10.2.13.1  FONTES DE ENERGIA

As fontes de energia são classifi cadas em primárias e secundárias. As fontes de energia primárias são 
os recursos naturais submetidos a transformações gerando energia secundária, que é a energia realmente 
consumida pelo homem. Por exemplo, a eletricidade é gerada a partir de hidrelétricas, termoelétricas, fontes 
eólicas e solar; já o biogás e os biocombustíveis são derivados da biomassa; enquanto o óleo diesel, gasolina 
e querosene são derivados do petróleo.

As fontes de energia primárias são classifi cadas em renováveis e não renováveis (quadro 10.2.6).
Fontes não renováveis de energia são aquelas não passíveis de reposição pela natureza em tempo hábil 

para consumo pelos seres humanos. São elas: carvão mineral, petróleo, gás natural e urânio.
Já as fontes consideradas renováveis são aquelas em que as condições naturais permitem sua reposição 

em curto prazo, como: energia solar, energia maremotriz, energia geotermal, energia potencial hidráulica, 
energia eólica e biomassa.

QUADRO 10.2.6 - CLASSIFICAÇÃO DE FONTES ENERGÉTICASQUADRO 10.2.6 - CLASSIFICAÇÃO DE FONTES ENERGÉTICAS

FONTES ENERGIA PRIMÁRIA ENERGIA SECUNDÁRIA

Não renováveis
Fósseis Carvão mineral, petróleo e derivados,

gás natural
Termoeletricidade, calor,

combustível para transporte
Nuclear Materiais fósseis Termoeletricidade, calor

Renováveis

Tradicionais Biomassa primitiva:
lenha de desmatamento Calor

Convencionais Potenciais hidráulicos
de médio e grande porte Hidroeletricidade

Modernas

Potenciais hidráulicos de pequeno porte; 
Biomassa “moderna”: lenha replantada, 

culturas energéticas
(cana-de-açúcar, óleos vegetais)

Biocombustíveis (etanol, biodiesel), 
termoeletricidade, calor

Outros Energia solar, Geotermal, Eólica,
Maremotriz e das ondas

Calor, eletricidade fotovoltaica, 
eletricidade

FONTE: Adaptado de Goldemberg e Lucon (2011)

Esta classifi cação, pautada na capacidade de renovação, não contabiliza os impactos ambientais gerados 
pela exploração destas fontes, pois todo processo energético, uns mais outros menos, produz impactos 
sobre o meio ambiente. Entretanto, existem pelo menos três vantagens na utilização de fontes renováveis 
de energia, principalmente o uso de fontes das categorias “Modernas” e “Outros”: vantagem econômica, 
ambiental e estratégica. A vantagem econômica, por enquanto, é pouco atraente ao se pensar em termos 
de lucro, porém podem-se apontar alguns benefícios neste quesito voltados principalmente aos produtores 
para consumo próprio, que indiretamente benefi ciam o sistema elétrico nacional como um todo. Uma das 
vantagens é a possibilidade de aproveitar o potencial energético não explorado habitualmente e teoricamente 
de baixo custo de acesso, como o sol, os ventos ou o aproveitamento da biomassa (bagaço da cana e 
resíduos orgânicos de origem animal). Neste sentido, a oferta descentralizada de energia dispensa vultosos 
investimentos em obras de transmissão e distribuição da energia secundária produzida, pois a produção de 
energia é feita próximo ao local de consumo.

Uma das vantagens da geração de energia elétrica, para os produtores de energia para consumo próprio, é 
o fornecimento de seu excedente à rede de distribuição interligada do País, recebendo benefícios pecuniários 
pela prestação desse serviço. Ou seja, diminuindo a pressão de demanda sobre o sistema elétrico, ao mesmo 
tempo contribuem para o fornecimento de seu excedente a terceiros. Vale ressaltar ainda que o mercado a 
ser ocupado pela geração distribuída tem grande potencial de expansão, dependendo principalmente das 
políticas públicas de estímulo.

No que diz respeito ao aspecto ambiental, a principal vantagem está na mitigação de emissões de 
gases que contribuem para o efeito estufa e o aquecimento global, bem como na redução considerável dos 
impactos ambientais, se comparado ao uso das fontes fósseis e nucleares. No caso da nuclear, pesam algumas 
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A Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 482/2012 defi ne faixas de 
capacidade de produção para micro e minigeradores de energia elétrica. São elas: microgeração, que possui 
capacidade menor ou igual a 100 kW; minigeração, que possui capacidade superior a 100 kW e menor ou 
igual a 1 MW. Essa Resolução também institui um sistema de compensação no qual a energia injetada, por 
unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, é fornecida à distribuidora local e 
posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica dessa mesma unidade consumidora ou de 
outra unidade de mesma titularidade. 

Em que pese o avanço propiciado pelo Decreto Federal e pela Resolução Normativa citados, e por 
outras iniciativas do Governo Federal, aparentemente o sistema de compensação não tem despertado tanto 
interesse dos pequenos produtores de energia, uma vez que estes precisam investir razoáveis quantias 
para instalação de sistemas de produção e integração com a distribuidora local. Aprimorar o sistema de 
compensação, tornando-o fi nanceiramente mais atrativo, pode acelerar a expansão de novas conexões à rede 
não apenas de unidades consumidoras passivas, mas também de consumidores ativos (produtores). 

10.2.13.4  PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS10.2.13.4  PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

O etanol e o biodiesel são os dois principais biocombustíveis produzidos no Brasil. O biodiesel é 
um combustível derivado de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais. No Brasil este 
biocombustível pode ser produzido a partir de diferentes espécies oleaginosas, como a mamona, o dendê, a 
canola, o girassol, a soja, entre outras. Já o etanol, proveniente do processamento industrial da cana-de-
açúcar, é um biocombustível largamente produzido e utilizado no País. Possui toda uma cadeia de produção 
desenvolvida e com perspectivas de expansão, e maior participação na matriz energética brasileira.

A lógica de produção destes biocombustíveis se dá em grande escala. Portanto, escapa da noção de 
“descentralização”. Neste sentido, o principal foco neste trabalho recai sobre o biogás, que possui uma 
característica difusa no território em função do fornecimento do material a ser processado, qual seja: 
resíduos orgânicos de origem animal e/ou vegetal. A partir do processamento por biodigestores, geram-se 
dois produtos: adubos orgânicos e gás biometano, o qual possui alto poder combustível e pode ser injetado 
na rede de gás natural e também utilizado como combustível para automóvel (gás natural veicular - GNV).

10.2.13.5  POTENCIAL DE PRODUÇÃO DESCENTRALIZADA DE ENERGIA 10.2.13.5  POTENCIAL DE PRODUÇÃO DESCENTRALIZADA DE ENERGIA 

A energia elétrica é imprescindível ao desenvolvimento social e econômico de um país, sendo que o 
progresso implica o contínuo crescimento das atividades econômicas e da população, com o consequente 
acréscimo da demanda por energia. Neste ciclo constante, o mundo busca, incansavelmente, fontes renováveis 
de energia para o desenvolvimento sustentável, as quais, inclusive, deverão ser a base do novo modelo 
energético.

O território nacional detém privilegiado potencial energético com expressivo aproveitamento hidrelétrico 
e de biomassa para obtenção de energia. Apesar disso, o País tem registrado aumento na produção de 
combustíveis fósseis, especifi camente de petróleo e gás natural.

O Brasil precisa de uma matriz energética que ofereça sustentabilidade, primando pelas questões 
ambientais. Por isso, a grande conquista dos próximos anos consistirá na possibilidade de aumentar a oferta 
de energia para acompanhar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), com uma matriz mais limpa.

Por este motivo, a busca por fontes renováveis de energia é um dos temas mais importantes da atualidade. 
A diversifi cação da matriz energética é objeto de estudos e deve ser, cada vez mais, considerada no Plano 
Nacional de Energia (PNE) e no Plano Decenal de Energia (PDE). 

Hoje, no Estado do Paraná, a produção de energia advinda de fontes renováveis é de responsabilidade 
da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), da Usina Binacional de Itaipu, da Associação de Produtores de 
Bioenergia do Estado do Paraná (ALCOPAR) e das indústrias de iniciativa privada. A demanda por energia no 
Estado supera a oferta, tornando este último um importador líquido de energia. 

A evolução do consumo de energia no Paraná, na última década, indica para a energia hidráulica uma 
oscilação entre 6.000 a pouco mais de 7.000 103 tEP/toe (tonelada equivalente de petróleo), com quedas 
no consumo, em 2003 e 2006, e pico nos anos de 2004 e 2008, ocorrendo, portanto, variações de consumo 
diretamente relacionadas com a maior ou menor oferta de energia elétrica.

Para a energia advinda da cana-de-açúcar, observa-se no período 2001-2009 um incremento da ordem de 
quase 100%, apresentando em 2001 um consumo em torno de 2.000 103tEP/toe, mantendo um crescimento 
pouco signifi cativo até 2005, e chegando praticamente 4.000 103tEP/toe em 2009. 

Para outras fontes de energia, tais como lenha e resíduos de madeira, no mesmo período citado, observa-
se que apresentaram um crescimento lento, oscilando entre 1.000 e 1.500 103tEP/toe.

As energias provenientes do xisto, carvão e outras são de pouquíssima expressividade e mantêm um 
consumo estacionário.

10.2.13.6  ENERGIA EÓLICA10.2.13.6  ENERGIA EÓLICA

O primeiro mapa do potencial eólico do Estado do Paraná foi publicado em 1999, numa parceria entre Copel 
e Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC). Esse mapa foi um marco para o conhecimento 
eólico no Brasil e seu resultado prático foi a descoberta do potencial eólico de Palmas, onde foi instalada a 
primeira usina eólica do sul do País, em 1999, com potência de 2,5MW.

A partir de 2003, iniciou-se uma nova campanha de medições de ventos, conduzida pela Copel-Lactec-
Camargo Schubert, utilizando equipamentos calibrados e comissionados de acordo com os padrões e 
procedimentos da indústria eólica mundial. Este novo atlas foi publicado em 2007 e constitui o levantamento 
mais atualizado sobre o potencial eólico do Paraná, imprescindível à ampliação da matriz eólica do Estado.

Por estes dados, percebe-se que os maiores potenciais eólicos do Estado do Paraná estão localizados nas 
regiões de Palmas, Campos de Castro/Tibagi, Campos de Guarapuava e Serra do Quiriri.

Analisando o cenário nacional, percebe-se, pelos dados do atlas eólico brasileiro publicado em 2001, que 
os grandes potenciais eólicos estão localizados no litoral e interior da Região Nordeste. A Região Sul aparece 
como o terceiro maior potencial do Brasil, atrás das regiões Nordeste e Sudeste.

O potencial eólico do Brasil, conforme o Ministério de Minas e Energia (2001), é de 272,2 TWh/ano, e no 
Paraná, de 5,8 TWh/ano, utilizando-se apenas as áreas com velocidades médias anuais superiores a 6,5m/s. 
Assim, a capacidade instalada de parques eólicos no Paraná é pouco signifi cativa, embora haja potencial para 
ampliação. A geração de energia eólica no Paraná está em 17,5 GW, enquanto o consumo de energia elétrica 
foi de 22.020 GWh, no ano de 2005. A estimativa de capacidade produtiva anual de energia elétrica eólica 
é da ordem de 850 GWh.

10.2.13.7  ENERGIA SOLAR10.2.13.7  ENERGIA SOLAR

A radiação solar pode ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica, para aquecimento de 
fl uidos e ambientes, podendo ser convertida diretamente em energia elétrica por meio de efeitos sobre 
determinados materiais, entre os quais se destacam o termoelétrico e o fotovoltaico.

Além das condições atmosféricas (nebulosidade, umidade relativa do ar etc.), a disponibilidade de 
radiação solar depende da latitude local e da posição no tempo (hora do dia e dia do ano).

Estima-se que o Brasil possua atualmente cerca de 20 MW de capacidade de geração solar fotovoltaica 
instalada, em sua grande maioria (99%, segundo a International Energy Agency - IEA, 2011) destinada ao 
atendimento de sistemas isolados e remotos, principalmente em situações em que a extensão da rede de 
distribuição não se mostre economicamente viável. Também se observa o uso destes sistemas em aplicações 
como suporte a antenas de telefonia celular e radares de trânsito.

Do ponto de vista estratégico, o Brasil possui uma série de características naturais favoráveis. Entretanto, 
em se tratando de uma nova tecnologia e um novo modelo de negócio, sua introdução no mercado embute 
níveis de risco e custos superiores aos observados nas tecnologias atualmente em uso comercial. Neste 
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sentido, reconhecendo suas vantagens, mas também seus desafi os, cabe ao Estado, na função de planejador, 
encontrar meios de incentivar a tecnologia solar para que esta possa contribuir ao objetivo nacional de 
desenvolvimento econômico e de sustentabilidade da matriz energética.

Um avanço na utilização da energia solar foi a publicação da Resolução Normativa ANEEL nº 482, 
de 17/04/2012, que estabelece condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída 
aos sistemas de distribuição de energia elétrica. Ela visa reduzir as barreiras regulatórias existentes para 
conexão de geração de pequeno porte disponível na rede de distribuição, a partir de fontes de energia 
incentivadas (hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualifi cada), bem como introduzir um sistema 
de compensação de energia elétrica (net metering), além de estabelecer adequações necessárias nos 
procedimentos de distribuição de energia (PRODIST). O arranjo net metering e as alterações propostas no 
PRODIST são sufi cientes para viabilizar, do ponto de vista regulatório, a geração distribuída em unidades 
consumidoras de baixa tensão, residenciais e comerciais.

Também foi publicada pela ANEEL a Resolução Normativa nº 481, de 17/04/2012, pela qual fi cou 
estipulado, para a fonte solar com potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição menor ou 
igual a 30 MW, o desconto de 80% para os empreendimentos que entrarem em operação comercial até 31/12/ 
2017, aplicável nos 10 primeiros anos de operação da usina, nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de 
transmissão e de distribuição (TUST e TUSD), sendo esse desconto reduzido para 50% após o décimo ano de 
operação da usina.

Menciona-se ainda a chamada pública da ANEEL referente ao Projeto de P&D Estratégico nº 13/2011, 
“Arranjos técnicos e comerciais para inserção de projetos de geração solar fotovoltaica na matriz energética 
brasileira”, para o qual a Copel tem feito grandes investimentos em pesquisa.

Em 2013, o governo brasileiro autorizou a presença de empreendimentos solares e dois leilões, mas em 
nenhum deles a energia foi vendida, em função de o preço não ser competitivo se comparado com a energia 
eólica. Estuda-se alterar as condições dos futuros leilões de modo a viabilizar a venda de energia solar.

O potencial de geração solar no Estado do Paraná é relativamente baixo se comparado a outros estados 
brasileiros. Estudos mostram que a Região Sul é a que tem os menores valores de irradiação global média no 
Brasil, notadamente na costa norte do Estado de Santa Catarina, litoral do Paraná e litoral sul de São Paulo. 
Além disso, apresenta a maior variabilidade média anual; ou seja, suas características de clima temperado e a 
infl uência de massas de ar polares contribuem para o aumento da nebulosidade nessa região, principalmente 
durante os meses de inverno.

Enquanto no Nordeste brasileiro a insolação média é da ordem de 8 a 9 horas/dia, no Estado do Paraná está 
em torno de 6 a 7 horas/dia. É um potencial bastante signifi cativo, considerando que a energia solar deve ser 
utilizada como complementar e ter uma capacidade instalada que possa funcionar como reserva estratégica. 
O estímulo à instalação de sistemas de geração de energia solar em domicílios, complexos industriais e zona 
rural poderá acrescentar a oferta de energia desta fonte simultaneamente à redução de produção e consumo de 
energia hidrelétrica, sobretudo, durante o dia, aumentando inclusive sua participação na rede de distribuição.

Espera-se para os próximos anos um incremento de energia gerada por fonte solar na matriz energética 
brasileira e no Paraná.

10.2.13.8  O APROVEITAMENTO DA BIOMASSA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA10.2.13.8  O APROVEITAMENTO DA BIOMASSA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA

BiogásBiogás

A produção do biogás de forma ambiental e economicamente sustentável, de acordo com Schuch (2012), 
pode transformar o problema de falta de saneamento rural em uma nova oportunidade de negócio e renda 
para a exploração agropecuária. Sua relevância está em abordar os dejetos animais não como um problema 
ambiental de difícil solução, mas como matéria-prima para biomassa residual animal, obtida sem custos 
diretos e sem a necessidade de investimentos específi cos em sua produção.

É pertinente salientar que no Brasil, especifi camente na Região Sul, concentra-se cerca de 47% de 
rebanho suíno. O Paraná contribui com 28% do plantel da Região Sul, sendo a microrregião de Toledo a de 

maior concentração de animais (NARDI, 2009).
A produção de biomassa residual ocorre de duas formas distintas. Na suinocultura, o regime de 

confi namento facilita e propicia a coleta da totalidade dos dejetos produzidos. Para Trevisan e Monteggia 
(2009), os resíduos orgânicos provenientes das criações de suínos possuem alta concentração de matéria 
orgânica e podem ser utilizados como biomassa para a produção de biogás. Já, para a bovinocultura leiteira, 
o aproveitamento é parcial, ocorrendo após a suplementação alimentar dos animais, estimando-se um 
recolhimento de 50% do volume produzido diariamente, após ocorrer adequação dos estábulos para esta 
atividade (SCHUCH, 2012).

Como exemplo ilustrativo, podem-se tomar as informações de Schuch (2012) para a região Oeste do 
Paraná, onde o volume anual de biomassa produzido é da ordem de 1.971.000 t/ano, conforme pode ser 
observado na tabela 10.2.26.

TABELA 10.2.26 - PRODUÇÃO DE BIOMASSA RESIDUAL ANIMAL - REGIÃO OESTE DO PARANÁTABELA 10.2.26 - PRODUÇÃO DE BIOMASSA RESIDUAL ANIMAL - REGIÃO OESTE DO PARANÁ

PLANTEL ANIMAL PRODUTORES CABEÇAS PRODUÇÃO DIÁRIA (kg) PRODUÇÃO BIOMASSA (t/ano)

Suínos(1) 2.880 1.720.000 2,25 1.412.550 
Vacas leiteiras(2) 24.868 306.000 10 558.450 
TOTAL - 2.026.000 - 1.971.000 

FONTE: Schuch (2012)
(1) Considerado o aproveitamento de 100% do volume de dejetos produzido.

(2) Considerado o aproveitamento de 50% do total de dejetos produzido.

Ainda, de acordo com Schuch (2012), o potencial de produção de biogás na região Oeste do Paraná, 
conforme demonstrado na tabela 10.2.27, é de 130.283.100m³. O biogás apresenta uma composição média de 
60% de gás metano (CH4), 36% de gás carbônico (CO2), 3% de gás sulfídrico (H2S) e 1% de gases como amônia 
(NH3) e nitrogênio (N2). Após o processo de purifi cação, é passível de se obter biogás purifi cado, denominado 
de biometano, no volume de 78.169.860 m³/ano.

TABELA 10.2.27 - POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS - REGIÃO OESTE DO PARANÁTABELA 10.2.27 - POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS - REGIÃO OESTE DO PARANÁ

PLANTEL ANIMAL BIOMASSA (kg/ano) BIOGÁS (m³/ano) BIOMETANO(3) (m³/ano)

Suínos(1) 1.412.550.000 110.178.900 66.107.340
Vacas leiteiras(2) 558.450.000 20.104.200 12.062.520
TOTAL 1.971.000.000 130.283.100 78.169.860

FONTE: Schuch (2012)
(1) Considerando a produção 0,078 m³ de biogás por quilo de biomassa residual suína.
(2) Considerando a produção 0,036 m³ de biogás por quilo de biomassa residual bovina.
(3) Considerando a retirada de 40% da mistura de gases que compõe o biogás.

Toda biomassa residual animal, rica em resíduos sólidos minerais, com a propriedade de se decompor por 
efeito biológico, se não receber tratamento adequado produz severa poluição ambiental na forma de emissão 
de gases metano e carbônico para a atmosfera e contaminação do solo e da água. Sem destinação adequada, 
a biomassa residual constitui um elevado passivo ambiental, porém a solução deste passivo pode estar no 
seu aproveitamento como matéria-prima para a geração de energias renováveis (SCHUCH, 2012).

Conforme o autor, o processamento anaeróbio da biomassa residual animal, além de solucionar o grave 
problema do saneamento ambiental rural, também pode ser considerado economicamente sustentável e 
propiciar uma geração de renda complementar para a atividade agropecuária. Um modo de abordar o problema 
do saneamento ambiental rural pode ser a realização de projetos de processamento anaeróbio da biomassa 
residual animal de forma individual ou condominial. A opção pela forma depende de fatores como: plantel 
animal, volume disponível de biomassa residual animal, custo do projeto, recursos fi nanceiros necessários à 
implantação do projeto, forma de utilização do biometano e demanda por energias renováveis.
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BiocombustívelBiocombustível

A importância de se discutir o aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar está na possibilidade de 
gerar receita, reduzir custos para as usinas sucroalcooleiras e, concomitantemente, diminuir o impacto 
ambiental, uma vez que o resíduo poderá ser totalmente eliminado ao ser utilizado como combustível.

A cana-de-açúcar é um recurso com grande potencial, entre as fontes de biomassa, de geração de 
eletricidade existente no País, por meio da utilização do bagaço e da palha. Sua participação é importante 
não só pela diversifi cação da matriz elétrica, mas também porque a safra coincide com o período de estiagem 
na região Sudeste/Centro-Oeste, onde está concentrada a maior potência instalada em hidrelétricas do País. 
A eletricidade fornecida neste período auxilia, portanto, na preservação dos níveis dos reservatórios das 
usinas hidrelétricas (UHE).

Vários fatores contribuem para o cenário de expansão. Um deles é o volume já produzido e o potencial de 
aumento da produção de cana-de-açúcar, estimulado pelo consumo crescente de etanol. Em 2007, inclusive, 
foi a segunda principal fonte primária de geração de energia no País: como mostra a tabela 10.2.28, os 
derivados da cana-de-açúcar responderam pela produção de 37,8 milhões de toneladas equivalentes de 
petróleo (tep), um aumento de 14,7% em relação a 2006, diante de uma produção total de 33 milhões de tep.

De acordo com estimativas da União da Indústria de Cana-de-Açúcar de São Paulo (UNICA), em 2020 a 
eletricidade produzida pelo setor poderá representar 15% da matriz brasileira, com a produção de 14.400 MW 
médios, considerando-se tanto o potencial energético da palha e do bagaço, quanto a estimativa de produção 
da cana, que deverá dobrar em relação a 2008, atingindo 1 bilhão de toneladas. Segundo o Plano Nacional de 
Energia 2030, o maior potencial de produção de eletricidade encontra-se na Região Sudeste, particularmente 
no Estado de São Paulo, estimado em 609,4 milhões de gigajoules (GJ) por ano. Na sequência, estão Paraná 
(65,4 milhões de GJ anuais) e Minas Gerais (63,2 milhões de GJ anuais). 

TABELA 10.2.28 - OFERTA INTERNA DE ENERGIA NO BRASILTABELA 10.2.28 - OFERTA INTERNA DE ENERGIA NO BRASIL

ESPECIFICAÇÃO
(mil tep)

07/06 (%)
ESTRUTURA (%)

2006 2007 2006 2007

Não renovável 124.464 129.102 3,7 55,0 54,1
Petróleo e derivados 85.545 89.239 4,3 37,8 37,4
Gás natural 21.716 22.199 2,2 9,6 9,3
Carvão mineral e derivados 13.537 14.356 6,1 6,0 6,0
Urânio (U3 O8) e derivados 3.667 3.309 -9,8 1,6 1,4
Renovável 101.880 109.656 7,6 45,0 45,9
Hidráulica e eletricidade 33.537 35.505 5,9 14,8 14,9
Lenha e carvão vegetal 28.589 28.628 0,1 12,6 12,0
Derivados de cana-de-açúcar 32.999 37.847 14,7 14,6 15,9
Outras renováveis 6.754 7.676 13,7 3,0 3,2
TOTAL 226.344 238.758 5,5 100,0 100,0

FONTE: MME (2008)

É importante salientar que a cana-de-açúcar plantada se destina à produção de açúcar e de álcool, em 
proporção aproximada de 50% para cada produto fi nal, sendo que a região Centro-Sul concentra a maior parte 
das áreas de cultivo, merecendo destaque o Estado de São Paulo como maior produtor, seguido do Paraná 
e de Minas Gerais. A cana-de-açúcar plantada apresenta dois períodos de colheita: de setembro a março na 
região Norte-Nordeste, e de maio a novembro na região Centro-Sul.

A safra brasileira em 2006/2007, de acordo com a UNICA (2008), foi de 426.002.444 toneladas, sendo 
o Centro-Sul responsável por 87% da produção nacional e o Norte-Nordeste pelos 13% restantes (tabela 
10.2.29).

TABELA 10.2.29 - PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL - SAFRA 2006/2007TABELA 10.2.29 - PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL - SAFRA 2006/2007

ESTADOS/PAÍS CANA-DE-AÇÚCAR 
(t)

ÁLCOOL
ANIDRO (m3)

ÁLCOOL 
HIDRATADO (m3)

ÁLCOOL TOTAL 
(m3) AÇÚCAR (t)

São Paulo 264.336.825 5.274.952 5.678.985 10.953.937 19.507.637
Paraná 31.994.581 426.640 892.264 1.318.904 2.105.974
Minas Gerais 29.034.195 600.855 690.590 1.291.445 1.911.700
Goiás 16.140.043 382.462 439.094 821.556 765.717
Mato Grosso 13.179.510 313.650 443.601 757.251 540.200
Mato Grosso do Sul 11.635.096 207.153 433.690 640.843 440.997
Rio de Janeiro 3.445.154 29.429 58.026 87.455 262.104
Espírito Santo 2.894.421 119.652 53.540 173.192 48.949
Rio Grande do Sul 91.919 0 5.686 5.686 0
Santa Catarina 0 0 0 0 0
Centro-Sul 372.751.744 7.354.793 8.695.476 16.050.269 25.583.278
Brasil 426.002.444 8.311.651 9.451.482 17.763.133 29.681.578

FONTE: compliado pelos autores com base em UNICA (2008a)

Outro potencial de uso da biomassa do bagaço de cana-de-açúcar é o processo de gaseifi cação, o qual 
pode ser compreendido como a conversão da biomassa, ou de qualquer combustível sólido, em um gás 
energético, por meio da oxidação parcial em temperaturas elevadas, utilizando-se valores entre 20% e 40% 
da quantidade teórica de ar (SÁNCHEZ et al., 1997).

São numerosas as razões para se decidir pela gaseifi cação de biomassa, que dependem das condições 
locais. De acordo com Silva et al. (2004), a gaseifi cação oferece aos usuários desta técnica as seguintes 
vantagens: alta efi ciência térmica, variando de 60% a 90%, dependendo do sistema implementado; energia 
limpa produzida com a queima dos gases; controle na demanda de energia, consequentemente, fácil 
monitoramento e, também, controle da taxa de gaseifi cação. 

De acordo com Souza et al. (2013), o potencial de produção de eletricidade com o uso do bagaço e 
resíduos da colheita de cana no Estado do Paraná é elevado, 6.065 GWh/ano, na safra 2010/2011. Em 2008 
a demanda de energia elétrica no Paraná poderia ter sido substituída em 21% por energia elétrica produzida 
num sistema de geração de eletricidade com gaseifi cação de bagaço de cana e resíduos da colheita.

BiodieselBiodiesel

O biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais e adicionado ao diesel de 
petróleo em proporções variáveis.

O Paraná é responsável por 4,3% da produção nacional de biodiesel, que em 2011 totalizou 2,6 bilhões 
de litros. Neste ano, a produção paranaense foi de 114,8 milhões de litros, volume 65% superior ao de 2010, 
segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A tendência para os próximos 
anos é de crescimento, mas o setor ainda enfrenta desafi os para conquistar a expansão, como ausência de 
políticas públicas de fomento à atividade; necessidade de desenvolvimento de pesquisas para ampliação de 
variedades produtivas e adaptação da infraestrutura industrial para extração de óleo; bem como garantia de 
viabilidade econômica para a produção de oleaginosas, além da soja.

De acordo com o IAPAR, culturas como soja e algodão poderão ser utilizadas na geração de biodiesel, 
tendo em vista a existência de cadeia produtiva bem defi nida e estruturada. No entanto, é possível pensar 
na utilização de outros cultivos, tais como: girassol, amendoim, mamona e cártamo, nabo forrageiro, canola 
e linho. Para aprimorar a utilização de tais cultivos, é necessária a avaliação, seleção e desenvolvimento 
de materiais e tecnologias de cultivo que resultem em maior produtividade de óleo por hectare, e que 
possibilitem múltiplos usos dos grãos (alimentação humana, animal, ou como fonte de adubo orgânico).



 ••• 101 •••

REFERÊNCIASREFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 
Elétrico Nacional (PRODIST). Módulo 3: acesso ao sistema de distribuição. Brasília, 2012. Disponível em: <http://
www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Módulo3_Revisao_5_Retifi cação_1.pdf>. Acesso em: 15 out. 2014. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Resolução normativa nº 482, de 17 de abril de 2012. 
Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf>. Acesso em: 18 out. 2014.

BARBOSA FILHO, W. P.; AZEVEDO, A. C. S. de. Geração distribuída: vantagens e desvantagens. Disponível em: 
<http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2014/artigo_gd.pdf>. Acesso em: 13 out. 2014.

BIODIESEL BR. Proálcool: Programa Brasileiro de Álcool. 2006. Disponível em: <http://www.biodieselbr.com/
proalcool/pro-alcool/programa-etanol.htm>. Acesso em: 19 junho 2015.

BRASIL. Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o 
processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências. 
Diário Ofi cial da República Federativa do Brasil, Brasília, 30 jul. 2004.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5163.HTM>. Acesso em: 26 set. 2014. 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Demanda de energia 2050. Rio de Janeiro, ago. 2014. (Nota Técnica 
13/14). Disponível em: <http://www.epe.gov.br/Estudos/Documents/DEA%2013-14%20Demanda%20de%20

Energia%202050.pdf>. Acesso em: 26 out. 2014.

GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. 3.ed. São Paulo: EDUSP, 2011.

NARDI, V. K. Produção de efl uente e balanço de nutrientes em granjas de terminação de suínos no oeste do 
Estado do Paraná. Curitiba: UFPR, 2009.

SCHUCH, S. L. Condomínio de Agroenergia: Potencial de Disseminação na Atividade Agropecuária. 51 f. Dissertação 
(Pós-Graduação em Energia na Agricultura), Cascavel: UNIOESTE, 2012.

SILVA, J. N.; et al. Utilização de biomassa na secagem de produtos agrícolas via gaseifi cação com combustão 
adjacente dos gases produzidos. Engenharia Agrícola, v.24, n.2, 2004.

SOUZA, S. N. M. et al. Potencial de geração de eletricidade com gaseifi cação do bagaço e resíduos da colheita 
de cana de açúcar no Estado do Paraná, Curso de Engenharia Agrícola e Mestrado em Energia na Agricultura, 
UNIOESTE, Cascavel – PR, 2013.

TREVISAN, V.; MONTEGGIA, L. O. Produção de biogás a partir de efl uente da suinocultura utilizando digestão 
anaeróbia em dois estágios. In: Simpósio Internacional sobre Gerenciamento de resíduos de animais, 1., 2009,. 
Anais... Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, Florianópolis, 2009.

UNICA, dados 2007/2008 disponível em: <http://www.unicadata.com.br/historico-de-producao-e-moagem.
php?idMn=32&tipoHistorico=4> Acesso em 26 out. 2014.

•••••• 101011 ••••••



 ••• 102 •••

10.2.14  BIODIVERSIDADE10.2.14  BIODIVERSIDADE

Lysias Vellozo da Costa Filho, Instituto Ambiental do Paraná - IAP
João Batista Campos, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA

Mariese Cargnim Muchailh | Junia Heloisa Woehl, Instituto Ambiental do Paraná - IAP

O uso da terra para a produção de bens e serviços provoca substanciais alterações no sistema terrestre, 
acarretando taxas de perda da biodiversidade que em breve podem representar a maior extinção em massa 
na Terra (SNELGROVE et al., 2014). Essas alterações estão agora em curso e, em muitos casos, de maneira 
acelerada. Muitas delas são produzidas muito antes de sua importância ser reconhecida (VITOUSEK et al., 
1997). Essas mudanças na biodiversidade devidas às atividades humanas foram mais rápidas nos últimos 50 
anos do que em qualquer outro tempo da história humana (DUCARDONNOY, 2015). 

Segundo Millennium Ecosystem Assessment (2005), os motivos causadores de perdas na biodiversidade e 
de substanciais alterações nos serviços dos ecossistemas ou encontram-se estáveis, não mostrando evidências 
de diminuírem com o tempo, ou estão crescendo em intensidade. De acordo com os melhores cenários 
desenvolvidos pelo Millennium Ecosystem Assessment (2005), as projeções para as taxas de mudança na 
biodiversidade são de continuidade ou de aceleração.

As mais importantes forças que diretamente atuam na perda da biodiversidade e na mudança dos serviços 
dos ecossistemas são: perda de habitats, decorrentes dos usos da terra, das mudanças físicas nos rios ou 
nas águas obtidas dos cursos de águas etc.; mudanças climáticas; invasão de espécies exóticas; exploração 
dos recursos naturais além de sua capacidade de resiliência; e a poluição. Esta situação se agrava com o 
crescimento das forças que indiretamente afetam a biodiversidade, tais como o crescimento da população 
humana e o estilo de vida.

Dessas considerações, observa-se a premência da adoção de prontas e contundentes estratégias para a 
conservação da biodiversidade, sabedores que somos de que não existem meios de trazer de volta espécies que 
já tenham sido extintas (DUCARDONNOY, 2015). Laurila-Pant et al. (2015) consideram que prevenir a perda da 
biodiversidade se tornou um dos mais importantes objetivos do gerenciamento ambiental, e que em razão disso 
a biodiversidade deve ser defi nida de uma forma operacional, de maneira a facilitar a construção do conjunto 
das estratégias para o seu gerenciamento e que permitam a avaliação dos resultados desse gerenciamento.

Segundo comentam esses autores, a biodiversidade é uma matéria inerentemente multidimensional, que 
abrange genes e espécies, modelos funcionais, adaptação, habitats e ecossistemas, bem como a variabilidade 
dentro e entre essas dimensões. Tendo em vista que todas essas dimensões da biodiversidade são fortemente 
interconectadas e afetam o Estado, a estabilidade, a produtividade e os serviços dos ecossistemas, é 
relevante considerar a biodiversidade não somente como uma matéria ecológica, mas também como um 
assunto econômico e social.

O termo biodiversidade, introduzido por Lovejoy, em 1980 (SWINGLAND, 2001), pode ser descrito 
como a diversidade da vida na Terra, e é essencial para o funcionamento dos ecossistemas que sustentam 
o provisionamento dos seus serviços, que por fi m afeta o bem-estar humano (MILLENNIUM ECOSYSTEM 
ASSESSMENT, 2005). A despeito dessa simples descrição, na prática o que a biodiversidade engloba pode ser 
complexo. Por exemplo, devido à biodiversidade ter muitos componentes, incluindo a diversidade de todos os 
organismos, sejam eles plantas, animais ou microrganismos, a diversidade dentre e entre espécies e populações 
e a diversidade de ecossistemas (SWINGLAND, 2001), nenhum desses componentes isoladamente – sejam genes, 
espécies ou ecossistemas – é consistentemente um bom indicador de toda a biodiversidade, haja vista que 
esses componentes podem variar independentemente (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005).

São crescentes a legislação e os tratados internacionais que têm a intenção de proteger a biodiversidade, 
a maioria deles com a ideia central de que o gerenciamento ambiental deve salvaguardar e melhorar o estado 
do meio ambiente, bem como sustentar econômica e socialmente os benefícios advindos dos ecossistemas 
(LAURILA-PANT et al., 2015). A biodiversidade benefi cia a população com muito mais do que somente a 
contribuição para o bem-estar material e a provisão dos meios de subsistência. A biodiversidade contribui 
para a segurança, resiliência, relações sociais, saúde e liberdade de escolhas e ações (MILLENNIUM ECOSYSTEM 
ASSESSMENT, 2005).

De acordo com o Millennium Ecosystem Assessment (2005), para se alcançar grandes progressos em 
relação à conservação da biodiversidade e para melhorar o bem-estar humano e reduzir a pobreza será 
necessário reforçar as opções de resposta designadas com o propósito da conservação e uso sustentável da 
biodiversidade e dos serviços do ecossistema. Contudo, essas respostas não serão sufi cientes, a menos que 
as forças que atuam direta e indiretamente nas mudanças sejam abordadas e que sejam estabelecidas as 
condições que garantam a implementação do total do conjunto das respostas.

Ainda, com o propósito explícito no parágrafo anterior, o Millennium Ecosystem Assessment (2005) 
considera necessário ter foco nas ligações entre os ecossistemas e o bem-estar humano, particularmente nos 
serviços do ecossistema e nos benefícios que a população obtém dos ecossistemas. Nisto estão incluídos 
os serviços de provisão de alimentos, água, madeira e fi bras; serviços reguladores como a regulação do 
clima, enchentes, doenças e lixo; serviços culturais como recreação, contemplação de belezas naturais e 
preenchimento espiritual; e serviços de suporte tais como formação de solos, fotossínteses e ciclagem de 
nutriente.

Completando as refl exões, para se visualizar perspectivas temos que considerar as forças diretas e 
indiretas que impulsionam mudanças nos ecossistemas e, a partir de uma defi nição ampla do bem-estar 
humano, examinar como essas mudanças no ecossistema afetam as necessidades materiais, a saúde, as boas 
relações sociais, a segurança e a liberdade de escolha e ação.

Nesses últimos tempos muitas pessoas têm se benefi ciado da conversão de ecossistemas naturais para 
ecossistemas dominados pelos humanos (VITOUSEK et al., 1997) e da exploração da biodiversidade. Contudo, 
esses ganhos têm sido conseguidos a crescentes custos, em forma de perdas na biodiversidade, degradação 
dos serviços dos ecossistemas e exacerbação da pobreza de outros grupos de pessoas (MILLENNIUM ECOSYSTEM 
ASSESSMENT, 2005).

Técnicas melhoradas de valoração e informação sobre os serviços dos ecossistemas demonstram que, 
apesar dos benefícios obtidos com a perda da biodiversidade e da mudança do ecossistema, os custos 
advindos dessas mudanças são muito elevados para a sociedade. Isto nos induz, mesmo em situações em 
que o conhecimento dos benefícios e dos custos é incompleto, a usar estratégias de precaução, as quais se 
justifi cam quando os custos associados com as mudanças nos ecossistemas podem ser altos ou as mudanças 
sejam irreversíveis (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005).

No Estado do Paraná, o ano de 1977 foi marcado pela criação do Departamento de Parques e Reservas 
no Instituto de Terras e Cartografi a, e tinha por fi nalidade administrar os Parques e Reservas do Estado. Este 
fato representa um momento importante, pois é o ato que demarca o início do intento de promover uma 
política para os Parques e Reservas do Estado. 

A esse momento pode ser atribuído um dos pontos de mudança na política estadual de conservação da 
biodiversidade, no que diz respeito às Áreas Protegidas; não que tenham ocorrido grandes incrementos, mas 
sim porque foi quando se iniciaram a organização e o direcionamento do que, até então, era somente tratado 
como Parques e Reservas.

Assim, sucederam-se as criações das Unidades de Conservação do Estado do Paraná, embora tendo 
critérios no que diz respeito à categoria de manejo e à necessidade de representatividade das diferentes 
ecorregiões do Estado – expressividade no tocante à estrutura de sua biodiversidade e que detém atributos 
naturais, históricos, culturais etc. Apesar dessas características, não foi possível fugir do fato de se valer, 
quase que exclusivamente, de remanescentes de áreas (CAMPOS; COSTA FILHO, 2006).

Nesse período foi desenvolvida outra importante iniciativa para a conservação da biodiversidade no Estado, 
o projeto de recuperação das matas ciliares dos principais rios; mesmo que à época não estivesse instituída a 
conservação da biodiversidade nos objetivos do projeto, o mesmo complementava a iniciativa das unidades de 
produção de mudas fl orestais do Estado, que se propunha a reorientar a produção de mudas fl orestais, que até 
então se ocupava unicamente da produção de mudas de espécies exóticas (Pinus spp e Eucaliptus spp).

Outras ações aconteceram, no início da década de 1980: o Estado trabalhava no Programa Refl orestamento 
de Pequenas e Médias Propriedades Rurais (REPEMIR), no Programa de Desenvolvimento do Oeste do Paraná 
(PRODOPAR), no Programa Especial de Controle de Erosão dos Solos no Noroeste do Paraná (PRODONORTE) 
e no Programa de Apoio Integrado ao Pequeno Produtor Rural (PRO-RURAL). Tais iniciativas refl etiam os 
processos de desenvolvimento da época e atacavam problemas setorizados pela sua natureza ou localização. 
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Em 1983, o Programa de Manejo Integrado do Solo e da Água (PMISA) apresentou uma nova visão, mais 
sistêmica, na qual práticas de conservação de solo eram complementadas por refl orestamentos de matas 
ciliares e pelo plantio de fl orestas produtivas.

Na segunda metade dos anos 1980 surgia o Paraná Rural. Executado com recursos provenientes de um 
empréstimo do Banco Mundial, o programa aprimorava e ampliava as ações do PMISA, passando a utilizar 
microbacias hidrográfi cas como unidades de planejamento e desenvolvimento, e aumentava a participação 
popular nas decisões sobre alocação de recursos e caminhos de desenvolvimento das microbacias, por meio 
da criação de comitês participativos locais. Seu principal foco era o manejo e conservação de solos e de 
recursos naturais em sistemas agrícolas, com grande ênfase para práticas mecânicas de conservação de solos 
e introdução do sistema de plantio direto.

No início da década de 1990, com um incisivo viés ambiental, direcionando melhor os recursos e buscando 
uma articulação institucional mais efi caz, introduzindo explicitamente a conservação da biodiversidade, 
surgiu o Paraná Biodiversidade. Sua missão: desenvolver um novo modelo de gestão do meio ambiente rural 
e da agricultura, trabalhar com uma agricultura menos impactante e conservar e recuperar a biodiversidade 
do Estado.

O conceito utilizado pelo Paraná Biodiversidade foi o de corredores ecológicos ou corredores da 
biodiversidade. Trata-se de extensa área de grande importância biológica que serve de ligação entre as 
variadas espécies da biota local. Algo como um mosaico de usos e ocupação da terra, incluindo unidades de 
conservação de vários tipos: públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural - RPPN), áreas de cultivo e pastagem, fragmentos de áreas preservadas de propriedades 
privadas, reservas legais, matas ciliares, centros urbanos e atividades industriais.

A ação do Paraná Biodiversidade, com o propósito de reunir (unir) o que foi separado (fragmentado), 
estruturou-se em três grandes áreas, como se descreve a seguir.

A primeira área – Incentivos à Conservação e Manejo da Biodiversidade – teve como foco a redução 
de ameaças à biodiversidade, por meio da introdução de boas práticas de manejo na propriedade rural, e 
a recuperação de áreas de preservação permanente e Reserva Legal, restabelecendo a conectividade entre 
fragmentos de ecossistemas originais e áreas protegidas com relevância ambiental. Essa área de trabalho 
incluiu a produção e atualização de planos de manejo em unidades de conservação estaduais existentes nos 
corredores.

A segunda área – Controle e Proteção – buscou desenvolver, com maior efi ciência e abrangência, as ações 
públicas no controle da qualidade ambiental do Estado, estimular a sociedade civil a participar dos processos 
de conservação da biodiversidade e fortalecer os sistemas de fi scalização, licenciamento e monitoramento 
ambiental, tendo como premissa a conservação da biodiversidade.

A terceira área – Educação e Capacitação da Sociedade para a Conservação da Biodiversidade – procurou 
capacitar os agricultores em técnicas de sustentabilidade agrícola e sensibilizar a sociedade paranaense 
quanto à importância da conservação da biodiversidade, capacitando-a a participar e contribuir para com o 
processo de recuperação e manutenção da qualidade dos ecossistemas dos corredores (PARANÁ, 2009).

Essas ações desenvolvidas pelo Estado do Paraná, visando à conservação da biodiversidade, somadas a 
outros projetos e instrumentos como SISLEG, ICMS Ecológico, Programa de Controle de Exóticas Invasoras 
etc., tiveram resultado positivo ao longo dos anos de trabalho, haja vista que sem esse esforço a situação 
seria bem mais desastrosa no tocante à perda de nossa biodiversidade. Contudo, não podemos deixar de 
constatar a realidade atual, inclusive referendada pelas informações preliminares do Zoneamento Ecológico-
Econômico, que nos mostra que as respostas obtidas por esses trabalhos não foram sufi cientes e adequadas, 
e apresentam contundentes lacunas que comprometem uma perspectiva mais otimista para a conservação da 
biodiversidade, seja do ponto de vista de sua efetividade, seja do ponto de vista de sua atual espacialização.

Nossos remanescentes de áreas com cobertura vegetal nativa, nos seus diferentes estágios, que representam 
18,51% das Zonas Ecológicas Econômicas (ZEE) do Estado (ACCIOLY, 2013), têm esse expressivo porcentual 
em relação à área mínima exigida pela legislação, completamente comprometido pela sua espacialização 
e fragmentação. As ZEEs que apresentam índices de cobertura vegetal nativa acima de 80% de suas áreas 
representam menos que 3% da área do Estado; por outro lado, as que apresentam essa cobertura inferior a 
20% de suas áreas referem-se às ZEEs que abrangem mais de 38% da área do território paranaense. Some-se 

a essa última informação o fato de que se trata de áreas fl orestais que representam números superiores a 
50.000 fragmentos. Não foram considerados nessa avaliação os campos nativos, que no ZEE são computados 
juntamente com as pastagens artifi ciais, que agravariam a perda, haja vista a pressão que esse bioma sofre 
em razão do avanço da agricultura intensiva, do refl orestamento e da invasão de espécies exóticas.

Da mesma forma, as Áreas Protegidas do Estado do Paraná (estaduais, federais e privadas), que cobrem 
aproximadamente 14,50% do território paranaense, não representam efetiva proteção à biodiversidade. 
Trata-se, na expressiva maioria, de unidades de conservação de uso sustentável (83,50%), categoria de 
manejo mais afeta a uma agenda social, tendo a conservação da biodiversidade como um objetivo secundário 
(FRANÇOSO et al., 2015). E ainda, considerando sua espacialização, vemos a conservação da biodiversidade 
fi car mais distante, pois, na verdade, boa parte dessas áreas protegidas constitui-se de unidades isoladas, 
caracterizando-se como ilhas muitas vezes no meio de extensas áreas cultivadas.

Assim sendo, para visualizar perspectivas positivas relativamente à conservação da biodiversidade, 
temos que desenvolver cenários abrangentes que possibilitem futuras mudanças plausíveis nas forças que, 
direta ou indiretamente, causam mudanças nos ecossistemas, na conservação de ecossistemas de referência, 
no resgate dos serviços dos ecossistemas e na preservação do bem-estar humano.

Na realidade, o mundo está em nossas mãos, e o modo como nós o gerenciarmos determinará a sua 
composição e dinâmica, bem como nosso destino (VITOUSEK et al., 1997). A ciência pode ajudar a assegurar 
que as decisões sejam tomadas com base nas melhores informações disponíveis, mas na verdade o futuro da 
biodiversidade será determinado pela sociedade (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005).

De acordo com Ducardonnoy (2015), existem diversas maneiras pelas quais os humanos podem diminuir 
as perdas da biodiversidade. Nessa direção, são relevantes as estratégias que observem o que segue:

a criação de áreas protegidas. Essas unidades de referência devem estar com as atividades humanas 
o mais limitadas possível para prevenir a exploração dos organismos e dos recursos de que eles 
necessitam para sobreviver, isto é, tais unidades devem ser gerenciadas primariamente para a 
conservação da biodiversidade. O sistema de áreas protegidas terá mais sucesso se essas forem 
gerenciadas no contexto de uma estratégia de ecossistema, com o devido respeito à importância dos 
corredores e à interconectividade da área protegida. Caberá também preservá-lo de ameaças externas, 
como poluição, mudanças climáticas e espécies invasoras.

 a prevenção contra espécies invasoras, sob a perspectiva de que é mais fácil e barato prevenir o 
problema do que corrigi-lo quando ocorrer. Ou seja, é preciso intensifi car os meios de controle e 
combater a espécies invasoras.

 informação e educação são ferramentas poderosas, e, quanto maior o número de pessoas que 
conhecerem a respeito da perda da biodiversidade, mais elas estarão preparadas para ajudar a diminuí-
la. A disseminação dos efeitos nocivos dos humanos sobre as plantas e animais pode encorajar as 
pessoas a mudar suas maneiras e afetar positivamente na preservação da biodiversidade.

 a atenuação das mudanças climáticas, uma vez que estas são a causa documentada de diversas 
extinções de que temos conhecimento e de diversas outras que nem chegaremos a conhecer. Qualquer 
esforço individual, por parte de organizações não governamentais ou governamentais, para diminuir 
as atuais causas humanas do aquecimento global é um passo fundamental na diminuição da perda de 
biodiversidade.

 a promoção da sustentabilidade na agricultura é muito melhor para o meio ambiente do que a 
instalação de pastagens e áreas agrícolas, que se valem da abertura de novas fronteiras baseadas na 
substituição de fl orestas e campos nativos.

Por fi m, a perspectiva que se vislumbra para a conservação da biodiversidade no Estado do Paraná é 
de que possamos adotar as estratégias a serem implementadas para a conservação da biodiversidade, os 
instrumentos de que dispomos e que venham a ser desenvolvidos, e os programas e projetos que forem 
elaborados, de forma que estejam fundamentados na gestão ambiental com base nas áreas prioritárias 
defi nidas para a conservação no Estado.
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O estabelecimento de áreas prioritárias para a conservação no Estado do Paraná emergiu da necessidade de 
serem defi nidas prioridades de ações para a gestão ambiental no Paraná, dado o impacto da sua colonização, que 
resultou em um remanescente de somente 2,88% de fl oresta em estágio avançado de sucessão, ou seja, de áreas 
naturais bem conservadas. A perda da cobertura fl orestal no Paraná foi de no mínimo 80% (ACCIOLY, 2013).

O Sistema de Unidades de Conservação do Estado do Paraná apresenta uma reduzida representatividade 
e um alto grau de fragmentação (MUCHAILH, 2007), o que pode acarretar problemas futuros relativamente 
à manutenção da variabilidade natural das espécies. Portanto, a identifi cação de áreas prioritárias, o 
seu monitoramento e a indicação de ações concretas para sua conservação, são ações básicas para uma 
perspectiva positiva na conservação da biodiversidade do Estado. Deve-se ressaltar a importância de serem 
adotadas estratégias necessárias para a recuperação de ecossistemas alterados, fundamentais para aumentar 
a viabilidade dos remanescentes atuais.

Dentre os estudos realizados visando nortear a gestão ambiental por meio de indicação de prioridades, 
destacam-se:

 Rede da Biodiversidade
 Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC)
 Decreto Estadual nº 3.320/04

A Rede da Biodiversidade, conforme estudo publicado por Campos (1999), apresentou a proposta 
inovadora de formação de rede de biodiversidade, que consiste em integrar todas as Unidades de Conservação 
(Zonas Prioritárias de Conservação e Manutenção de Genes) por meio de uma malha ou rede de corredores de 
comunicação (Corredores de Biodiversidade), utilizando-se das áreas ciliares dos grandes rios paranaenses 
e de seus afl uentes, até a total integração da malha. Esta perspectiva permitiu, nos anos subsequentes, 
uma nova orientação na política global de conservação da biodiversidade no Paraná, com o Projeto Paraná 
Biodiversidade, com a priorização de pontos ou nós de integração envolvendo ecossistemas mais frágeis ou 
raros, surgindo uma série de encaminhamentos, cujo objeto principal foi amplamente discutido e versado 
durante muitos anos por equipes multidisciplinares, sendo consenso sua relevância para a manutenção da 
biodiversidade paranaense (CAMPOS; COSTA FILHO, 2001).

No Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), no Paraná como no Brasil o processo de criação 
das Unidades de Conservação nem sempre obedeceu a critérios técnicos e científi cos. As áreas foram sendo 
estabelecidas em razão de belezas cênicas, com sobras de áreas do processo de regularização fundiária 
ou como resultado de vontades e oportunismos políticos. Além disso, o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação (SEUC) representa a proteção de 41 Unidades de Conservação de Proteção Integral Estaduais 
(0,40%), que, somadas às das Unidades de Conservação de Proteção Integral Federais (1,97%), totalizam 
apenas 2,37% do Estado. Portanto, a preservação, restauração e recuperação de outras áreas legalmente 
protegidas, como as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente, apresentam-se como alternativa 
para melhorar a qualidade da matriz e integrá-las às Unidades de Conservação.

O Decreto nº 3.320/04 visou assegurar e incentivar o estabelecimento e recuperação da Reserva Legal 
em áreas prioritárias do Estado. Na compensação, os imóveis ali situados podem ceder Reserva Legal (vender 
ou arrendar vegetação para propriedades de fora, em qualquer estágio de regeneração, inclusive o estágio 
inicial). Esse aprimoramento dado ao Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e 
Áreas de Preservação Permanente no Paraná, estabeleceu um primeiro mapeamento destas áreas prioritárias 
para conservação e recuperação, com base em critérios técnico-científi cos calcados na manutenção dos 
fl uxos biológicos, através da promoção da conectividade. A ideia de incrementar as conexões foi baseada 
em trabalhos científi cos que anteriormente motivaram a elaboração da proposta da Rede da Biodiversidade.

O Decreto nº 3.320/2004 defi niu e mapeou as áreas prioritárias para conservação e implantação da 
Reserva Legal, como segue:

 entorno das Unidades de Conservação de proteção integral de domínio público
 interior das Áreas de Proteção Ambiental (APAs)
 aixa de 5 km de cada margem dos Rios Cinzas, Tibagi, Iguaçu, Piquiri, Ivaí e Paraná (“corredores de 

biodiversidade do Paraná”)
 conexões entre os “corredores” e as APAs

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), com o objetivo de otimizar esforços e garantir a conservação, 
elaborou estudo escolhendo as áreas prioritárias para a conservação no Brasil, aperfeiçoado em 2005. No 
sentido de verifi car e aprofundar esse estudo, o IAP, em parceria com a TNC, procedeu a um refi namento do 
mapeamento realizado e ofi cializado pelo MMA, através de consulta à comunidade de especialistas de diversos 
grupos. Para tanto, os técnicos foram divididos em cinco grupos temáticos distintos, a saber: fl orestas, aves, 
peixes, mamíferos e invertebrados. Com base nestas informações, fez-se um novo mapeamento de áreas 
consideradas prioritárias para conservação, com base nos grupos de fauna ameaçados e em relação aos 
remanescentes fl orestais de maior relevância.

Finalmente, a partir desses levantamentos existentes, os quais, de forma complementar, estabelecem 
as áreas de maior importância ambiental no Estado do Paraná, foi realizado o cruzamento desses critérios 
técnicos (MUCHAILH et al., 2008), resultando no mapeamento das áreas estratégicas para a conservação da 
biodiversidade (fi gura 10.2.43). Cabe ressaltar que, em função do baixo percentual de cobertura fl orestal 
remanescente no Paraná, todos os fragmentos fl orestais existentes devem ser considerados importantes para 
a conservação. Entretanto, para a visualização em escala estadual, a junção dos seguintes mapeamentos 
resultou no mapa atual de áreas estratégicas:

SEUC
 Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade do Paraná (Decreto nº 387/99; Decreto nº 

3.320/04; Resolução SEMA/IAP nº 005/2009)
 MMA, aprimorado pelo Governo do Estado do Paraná, 2007

Vale ainda destacar que novos estudos e metodologias para defi nições de outras áreas prioritárias 
para conservação e recuperação da biodiversidade foram desenvolvidos com a participação da Universidade 
Federal do Paraná, EMBRAPA e IAP. Esses novos critérios têm como base o trabalho “Unidades Fitoambientais 
do Paraná”, o qual foi reconhecido e instituído pela Resolução SEMA nº 020/2008.

A consolidação do mapeamento de áreas prioritárias para conservação e recuperação atende, sobretudo, 
às discussões técnicas e científi cas que norteiam o conceito de incremento da conectividade, como mecanismo 
básico para a garantia da biodiversidade. Tem importância crucial, também, a manutenção e gestão das 
Unidades de Conservação como amostras de ecossistemas existentes, estabelecendo uma visão de futuro do 
Paraná sob o foco da conservação da biodiversidade.
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ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

FIGURA 10.2.43 - ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEFIGURA 10.2.43 - ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
FONTE: IAP, 2014
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10.2.15  CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA10.2.15  CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA

Luiz Marcos Feitosa dos Santos
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER)

Em primeira versão, o Departamento de Economia Rural (DERAL) da Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento (SEAB) aponta que a agricultura paranaense volta a registrar números recordes para o Valor 
Bruto da Produção (VBP) de 2013. A comercialização da safra agrícola e pecuária do último ano alcança 
R$ 69,1 bilhões, com aumento de 20% se comparado a 2012 (EMATER, 2014). A maior parte deste aumento 
é explicada pela recuperação da safra de grãos, que atingiu 36,5 milhões de toneladas para o período de 
2012/2013, 17% superior ao período anterior, sendo o maior já registrado em toda a história do Paraná. A 
soja continua liderando o ranking da renda no campo, com a produção de mais de 15 milhões de toneladas, 
18% a mais que no ano anterior. O levantamento do DERAL mostra, ainda, que a produção de carnes no 
Estado foi recorde, superando a marca de 4,5 milhões de toneladas, 9% acima do ano de 2012.

Desta forma, o Paraná, com apenas 2,3% do território brasileiro, continuará ocupando a posição de 
destaque no cenário nacional. Responde por aproximadamente 25% da produção nacional de grãos, 8% da 
produção pecuária e 16,3% do Valor Bruto da Produção nacional. É o principal produtor nacional de trigo, 
milho, aves, pinus, erva-mate e pinhão; o segundo maior produtor de soja e cana-de-açúcar; o terceiro de 
carne suína, leite, batata e mandioca, e, ainda, ocupa posição de destaque na produção de tomate e café.

Apesar desse quadro, dois aspectos distintos devem merecer a atenção dos formuladores de políticas 
públicas que visam assegurar o desenvolvimento do Estado de forma equilibrada e sustentável. 

O primeiro aspecto está relacionado à necessidade de atualização dos processos produtivos, à medida que 
tecnologias de menor potencial de degradação dos recursos naturais vão sendo disponibilizadas, notadamente 
degradação do solo, da água e da biodiversidade. Os processos produtivos que apresentam alta fragilidade diante 
de consequências de eventos mais severos, como chuvas intensas, estiagens prolongadas e incidências de pragas e 
invasoras mais resistentes, são os que ainda adotam tecnologias e práticas ultrapassadas frente aos conhecimentos 
atuais. Em decorrência disso, tais processos podem, no médio prazo, apresentar baixa competitividade e excessiva 
dependência de recursos externos. Baixa competitividade em função de custos de produção crescentes, e excessiva 
dependência em razão da necessidade cada vez maior de importação de fertilizantes e agrotóxicos. 

Confi rmando essas afi rmativas, segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para 
Defesa Agrícola (SINDAG), citado em FAEG (2013), as importações brasileiras de agrotóxicos bateram recorde 
em 2012, crescendo 11% em relação a 2011. Nessa mesma fonte, descreve-se que:

Atualmente, os defensivos são o segundo principal item da conta de importação do setor agropecuário, 
atrás apenas dos fertilizantes. Em 2012, o volume importado de defensivos agrícolas cresceu 25,7%, 
para 296,81 mil toneladas de ingrediente ativo. Somente os inseticidas cresceram em 47,9%, para 79,2 
mil toneladas, representando 26,7% do total importado. Enquanto as importações de matéria-prima para 
fertilizantes responderam por mais de 65% da demanda brasileira em 2012, os defensivos importados 
representam 85,6%. Sem dúvida, o aumento das importações acompanhou a expansão do mercado 
brasileiro na safra 2012/13, cujas vendas cresceram 14,4%, em virtude do avanço da soja e da escalada 
nos preços das commodities, além da retomada nos investimentos do setor sucroenergético, grande 
demandadora desse tipo de produto.
A tendência a importar defensivos acentuou-se nos últimos anos e deve continuar em função do aumento 
da produção e dos problemas recentes com pragas em várias regiões do Brasil.

Sem dúvida, as importações de agrotóxicos acentuaram-se até mesmo devido ao aumento da resistência 
das pragas e plantas daninhas, e as importações de fertilizantes em função da necessidade cada vez maior 
de reposição de nutrientes decorrentes das perdas de solo por erosão (BERTOL, 2011).

O segundo aspecto refere-se aos resultados indesejados ou passivos ambientais e sociais que evoluíram 
paralelamente à trajetória do importante desempenho da agricultura.

O desequilíbrio que há tempo é observado em regiões com solos de baixa aptidão, de economia frágil 
e dependentes do setor agropecuário, poderá atingir novas áreas, avançando pelos municípios rurais do 
Estado, em face da degradação e esgotamento de seus recursos naturais. 

Dados do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná (PARANÁ, 2014) mostram esse fato. 
O Paraná tem ao redor de 11 milhões de habitantes, dos quais cerca de 15%, ou 1,7 milhão, vivem no meio 
rural. O percentual de famílias abaixo da linha de pobreza é de 20,90%, com maior incidência nos municípios 
considerados rurais, nos quais concentra-se 47% da população pobre. Porém, quando se leva em conta que 351 
municípios têm menos de 50 mil habitantes, com densidade inferior a 80 hab./km², considerados “municípios 
rurais” (CINTRA, 2007), sobe o contingente de pessoas que vivem e dependem do campo no Estado. 

No citado Projeto Setorial (PARANÁ, 2014a) encontram-se informações de que a sustentabilidade da 
vida rural e da própria agricultura é ameaçada por problemas de degradação dos solos, das águas e da 
biodiversidade em todas as regiões do Estado. É de se concluir que causas e consequências se misturam, 
formando um intrincado processo que exige muito esforço para análise e compreensão das ameaças ao 
desenvolvimento sustentável. As principais lá citadas referem-se às descritas a seguir:

 recrudescimento do processo erosivo e consequente aceleração do esgotamento da fertilidade natural 
dos solos

 baixa de cobertura do solo nos Sistemas de Plantio Direto, agravada pela sucessão de culturas 
ininterruptamente

 ausência ou incorreto dimensionamento de terraços, sistemas de semeadura direta conduzidos de 
forma inadequada, semeaduras a favor da pendente, práticas de manejo de cultura inadequadas

 estradas rurais em situação crítica de trafegabilidade, principalmente devido à falta de integração 
entre lavoura e estrada, e vice-versa

 redução da infi ltração da água no perfi l do solo, em decorrência de sua compactação, acarretando 
erosão hídrica e redução da disponibilidade de água para as plantas e para o abastecimento dos 
mananciais

 constante elevação dos níveis de sedimentação e eutrofi zação dos rios e lagos, comprometendo a 
qualidade da água, sobretudo daquela destinada ao abastecimento público

 redução das oportunidades de diversifi cação de atividades na agricultura, devido à escassez de água 
em quantidade e qualidade, nos períodos de estiagens

 explorações agropecuárias em áreas incompatíveis com a capacidade de uso das terras
 diminuição da cobertura vegetal, ameaçando a conservação da biodiversidade em razão da perda de 

habitats naturais
 redução crescente da biodiversidade e da qualidade ambiental pelo uso inapropriado de agroquímicos, 

especialmente agrotóxicos e fertilizantes
 crescente degradação do solo e da água pela disposição inadequada dos dejetos de animais, lixo e 

resíduos recicláveis
 falta de conhecimento das consequências ambientais das práticas agrícolas e de compreensão das 

correlações entre economicidade e qualidade ambiental
 perda de capacidade de interferência do Estado no processo de planejamento do uso da terra

A não compreensão desse intricado contexto impede que se tracem estratégias efi cazes para manter um 
alto nível de efi ciência e competitividade da agropecuária, o que possibilitaria ainda melhor qualidade de vida 
aos que vivem no meio rural. Reverter o quadro de degradação ambiental depende da perfeita compreensão de 
suas causas e consequências, condição necessária para um planejamento integrado, participativo, recheado 
de ações continuadas e com fi delidade na implementação. 

10.2.15.1  ASPECTOS HISTÓRICOS 10.2.15.1  ASPECTOS HISTÓRICOS 

Os sinais conclusivos sobre a degradação acelerada do solo por erosão no Estado foram evidenciados na 
Região Noroeste, com explorações desordenadas e utilização de técnicas inadequadas das lavouras de café, 
algodão e cana-de-açúcar. Nas Regiões Norte e Oeste, em áreas de solos mais férteis, o avanço da mecanização 
intensiva, com a cultura da soja, a partir dos anos de 1970, propiciou maior exposição dos solos à erosividade 
das chuvas mais intensas. O uso e manejo inadequado da agricultura mecanizada, “levando o solo a um ritmo 
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de exaustão insuportável” (BANCO MUNDIAL, 1997), obrigava o uso progressivo de fertilizantes de alto custo 
para suprir as perdas da fertilidade natural do solo. A fi gura 10.2.44 mostra bem o estrago da erosão em área 
mecanizada de forma inadequada. Nessa condição, as perdas de solo, água, sementes, fertilizantes e por 
serviço repetido para o replantio eram extraordinárias. 

FIGURA 10.2.44 - EROSÃO EM ÁREA COM CULTIVO MECANIZADOFIGURA 10.2.44 - EROSÃO EM ÁREA COM CULTIVO MECANIZADO

FONTE: Acervo da EMATER

Programas e ProjetosProgramas e Projetos

Somente depois de intensivo desgaste do solo agrícola das regiões produtoras no Norte e Oeste e áreas 
periurbanas no Noroeste do Estado, com extrema poluição das águas, assoreamento de mananciais, prejuízos 
incalculáveis ao meio ambiente, o Paraná iniciou o combate mais efetivo à erosão. Antes, com o Projeto 
Noroeste, em 1963, implementavam-se práticas de controle de erosão, ocorrentes em áreas próximas aos 
núcleos urbanos (áreas periurbanas). 

Na sequência, ampliava-se a ação em outras áreas no Noroeste com o Projeto Pronoroeste, atingindo 
87 municípios da região Noroeste, entre 1983 e 1988, sendo que, em alguns casos, os resultados foram 
desastrosos, como mostra a fi gura 10.2.45. A área ilustrada nessa fi gura não deveria ter sido desmatada, 
por ser constituída de solos sem aptidão agrícola e muito frágeis, portanto de interesse para a preservação 
permanente. 

Muitas áreas de solos sem aptidão já haviam sido abertas, mal manejadas e destinadas ao uso para o 
qual não tinham aptidão. Era visível o agravamento da degradação e tornava-se necessário um estudo mais 
detalhado e abrangente dos problemas técnicos relacionados com a erosão, bem como para determinar as 
causas e efeitos da degradação acelerada do solo. Com um estudo que contou com a cooperação da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), com início em 1971, estabeleceram-se critérios para a introdução de medidas 
corretivas destinadas às áreas já afetadas, e adoção de práticas preventivas para as áreas suscetíveis à 
erosão (BANCO MUNDIAL, 1997).

FIGURA 10.2.45 - EROSÃO EM ÁREA COM SOLO DE BAIXA APTIDÃO AGRÍCOLAFIGURA 10.2.45 - EROSÃO EM ÁREA COM SOLO DE BAIXA APTIDÃO AGRÍCOLA

FONTE: Acervo da EMATER

Com mais estudo e observações de campo, percebia-se que práticas isoladas nas propriedades não eram 
sufi cientes para fazer frente a tamanho problema. A partir dessa observação, arquitetavam-se medidas 
com práticas integrando conjuntos de propriedades. A partir de 1974, iniciam-se recomendações de uso 
da microbacia como unidade de trabalho para implantação de práticas mecânicas, e o terraceamento como 
forma para forçar a infi ltração das águas pluviais e/ou melhorar a condução e distribuição do escorrimento 
superfi cial entre estradas, carreadores, lavouras e/ou pastagens. Como áreas-piloto selecionaram-se as 
microbacias do ribeirão do Rato, no município de Rondon; ribeirão Caxias, nos municípios de Floresta e 
Ivatuba, e ribeirão 22, no município de Paranavaí. Entretanto, a situação era desesperadora, a ponto de se 
buscar medidas emergenciais enquanto se esperava por comprovação da efi cácia de nova estratégia técnica. 
Precisava-se avançar com o combate à erosão acelerada. O problema também avançava em outros estados da 
federação, de forma que, em 1975, o Governo Federal, por meio da Lei nº 6.225, instituiu o Programa Nacional 
de Conservação de Solo (PNCS), cuja versão no Paraná denominava-se Programa Integrado de Conservação 
de Solo (PROICS) (BANCO MUNDIAL, 1997). Este programa tinha como base tecnológica práticas mecânicas, 
principalmente o terraceamento, e como estratégia estabelecia metas para os executores que encontravam 
suporte na legislação federal e no crédito agrícola, condicionado à conservação de solos. 

Em que pesem todo esforço e metas físicas alcançadas (hectares com terraceamento), os resultados 
do PROICS apresentavam desvios consideráveis da efi cácia desejada. Como mostrado anteriormente (ver 
fi gura 10.2.45), era comum a ocorrência de sistemas de terraceamento mal dimensionados e incorretamente 
implantados em áreas já cultivadas e, portanto, sem possibilidade de planejamento prévio para o atendimento 
do uso do solo, em função da aptidão agrícola. Nessa condição, o terraceamento era implantado pelos 
produtores mais como prática conservacionista, como condição para o acesso ao crédito rural, exigida pelo 
Banco, do que para o efetivo controle da erosão.

A partir da década de 1980, como o PRONOROESTE, outros programas e projetos foram implementados, 
destacando-se os seguintes:

 Programa de Manejo Integrado de Solos (PMIS) - implementado de 1983 a 1986, mediante uma 
estratégia técnica estabelecida com base nos resultados pioneiros obtidos com as microbacias piloto 
do Noroeste e nos resultados dos primeiros sistemas de terraceamento integrados em microbacia nos 
municípios de Campo Mourão e Nova Santa Rosa.
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 Programa de Manejo de Solos e Água (PMISA) – implementado de 1987 a 1994, com algumas inovações 
que aliavam a otimização dos fatores de produção à recuperação e preservação dos recursos naturais, 
ainda tinha as práticas mecânicas como prioritárias. Acreditava-se que, por ajustes no dimensionamento 
dos terraços, recomendados por declividade e tipo de cultura, combinados com as práticas de manejo 
de solo, a erosão poderia ser reduzida defi nitivamente a níveis aceitáveis.

 Projeto Paraná Rural - escrito e implementado pelas equipes técnicas do Estado, de 1989 a 1994, 
contando com toda a experiência adquirida com os trabalhos anteriores, apresentando, assim, mais 
qualidade nos resultados.

Com os resultados alcançados, fruto do esforço conjunto da pesquisa, extensão, fi scalização e participação 
de produtores organizados e técnicos das prefeituras, da iniciativa privada e de cooperativas, o problema da 
erosão estava efetivamente equacionado, apresentando uma solução defi nitiva. As fi guras 10.2.46 e 10.2.47 
mostram um retrato fi el dos resultados alcançados nas áreas de agricultura mais desenvolvida do Estado.

FIGURA 10.2.46 - VISÃO GERAL DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS NA MICROBACIAFIGURA 10.2.46 - VISÃO GERAL DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS NA MICROBACIA

FONTE: Acervo da EMATER

Contribuição da Legislação ao Planejamento de Uso da TerraContribuição da Legislação ao Planejamento de Uso da Terra

O PMISA, junto com o Paraná Rural, contou com o apoio fi nanceiro e com obrigatoriedade da Lei Estadual 
nº 8.014, de 14 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a preservação do solo agrícola, privilegiando o uso 
mediante planejamento, capacidade de uso e emprego de tecnologias adequadas. 

Evolução do Planejamento ConservacionistaEvolução do Planejamento Conservacionista

Inicialmente, em 1975, com o PROICS, o planejamento conservacionista focava o combate à erosão com 
práticas mecânicas, especialmente o terraceamento. Como ressaltado anteriormente, os resultados apresentavam 
desvios consideráveis da efi cácia desejada, razão da necessidade de se ter recomendações sistematizadas 
por regiões e municípios. Com esse objetivo realizavam-se os seminários regionais de conservação de solos 
e da água, reunindo os profi ssionais da pesquisa, extensão e técnicos das instituições ofi ciais e privadas 
para discutir a realidade regional, defi nir as práticas e ações para implementação. Assim, as recomendações 

passaram a ser regionais, fi cando a cargo das Comissões Municipais de Solos a eleição das práticas e tecnologias 
mais bem ajustadas à realidade do município. Na ocasião entendia-se que, com alguns ajustes, a erosão poderia 
ser reduzida a níveis aceitáveis, optando-se por ajustes no dimensionamento dos terraços, aliados às práticas 
de manejo do solo, recomendadas por declividade, tipo de cultura e aptidão das terras.

FIGURA 10.2.47 - PRÁTICA DE TERRACEAMENTO INTEGRANDO LAVOURA E ESTRADAFIGURA 10.2.47 - PRÁTICA DE TERRACEAMENTO INTEGRANDO LAVOURA E ESTRADA

FONTE: Acervo da EMATER

Posteriormente, com os Programas PMISA e Paraná Rural, o planejamento tornava-se mais abrangente, 
como instrumento para implementação das práticas que visavam aumento da cobertura do solo, infi ltração 
da água no perfi l, controle do escorrimento superfi cial e controle da poluição. 

Recomendava-se que o planejamento da propriedade deveria estar vinculado ao planejamento da 
microbacia. Esta contemplava as práticas com implementação integrada entre propriedades e estradas, e a 
propriedade contemplava as práticas de caráter produtivo, com interferência direta nos sistemas de produção 
e de implementação individual. Com o PMISA, o Governo apoiava fi nanceiramente o planejamento individual 
da propriedade e a assistência técnica para implantação das práticas conservacionistas recomendadas. 

O Sistema de Plantio Direto (SPD), a seguir descrito, surge como importante item de recomendação do 
planejamento conservacionista, uma vez que possibilita e contempla grande parte das práticas recomendadas.

O Sistema de Plantio Direto (SPD)O Sistema de Plantio Direto (SPD)

O sistema de plantio direto, com início em 1972, surgiu como principal forma de combate à erosão avassaladora 
do solo provocada pela expansão da lavoura mecanizada de soja e trigo (FUENTES LLANILLO et al., 2010). 

Segundo Bolliger et al. (2006), o SPD é sustentado por três princípios fundamentais, que são: mínimo 
revolvimento do solo, cobertura permanente do solo com palha ou vegetação e rotação de culturas. No 
entanto, as experiências vividas por técnicos de extensão rural da EMATER associadas a resultados de pesquisa 
(BERTOL et al., 2007; BERTOL et al., 2004; GUADAGNIN et al., 2005), relatam a defi ciência do SPD em conter 
o escorrimento superfi cial das águas pluviais. Portanto, o SPD prescinde do quarto princípio fundamental: 
controle do escorrimento superfi cial das águas pluviais por meio de práticas mecânicas corretamente 
dimensionadas, segundo descrito por Caviglione et al. (2010) e em conformidade com a Resolução da SEAB 
nº 172/2010 (PARANÁ, 2010).
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O SPD proporciona melhorias nos resultados econômicos, pois a ausência de operações para preparo do 
solo gera uma sensível economia de tempo, combustíveis, trabalho e custos. Quando a área é preparada para 
receber o plantio direto, necessita da eliminação ou mitigação da camada compactada, correção da fertilidade 
do solo, implantação de terraços corretamente dimensionados e integração da lavoura com as estradas dentro 
de critério conservacionista. Quando o sistema é adequadamente conduzido, além dos benefícios no controle 
da erosão, há incrementos nos teores de carbono e na biodiversidade do solo, ao mesmo tempo em que há 
signifi cativo incremento na reciclagem de nutrientes, resultando no aumento da taxa de infi ltração de água no 
solo. São inegáveis os efeitos benéfi cos do SPD no sistema solo-água-planta no médio e longo prazo. 

Outras IniciativasOutras Iniciativas

Após 1994, outras iniciativas do Governo do Estado contemplavam o combate à erosão e à degradação 
ambiental. No entanto, estas priorizavam o público e áreas de interesse da política pública do momento. 
Citam-se o Projeto Paraná 12 Meses e o Projeto Paraná Biodiversidade. 

O Paraná 12 Meses (1996/1997 a 2001/2002), fruto de parceria do Governo do Estado do Paraná com o 
Banco Mundial, contava com os seguintes objetivos:

 melhorar as condições de habitação e de saneamento básico da família rural
 recuperar e preservar o solo agrícola e o meio ambiente como um todo para a sustentabilidade da 

atividade agropecuária
 criar novos postos de trabalho no meio rural
 promover a agregação de renda à família rural, bem como a sua regularidade dentro dos 12 meses do ano

Em seu subcomponente Manejo e Conservação dos Recursos Naturais, o Paraná 12 Meses possibilitava 
apoio fi nanceiro somente aos Produtores de Subsistência (PS) e Produtores Simples de Mercadorias (PSM), 
classifi cados em PSM-1, PSM-2 e PSM-3, conforme a tabela 10.2.30.

TABELA 10.2.30 - VARIÁVEIS CLASSIFICATÓRIAS DO PÚBLICO PRIORITÁRIO PARA AÇÕES DO PROJETO PARANÁ 12 MESESTABELA 10.2.30 - VARIÁVEIS CLASSIFICATÓRIAS DO PÚBLICO PRIORITÁRIO PARA AÇÕES DO PROJETO PARANÁ 12 MESES

CATEGORIAS

VARIÁVEIS

Área (ha)
Capital

Participação da 
Mão de Obra Familiar (%)Benfeitorias 

Produtivas (US$)
Equipamentos 

Agrícolas (US$)

PS/PSM-1 <15 <5.000 <4.000 >80
PSM-2 <30 <12.000 <12.000 >50
PSM-3 <50 <40.000 <36.000 >50

FONTE: Governo do Estado do Paraná - Projeto Paraná 12 Meses - 2001

Dessa forma, a classifi cação excluiu do apoio fi nanceiro e, por consequência, do esforço mais concentrado 
da assistência técnica os empresários rurais e fazendeiros. 

Com o Projeto Paraná Biodiversidade (2003 a 2009), fi nanciado pelo Banco Mundial com recursos do Fundo 
Mundial para o Meio Ambiente (GEF) e pelo Governo do Paraná (PARANÁ, 2002), procurou-se incrementar o 
planejamento com recomendações de práticas também voltadas à conservação da biodiversidade, visando 
a uma nova matriz tecnológica que assegurasse resultados econômicos satisfatórios, com sustentabilidade 
ambiental da atividade agrícola. As recomendações deste Projeto estiveram direcionadas para áreas 
prioritárias, para formação de Corredores de Biodiversidade no Paraná. Contemplou as microbacias lindeiras 
em três áreas: no noroeste do Paraná - Corredor Caiuá Ilha Grande, ao longo dos Rios Paranapanema e Paraná; 
no extremo oeste o Corredor Iguaçu Paraná, na junção dos Rios Iguaçu e Paraná, e na porção do sul do Estado 
o Corredor Araucária, situado no médio Rio Iguaçu. 

Como pode ser concluído: a) fi cou fora dos esforços desses dois projetos, Paraná 12 Meses e Paraná 
Biodiversidade (1992 a 2009), a maior parte das áreas produtoras do Estado, notadamente as áreas 
intensamente mecanizadas, produtoras de commodities agrícolas e áreas das fazendas da bovinocultura de 

corte; e, b) em parte signifi cativa destas áreas, a erosão do solo agrícola tem se agravado consideravelmente. 
Na sequência, por ação do Sistema Estadual de Agricultura (SEAGRI), contou-se com o Programa de 

Gestão Ambiental Integrada em Microbacias (PGAIM), o qual precedeu o atual Programa de Solos e Água em 
Microbacia que faz parte do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná (PARANÁ, 2014). 

O Programa de Solos e Água em Microbacia pretende recuperar e manter a capacidade produtiva dos 
recursos naturais em microbacias de referência, de maneira que os processos e tecnologias validadas possam 
ser replicados, por adoção dos produtores, em todo o território paranaense. Este Programa, em andamento, 
tem base na gestão de microbacias hidrográfi cas e na participação ativa da comunidade, que exercerá 
papel central em todas as fases, desde a concepção até a implementação e avaliação. Comparativamente 
aos programas anteriores, agregam-se em seu escopo várias modifi cações estratégicas, tornando-o mais 
ambicioso e abrangente.

10.2.15.2  DESAFIO ATUAL10.2.15.2  DESAFIO ATUAL

Esperava-se que, pela importância de um planejamento técnico bem elaborado, visando ao ajuste do 
uso e manejo do solo nas áreas já incorporadas ao processo produtivo, técnicos, produtores e empresários 
rurais passassem a adotá-las rotineiramente. As evidências mostram que a concretização dessa expectativa 
permanece distante à medida em que o interesse econômico mais imediato comanda a tomada de decisão. 
Tomadas de decisões estas quase sempre apoiadas em viés de análises que não consideraram custos da 
degradação e do esgotamento dos recursos naturais. Esta cultura imediatista se consolidou com o modelo 
de agricultura adotado no Paraná, tal qual o adotado na maioria dos países, a partir da segunda metade 
do último século, no qual a preocupação com o resultado econômico norteia toda a ação dos agricultores e 
empresários do setor. Atualmente é comum serem implantados sistemas e tecnologias que apresentam maiores 
e mais imediatos rendimentos econômicos e operacionais, mesmo que em detrimento da sustentabilidade. 

A exclusão do terraceamento e do cultivo em nível no Sistema de Plantio Direto, buscando facilitar as 
operações agrícolas com máquinas e equipamentos de maior porte, é um exemplo. Neste caso contabiliza-
se a redução dos custos pela facilidade e rapidez das operações, deixando-se de contabilizar os custos 
decorrentes das perdas de solo, água e nutrientes e custos indiretos para a sociedade em função da 
poluição e eutrofi zação das águas. Este exemplo é desastroso, visto fragilizar a resistência dos sistemas com 
consequentes estiagens, por falta de água no solo, e excesso de chuvas que causam erosão e que se repetem 
com maior frequência nos dias atuais. 

Exemplos do passado podem ser citados e justifi cados pelo desconhecimento, mas fatos atuais indicam 
a necessidade de medidas corretivas, uma vez que são de conhecimento dos gestores ofi ciais e privados. Em 
que pesem evidências, o consenso de que é preciso mudar está se tornando uma realidade. Atualmente é 
plenamente possível a reengenharia dos processos produtivos agropecuários, hoje degradantes, de forma a 
assegurar resultados econômicos com sustentabilidade ambiental. 

É preciso que se cuide, ainda, da restauração das condições mínimas que permitam aos agroecossistemas 
desempenharem serviços ambientais o mais próximos possível daqueles prestados pelos ecossistemas 
naturais, para que esses objetivos se perpetuem em benefício das gerações futuras. 

Diante da consciência cada vez mais clara das exigências da sociedade em relação ao desenvolvimento 
sustentável, os governos, federal e estadual, retomam políticas de suporte com programas e projetos que apoiam 
a conservação dos recursos naturais, sem perder de vista a produção, a produtividade e a renda. Relacionam-se 
a seguir os projetos com ênfase em planejamento para o uso e manejo adequado do solo, água e biodiversidade.

Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC)Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC)

Durante a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-
15), realizada em Copenhague (Dinamarca), em 2009, o governo brasileiro divulgou a meta de redução 
das emissões de GEE até 2020, entre 36,1% e 38,9%, deixando, assim, de emitir cerca de 1 (um) bilhão de 
toneladas de carbono equivalente (CO2 eq). 
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) se anteciparam e lançaram, em 2010, o Programa ABC, também conhecido como Programa de Baixas 
Emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE (BRASIL, 2012a). Por meio desse programa, o Governo Federal 
oferece recursos técnicos e fi nanceiros para os produtores rurais implantarem técnicas agrícolas sustentáveis.

A ideia é que a produção agrícola e pecuária garanta mais renda ao produtor, mais alimentos para 
a população, e aumente a proteção ao meio ambiente a partir da adoção de cinco principais iniciativas, 
enumeradas a seguir:

 plantio direto na palha: a técnica dispensa o revolvimento do solo e evita a erosão com a semeadura 
direta na palha da cultura anterior. Protege o solo, reduz o uso de água, aumenta a produtividade da 
lavoura e diminui as despesas com maquinário e combustível

 recuperação de área degradada: tem o objetivo de transformar as terras degradadas em áreas produtivas 
para a produção de alimentos, fi bras, carne e fl orestas 

 plantio de fl orestas comerciais: o plantio de fl orestas proporciona renda futura para o produtor e 
reduz o gás carbônico do ar, utilizando-se da fotossíntese, pela qual as árvores consomem dióxido de 
carbono e liberam oxigênio, pois o carbono é incorporado à sua estrutura física durante o crescimento 

 fi xação biológica de nitrogênio: a técnica utiliza microorganismos/bactérias para captar o nitrogênio 
existente no ar e transformá-lo em matéria orgânica para melhoria da fertilidade do solo. Isso permite 
a diminuição do custo de produção e reduz a emissão de gases de efeito estufa

 tratamento de resíduos animais: a iniciativa aproveita os dejetos de suínos e outros animais para a 
produção de energia (gás) e de composto orgânico. Outro benefício é a possibilidade de certifi cados 
de redução de emissão de gases, emitidos por mercados compradores

Plano ABC PR Plano ABC PR 

Seguindo as diretrizes do Programa de Agricultura de Baixo Carbono, em nível nacional, o Estado do 
Paraná implementa o Plano ABC PR por meio de um grupo técnico-institucional, criado pela Resolução n° 
125, de 6 de agosto de 2011, atualmente em pleno andamento. 

No Paraná, o Plano ABC prioriza as seguintes ações relacionadas à conservação de solo, água e 
biodiversidade:

 implantação de cultivos fl orestais e sistema agrofl orestal em áreas com uso consolidado e sem aptidão 
para lavouras mecanizadas (declividade entre 15º e 45º)

 implantação de sistema agrofl orestal, com base agroecológica, em áreas de uso restrito (Lei nº 
12.651/2012 – Código Florestal), sem potencial para agricultura mecanizada em função de relevo 
acentuado (declividade entre 25º e 45º)

 implantação e melhorias do Sistema de Plantio Direto (SPD) associado às práticas de controle do 
escorrimento das águas pluviais integrando lavouras, estradas e carreadores

 recuperação de áreas degradadas em função do uso intensivo e inadequado
 recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal, em atendimento ao Código 

Florestal (Lei nº 12.651/2012)

Programa de Conservação de Solo e Água em MicrobaciaPrograma de Conservação de Solo e Água em Microbacia

Este Programa faz parte do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná (PARANÁ, 2014a) 
e tem como objetivo geral modernizar o planejamento e a gestão ambiental para a correta utilização dos 
recursos naturais. Pretende recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais em microbacias 
de referência, de forma que os processos produtivos e tecnologias validadas possam ser replicados, por 
adoção dos produtores, em todo o território paranaense.

Especifi camente em relação à conservação de solo e água, o Programa Microbacia recomenda o 
planejamento conservacionista, priorizando as práticas do Plano ABC/PR, em atendimento à legislação do 
uso do solo agrícola.

Campanha Plante seu Futuro (CPF)Campanha Plante seu Futuro (CPF)

Embora o Paraná tenha uma agricultura forte e desenvolvida, sendo referência em produção e produtividade, 
o custo ambiental advindo de incorreções no uso e manejo dos recursos naturais tem se mostrado muito alto. 
Constata-se, sobretudo, o aumento dos problemas com erosão, resultando em perdas de solo e contaminação 
dos mananciais de água, além de se elevar os problemas decorrentes do uso indiscriminado de fertilizantes e 
agrotóxicos (uso incorreto de agrotóxicos aliado à baixa qualidade nas aplicações, resultando em diminuição 
de inimigos naturais e, consequentemente, em aumento de pragas). 

Ciente deste quadro preocupante, o Governo do Estado e instituições que atuam no segmento agropecuário 
(SISTEMA FAEP, FETAEP, SISTEMA OCEPAR, ITAIPU, EMBRAPA/SOJA, EMATER e IAPAR) constataram a urgente 
necessidade de se buscar uma estratégia permanente de estímulo às práticas de manejo de solos, água, 
pragas e doenças, dando por instituída a campanha permanente de apoio às boas práticas agronômicas, sob 
a coordenação da SEAB, denominada Campanha Plante seu Futuro (CPF).

A campanha tem como objetivo desenvolver ações permanentes que estimulem o uso de boas práticas 
agronômicas, buscando o desenvolvimento sustentável da agricultura (PARANÁ, 2014b). Em relação à 
conservação de solo e água destacam-se o plantio direto de qualidade, o terraceamento corretamente 
dimensionado, a adequação de estradas em bases conservacionistas, o plantio em nível, entre outros, em 
função de problemas localmente diagnosticados, com base na estratégia técnica do Programa de Gestão de 
Solos e Águas em Microbacias, anteriormente apresentado.

Legislação do Uso do Solo AgrícolaLegislação do Uso do Solo Agrícola

Compete à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) fi scalizar o uso do solo agrícola no 
Estado, visando sua conservação, recuperação e melhoramento, pela adoção de práticas conservacionistas 
adequadas (ADAPAR, 2014). 

Nesse contexto, as fi scalizações podem ser programadas ou realizadas em atendimento a denúncias 
recebidas. No caso de denúncias, esgotadas todas as possibilidades de solução amigável dos confl itos, 
propostas tanto pela assistência técnica privada como pela Extensão Rural Ofi cial, a ADAPAR realizará a 
fi scalização do uso do solo agrícola, adotando os seguintes procedimentos: 

a) constatando-se danos ao solo agrícola, os responsáveis são notifi cados para que apresentem, no 
prazo de até 20 dias, alternativamente: Laudo técnico, atestando que a deterioração do solo foi 
sanada; ou Planejamento conservacionista, acompanhado de cronograma de execução das obras 
conservacionistas. Tanto o Laudo quanto o Planejamento devem ser elaborados por profi ssional 
habilitado e estar acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

b) transcorrido o prazo da notifi cação sem o seu cumprimento e persistindo as ações ou omissões 
causadoras de deterioração do solo, lavra-se o Auto de Infração, do qual o autuado poderá apresentar 
defesa no prazo máximo de 15 dias do recebimento do mesmo. A defesa pode ser tanto o Laudo 
Técnico, quanto o Planejamento Conservacionista;

c) quando a obra for fi nalizada, o notifi cado deverá remeter à ADAPAR cópia da ART de execução baixada 
por obra concluída, para que seja feita a fi scalização de conclusão de obras;

d) caso haja necessidade de alteração dos prazos e práticas previstas no Planejamento Conservacionista, 
o responsável pelo dano deverá apresentar justifi cativa técnica, no prazo máximo de 10 dias da data de 
vencimento fi xada no cronograma de execução, cabendo ao fi scal de defesa agropecuária deferir ou não 
o pedido;

e) a não solução da deterioração do solo agrícola na esfera administrativa da ADAPAR implicará o envio 
de cópia dos autos ao Ministério Publico;

f) a persistência da deterioração do solo agrícola poderá implicar novas e sucessivas autuações, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e penal, podendo inclusive ser aplicada em dobro.
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Base legalBase legal
 Lei Estadual nº 8.014/84: dispõe sobre a preservação do solo agrícola e dá outras providências
 Decreto Estadual nº 6.120/85: aprova a Lei nº 8.014/84
 Resolução SEAB nº 066/2001: normas reguladoras dos procedimentos fi scalizatórios
 Resolução SEAB nº 172/2010: critérios para alocação de terraços

Apoio no Novo Código Florestal Brasileiro (Lei Nº 12.651/2012)Apoio no Novo Código Florestal Brasileiro (Lei Nº 12.651/2012)

O novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) altera e facilita alguns procedimentos de relevância na adequação 
ambiental das propriedades rurais, a saber: a) desobrigando o proprietário rural de promover a averbação da Reserva 
Legal; b) instituindo o Cadastro Ambiental Rural (CAR) como ferramenta de informação para a Gestão Territorial 
Nacional; c) possibilitando a utilização das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) ocupadas irregularmente, 
agora denominadas Áreas Consolidadas; d) promovendo suspensão de multas ao produtor em troca de sua adesão 
ao Programa de Regularização Ambiental (PRA); e) alterando a largura de recomposição das APPs em função do 
módulo rural; f) propiciando segurança jurídica e, por consequência, diminuindo o contingente de produtores à 
margem da legislação ambiental; g) prevendo o pagamento por serviços ambientais ligados a atividades produtivas; 
e h) criando a Cota de Reserva Ambiental (CRA), que é um título nominativo representativo de área com vegetação 
nativa, existente ou em processo de recuperação, podendo ser negociável para compensação da Reserva Legal de 
outro imóvel, sob regras especifi camente estabelecidas.

 10.2.15.3  RECOMENDAÇÃO 10.2.15.3  RECOMENDAÇÃO

Para fazer frente aos desafi os a serem superados visando a uma agricultura desenvolvida em bases 
sustentáveis, há um conjunto de tecnologias disponíveis que precisam ser adotadas de forma planejada. 
No caso da conservação dos recursos naturais, o planejamento conservacionista precisa assumir um novo 
papel e fazer parte dos planos diretores municipais, do planejamento das microbacias e do planejamento de 
propriedades. Se inicialmente visava ao combate à erosão acelerada do solo, atualmente deve ampliar seu 
papel, tornando mais abrangente o papel do profi ssional por ele responsável, bem como dos produtores e 
empreendedores do setor, devendo:

 contribuir com os esforços da sociedade e do poder público para a mitigação dos GEEs e adaptação às 
mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global

 recuperar áreas com pastagens degradadas e de baixa produtividade
 incrementar a cobertura fl orestal dos agroecossistemas, tornando-os ambientalmente mais equilibrados;
 racionalizar o uso de fertilizantes solúveis de forma a evitar a eutrofi zação dos recursos hídricos e o 

desperdício de energia
 tratar e usar os dejetos animais e resíduos dos processos produtivos na produção de biogás e compostos 

orgânicos
 controlar o processo de erosão dos solos, poluição e perdas de água, ainda em nível muito elevado no Estado
 minimizar perdas na agricultura, decorrentes de eventos extremos de secas e excesso de chuvas  

Um dos problemas ambientais que se destaca é o aquecimento global decorrente do aumento da emissão 
de Gases do Efeito Estufa (GEE). A agricultura, base da economia paranaense, contribui para a mitigação 
da mudança climática quando adota práticas conservacionistas. O desmatamento zero, o manejo adequado 
do solo, as práticas mecânicas de contenção do escorrimento superfi cial da água, a rotação adequada 
de culturas, o plantio em nível, a integração estrada e lavoura são, dentre outras, práticas que, além de 
contribuírem com ganhos de produtividade, permitem uma maior tolerância das áreas agricultadas às chuvas 
fortes e estiagens.  As práticas conservacionistas proporcionam também a fi xação do carbono no solo, 
contribuindo de maneira signifi cativa com a mitigação do aquecimento global. Situação semelhante ocorre 
com a recuperação de áreas com pastagens degradadas, em que, além da fi xação de carbono no solo, esta 
readequação propicia o incremento na produção agropecuária, sem a necessidade de novos desmatamentos.
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10.2.16  RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BÁSICO10.2.16  RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BÁSICO
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10.2.16.1  HISTÓRICO10.2.16.1  HISTÓRICO

A colonização do Estado do Paraná iniciou-se no litoral e estava ligada à atividade da mineração de 
ouro, em especial garimpo em rios, por meio de bateias. Seguiu-se a atividade extrativista de madeira e o 
ciclo da erva-mate. Tanto as madeireiras como os engenhos de erva-mate usavam, de maneira geral, a água 
como força motriz hidráulica, ou ainda em caldeiras. O transporte desses produtos era feito ao longo do Rio 
Iguaçu, desde União da Vitória até Porto Amazonas, em vapores. Desde os primeiros tempos até os dias de 
hoje a história e a economia do Paraná estão ligadas ao uso da água.

10.2.16.2  CENÁRIO DO ESTADO EM GERAL10.2.16.2  CENÁRIO DO ESTADO EM GERAL

A população do Estado do Paraná apresenta um baixo crescimento demográfi co desde a década de 1980, 
com taxa de 0,97 na década 1970/1980, e de 0,89 na década 2000/2010 (IBGE, 2010; IPARDES, 2013). Mesmo 
assim, entre os anos 2000/2010 o incremento no total populacional do Estado foi de 881.068 pessoas. 
Grande parte deste incremento ocorreu nas aglomerações urbanas. O peso da população vivendo nas regiões 
metropolitanas do Estado elevou-se de 41,4%, em 2000, para 43,6%, em 2010. A metropolização paranaense, 
no bojo da brasileira, expressa uma urbanização ainda mais intensa que a do próprio País. Enquanto o Brasil 
descreve uma curva contínua ascendente, o Paraná eleva seu grau de urbanização de 36,1%, em 1970, para 
mais de 80% em 1991, superando o patamar da urbanização brasileira. Em 2010 o Estado registra 85,3% da 
população vivendo em áreas urbanas, enquanto no Brasil são 84,4%. No Plano Estadual de Recursos Hídricos 
- PLERH (PARANÁ, 2011), as demandas pela água do Estado do Paraná mostram que o setor de abastecimento 
humano representava 42% do total, ante 24% da demanda pelo setor industrial e 21% pela agricultura.

Assim sendo, o foco na articulação de cenários será nas regiões metropolitanas das maiores cidades, 
devido à importância do setor de abastecimento e à tendência articulada como cenário futuro de concentração 
da população nestas regiões.

Na área rural houve um acréscimo signifi cativo tanto na área plantada, não necessariamente com abertura 
de novas áreas1, como na produção e produtividade, como apresentado na tabela 10.2.31:

TABELA 10.2.31 - ÁREA CULTIVADA E PRODUÇÃO DE MILHO E SOJA - PARANÁ - 1980/2013TABELA 10.2.31 - ÁREA CULTIVADA E PRODUÇÃO DE MILHO E SOJA - PARANÁ - 1980/2013

PRODUTO/ANO ÁREA CULTIVADA (ha) PRODUÇÃO (t)

Milho
1980 2.156.508 5.466.967
2013 3.034.389 17.378.058

Soja
1980 2.410.000 4.760.000
2013 4.760.576 15.961.487

FONTE: Adaptado de IPARDES (2013)

1 Houve a introdução da chamada “safrinha” entre os cultivos tradicionais sazonais.

10.2.16.3  DISPONIBILIDADE X DEMANDAS10.2.16.3  DISPONIBILIDADE X DEMANDAS

A disponibilidade hídrica superfi cial, considerando-se a vazão de estiagem (Q 95%), é de 1.153.170,00 
l/s, e a subterrânea estimada em 299.888,00 l/s. As demandas totais representavam 51.364,00 l/s (PARANÁ, 
2011), ou seja, menos de 5% da oferta. Embora os números pareçam favoráveis, existem confl itos de uso 
estabelecidos. A explicação é que as maiores concentrações urbanas e industriais situam-se nas grandes 
regiões metropolitanas, a saber: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel.

CONFLITOS EXISTENTES E SUAS CAUSAS - CENÁRIOS PROPOSTOSCONFLITOS EXISTENTES E SUAS CAUSAS - CENÁRIOS PROPOSTOS

Região Metropolitana de CuritibaRegião Metropolitana de Curitiba
O crescimento desordenado da malha urbana e a densidade habitacional trouxeram dois principais 

problemas, a saber, o despejo de esgoto sem tratamento (poluição difusa) em rios urbanos, tornando-
os indisponíveis para uso, e o avanço da malha urbana em direção a áreas estratégicas que deveriam ser 
preservadas, como mananciais, além de áreas frágeis ao norte da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), 
pela necessidade de preservação das áreas de recarga das rochas carbonáticas – aqüífero Karst. A malha 
urbana desta região está muito próxima das nascentes dos principais rios da bacia do Iguaçu e Ribeira 
do Iguape, obrigando a concessionária de saneamento (SANEPAR) a prover uma série de reservatórios de 
regularização para manter o abastecimento de água.

Segue-se cenário proposto para a Região Metropolitana de Curitiba, sob a ótica de gerenciamento e 
conservação dos recursos hídricos:

1. promover mecanismos de desconcentração industrial, tendo em vista a existência de confl itos no uso 
de água em toda a região

2. conservar as áreas de proteção de mananciais superfi ciais e subterrâneos – Karst – por meio de 
Planos Diretores municipais da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC)

3. implementar as ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Alto Iguaçu e afl uentes 
do Rio Ribeira, em especial quanto ao aumento de redes de coleta e estações de tratamento de esgotos 
domésticos, além de redução de perdas e implementação do aumento da oferta de água tratada, visando 
manter o abastecimento

Região Metropolitana de LondrinaRegião Metropolitana de Londrina
Além do crescimento desordenado com avanço sobre áreas de conservação de mananciais, Londrina 

situa-se em um divisor de águas, necessitando trazer água de distâncias cada vez maiores pela baixa vazão 
dos rios próximos, além da difi culdade de diluição dos esgotos domésticos pela mesma causa.

Segue-se cenário proposto para a Região Metropolitana de Londrina, sob a ótica de gerenciamento e 
conservação dos recursos hídricos:

1. promover mecanismos de desconcentração industrial, tendo em vista a existência de confl itos pelo 
uso de água em toda a região

2. criar um plano diretor seguindo as recomendações do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Tibagi
3. usar a disponibilidade do manancial subterrâneo do Aquífero Guarani, que já tem poços pioneiros 

produtivos e com água de boa qualidade, próximos a Ibiporã
4. implementar as ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Tibagi, em 

especial quanto ao aumento de redes de coleta e estações de tratamento de esgotos domésticos, 
além de redução de perdas e implementação do aumento da oferta de água tratada

Região Metropolitana de MaringáRegião Metropolitana de Maringá
Devido ao crescimento desordenado com avanço sobre áreas de conservação do Rio Pirapó, a SANEPAR obrigou-

se a mudar a captação para montante, perdendo vazão devido à baixa qualidade da água pelo lançamento de 
esgotos difusos de Sarandi e da própria cidade.  Maringá, que também situa-se em um divisor de águas, enfrenta 
difi culdade de diluição dos esgotos domésticos e industriais pela baixa vazão dos seus rios na área urbana.
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Segue-se cenário proposto para a Região Metropolitana de Maringá, sob a ótica de gerenciamento e 
conservação dos recursos hídricos:

1. promover mecanismos de desconcentração industrial, em especial de indústrias de uso intensivo de 
água, tendo em vista a baixa oferta de água na região

2. criar um plano diretor para a região metropolitana seguindo as recomendações do Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia do Piraponema (em andamento)

3. adotar, na bacia do Pirapó, práticas agrícolas condizentes com área de manancial, tal como 
terraceamento, plantio direto e recuperação de mata ciliar

4. implementar as ações previstas no Plano Diretor da Bacia do Rio Piraponema, em especial quanto ao 
aumento de redes de coleta e estações de tratamento de esgotos domésticos, além de redução de 
perdas e implementação do aumento da oferta de água tratada

5. defi nir, com urgência, um novo manancial de abastecimento alternativo, devido às ameaças oferecidas 
à bacia do Rio Pirapó, como o recente problema de qualidade da água, em razão da atividade de 
aquicultura

Região Metropolitana de Cascavel Região Metropolitana de Cascavel 
Além do crescimento desordenado com avanço sobre áreas de conservação de mananciais, Cascavel situa-

se em um divisor de águas. Será necessário e imperioso mudar a captação atual, que conta com três tomadas 
d’água, todas na bacia do Rio Cascavel. Existe, também, a difi culdade de diluição dos esgotos domésticos 
mesmo que tratados, pela baixa vazão dos citados rios. Ademais, a presença de um parque industrial, em 
especial de frigorífi cos e abatedouros, que têm uso intensivo de água e geram resíduos de esgotos em volume 
considerável, aumentaria os confl itos de uso em casos de escassez de água.

Segue-se cenário proposto para a Região Metropolitana de Cascavel, sob a ótica de gerenciamento e 
conservação dos recursos hídricos:

1. promover mecanismos de desconcentração industrial, em especial abatedouros, tendo em vista os 
confl itos pela baixa oferta de água na região

2. criar um plano diretor para a região metropolitana seguindo as recomendações do Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia do Paraná 3 (em andamento)

3. adotar na bacia do Rio São José (manancial futuro) práticas agrícolas condizentes com área de 
manancial, tais como: terraceamento, plantio direto e recuperação de mata ciliar

4. implementar as ações previstas no Plano Diretor da Bacia do Paraná 3, em especial quanto ao 
aumento de redes de coleta e estações de tratamento de esgotos domésticos, além de redução de 
perdas e implementação do aumento da oferta de água tratada

Região Metropolitana de Ponta Grossa Região Metropolitana de Ponta Grossa 
Ponta Grossa conta com duas captações, ambas no Rio Pitangui, sendo a mais antiga na Barragem dos 

Alagados. Embora a situação seja mais confortável comparando-se a outras regiões, o cenário futuro traz 
também incertezas. A cidade tem difi culdade de diluição dos esgotos domésticos pela baixa vazão dos rios 
devido a sua topografi a acidentada. Além disso, a presença de um parque industrial bastante diversifi cado, 
com uso intensivo de água, gerando resíduos de esgotos em volume considerável, torna difícil a situação de 
uso em casos de escassez de água, sobretudo ao longo do Rio Tibagi, no seu trecho mais a montante.

Segue-se cenário proposto para a Região Metropolitana de Ponta Grossa, sob a ótica de gerenciamento 
e conservação dos recursos hídricos:

1. promover mudanças criando mecanismos de desconcentração industrial em especial ao longo da 
porção inicial do Rio Tibagi, tendo em vista a existência de confl itos na oferta de água na região

2. criar um plano diretor para a região metropolitana de Ponta Grossa seguindo as recomendações do 
Plano de Recursos Hídricos da bacia do Tibagi (em andamento)

3. adotar na bacia do Rio Pitangui práticas agrícolas condizentes com área de manancial, tais como: 
terraceamento, plantio direto e recuperação de mata ciliar, além do controle de uso de fertilizantes 
ricos em fósforo para controle do fl orescimento de algas

4. implementar as ações previstas no Plano Diretor da bacia do Rio Tibagi, em especial quanto ao aumento 

de redes de coleta e estações de tratamento de esgotos domésticos, e melhoria da redução de fósforo 
nas existentes, além de redução de perdas e implementação do aumento da oferta de água tratada

Cenário Proposto para o Estado em GeralCenário Proposto para o Estado em Geral
Nas áreas agrícolas, o Estado do Paraná desenvolveu atividades nas décadas de 1980/1990, que o 

tornaram modelo na conservação do solo e da água. Foram implantados os terraceamentos, com a construção 
de curvas de níveis elevadas em suas extremidades para detenção da água - murunduns. 

As estradas rurais foram readequadas, com mudanças de traçado e adoção de redutores de velocidade, 
os chamados bigodes e barraginhas, para reduzir a erosão, bem como as divisas entre propriedades foram 
readequadas. Entretanto, a partir de 2002, com o advento do plantio direto e adoção de maquinário 
agrícola com larguras maiores para aumentar a produtividade, os terraceamentos e os murunduns foram 
sendo abolidos. A crença de que apenas a palhada da cultura anteriormente cultivada conteria a erosão, 
levou a um relaxamento nas medidas que haviam sido implantadas. O resultado foi o retorno da erosão de 
forma generalizada, o aumento nos índices de turbidez, e, com as chuvas cada vez mais intensas, houve 
o carreamento de solo e agrotóxicos para dentro dos cursos de água, trazendo problemas para todos os 
usuários de água.

Com este quadro, observou-se a necessidade de reutilização de práticas de conservação de solo e de 
água, que foram abandonadas em muitas propriedades do Estado. Tais práticas tendem a melhorar a produção 
de água, promovendo a redução do escoamento de agrotóxicos e nutrientes agrícolas nas águas dos rios.

Nas áreas metropolitanas deve-se levar em consideração, além dos cenários e soluções acima apresentados, 
o estudo de adequado uso dos aquíferos subterrâneos, em especial no Terceiro Planalto, onde estão os 
aquíferos Serra Geral, Guarani e, no noroeste, o Caiuá.

O sistema de informações existente necessita ser revisto, sobretudo no tocante à rede de estações de 
qualidade de água e de interesse da defesa civil para alerta de enchentes e deslizamentos. O atual sistema 
operado pelos diversos órgãos envolvidos foi dimensionado para atender às necessidades do setor usuário 
de hidroeletricidade. Há necessidade de se voltar aos interesses da gestão integrada de recursos hídricos e 
do meio ambiente.

Finalmente, os órgãos vinculados à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) necessitam 
que seja reposto o funcionalismo que se aposentou e/ou morreu, devido à alta pressão e elevado número de pedidos 
tanto de licenças ambientais ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), como de outorgas no Instituto das Águas do 
Paraná, e de apoio no ITCG.

10.2.16.4  ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO10.2.16.4  ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO

Neste texto, o termo saneamento básico é referente apenas aos sistemas públicos de abastecimento 
d’água e de coleta e tratamento de esgotos (não incluindo sistemas de águas pluviais e coleta de lixo), pois 
ele foi elaborado com os dados disponíveis na SANEPAR, que detém a concessão desses dois serviços em 346 
municípios do Estado, incluindo os mais populosos como Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, entre 
outros. Contudo, 55 municípios, a maioria de pequeno porte, não são atendidos pela SANEPAR.

Sistemas Públicos de Abastecimento de ÁguaSistemas Públicos de Abastecimento de Água
Nos municípios atendidos pela SANEPAR, o índice de atendimento da população urbana é de 100%, o 

que pode ser considerado excelente. Neste aspecto, haverá necessidade apenas de ampliação dos sistemas 
para atender ao crescimento vegetativo da população, bem como investimentos na manutenção e eventual 
substituição de partes do sistema, quando atingem a obsolescência.

As providências para ampliar e/ou melhorar os sistemas de abastecimento atingem todas as etapas 
operacionais. Os laboratórios que fazem o controle de qualidade da água bruta dos rios, de água tratada e 
de água distribuída receberam equipamentos modernos e poderão analisar todos os parâmetros listados na 
Resolução do CONAMA nº 357, como agrotóxicos, metais pesados etc., dando mais segurança ao aspecto da 
qualidade.
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Estão em andamento obras importantes para aumentar a oferta de água, a exemplo da barragem do 
Rio Miringuava, cujo reservatório de acumulação irá reforçar o abastecimento na região metropolitana de 
Curitiba, e a duplicação da captação no Rio Tibagi, para atender a população da região metropolitana de 
Londrina. As estações de tratamento de água desses sistemas, e de outros no Estado, estão sendo ampliadas 
ou reformuladas, com novos equipamentos, visando melhorias não só no tratamento da água, mas também 
no tratamento de resíduos gerados no processo de purifi cação da água, como o lodo originado na lavagem 
dos fi ltros e decantadores.

Ultimamente tem-se notado a escassez de água para abastecimento em algumas regiões do País, 
sobretudo em áreas densamente povoadas, como as regiões metropolitanas. Para minimizar este problema 
no futuro, a SANEPAR tem envidado esforços para reduzir as perdas de água por vazamentos nas redes de 
distribuição. O percentual destas perdas vem caindo gradativamente nos últimos anos, e ainda apresenta 
perspectivas de melhora para o futuro. Outra alternativa para enfrentar a escassez futura é preparar-se para 
o reuso da água, que requer técnicas de tratamento mais sofi sticadas que as utilizadas tradicionalmente.

Outro desafi o futuro para as empresas de saneamento no geral é a gestão compartilhada das bacias 
hidrográfi cas e a disputa pelo uso da água, desafi o este que depende do esforço e união de vários atores 
da sociedade e empresas ambientais e governamentais, que precisam criar mecanismos para ter linhas de 
ações com foco na priorização do abastecimento público de água, para consumo em quantidade e qualidade 
adequadas.

Um outro desafi o é o cumprimento da legislação que visa à proteção dos mananciais, a qual é contrária, 
muitas vezes, aos interesses de investidores e da especulação imobiliária nas áreas de mananciais. Assim, 
devem ser fortalecidas as áreas do Estado ligadas a esta questão para que seja garantida a proteção das 
bacias hidrográfi cas dos mananciais de abastecimento público.

Em suma, a situação atual do sistema de abastecimento público de água no Estado pode ser considerada 
boa, com tendências de melhora no futuro, pois a SANEPAR pretende manter o bom nível de atendimento 
atual, bem como aprimorar os sistemas existentes.

Sistemas Públicos de Coleta e Tratamento de EsgotoSistemas Públicos de Coleta e Tratamento de Esgoto
Nos municípios atendidos pela SANEPAR o índice médio de atendimento da população urbana do Estado 

por sistemas de coleta e tratamento de esgoto é de 62,5%, índice este que, em termos nacionais, pode até 
ser considerado bom, mas que certamente deverá ser melhorado no futuro.

Nas suas primeiras décadas de atividade, a SANEPAR estabeleceu como meta mais urgente levar água 
tratada de boa qualidade para a população do Estado. Uma vez atingida esta meta, foi possível dar mais 
atenção aos sistemas de esgoto, cujo índice de atendimento vem melhorando gradativamente ao longo dos 
anos. Espera-se elevar este índice para 80 %, diminuindo o descompasso entre os níveis de atendimento dos 
dois sistemas.

A implantação de sistemas de esgotos é também difi cultada pelo fato de eles exigirem, normalmente, 
investimentos maiores que o sistema de abastecimento público de água. Isto torna difícil viabilizar 
fi nanceiramente a tarifa, principalmente nas cidades de pequeno porte. O poder público deveria fi nanciar, 
a fundo perdido, pelo menos parte do sistema, como, por exemplo, as estações de tratamento de esgoto.

A coleta e o tratamento de esgoto têm uma importância estratégica na conservação da qualidade da 
água dos rios, notadamente aqueles utilizados como mananciais para o abastecimento público. O Instituto 
das Águas está elaborando os Planos de Bacias Hidrográfi cas do Estado, que defi nem as atribuições de cada 
ente poluidor (SANEPAR, indústrias, agropecuária etc.), a fi m de manter a qualidade dos rios dentro dos 
preceitos legais.

Nas bacias de mananciais, algumas estações de tratamento de água da SANEPAR provavelmente deverão 
ser dotadas de tratamento terciário, com remoção de nutrientes minerais (nitrogênio, fósforo), para minimizar 
os problemas de eutrofi zação.

Outros grandes desafi os para os esgotos em grandes centros urbanos são as ligações irregulares de 
redes de esgoto domésticas em redes fl uviais. O ideal seria que 100% das residências, com redes de esgoto 
preexistentes, estivessem com as suas ligações corretas, porém a empresa de saneamento não tem autonomia 
e instrumentos legais para obrigar a ligação adequada do esgoto dos usuários. A SANEPAR tem trabalhado com 

o Programa Se Ligue na Rede, o qual identifi ca os usuários irregulares, porém devem ser criados instrumentos 
legais para que a empresa possa obrigar as ligações corretas.

Assim, prevê-se uma melhoria na situação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto no Estado, 
num futuro próximo, com a consequente elevação dos índices de saúde pública, como mortalidade infantil, 
doenças de veiculação hídrica etc.
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10.2.17  RESÍDUOS SÓLIDOS10.2.17  RESÍDUOS SÓLIDOS
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Instituto de Terras, Cartografi a e Geociências - ITCG

Este texto visa complementar o ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO PARANÁ com relação ao tema dos 
Resíduos Sólidos. Para isso buscou-se utilizar as informações apresentadas no Relatório de Diagnóstico, bem 
como as ações que vêm sendo executadas dentro desta temática no Paraná, no sentido de esboçar um cenário 
prospectivo para os próximos anos.

Relativamente aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), o Plano de Regionalização da Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná considerou a defi nição de Cenários de Prognóstico da geração 
de RSU e potencial econômico sobre seu aproveitamento, até o ano de 2031, como um de seus elementos.

Para esta defi nição de cenários de geração de resíduos sólidos urbanos do Estado do Paraná foram 
utilizadas duas metodologias. Na primeira considerou-se apenas a projeção estatística do crescimento da 
população, e em função disso foi possível projetar também o incremento da geração de resíduos para 
o intervalo de tempo adotado. Esta foi chamada de “Cenário Inercial”. A outra metodologia empregada 
levou em conta as atividades econômicas (agricultura, indústria, Porto de Paranaguá, entre outros) mais 
relevantes no Estado e que podem infl uenciar de alguma forma o crescimento populacional, padrões de 
consumo e, desta forma, a geração de resíduos. A interferência de cada atividade nas diversas regiões foi 
interpretada na forma de índices de ajuste que, quando aplicados sobre a população projetada no cenário 
inercial, geraram taxas de crescimento particularizadas para cada região do plano e, por consequência, taxas 
de geração de resíduos. Este cenário foi determinado como sendo “Cenário de Desenvolvimento”.

Em resumo, como resultado dos dois cenários, apesar da projeção do cenário de desenvolvimento 
(que utilizou as variáveis econômicas de cada atividade em cada região) ter apresentado um crescimento 
populacional, e, consequentemente, da geração de resíduos superior à apontada pelo Cenário Inercial, ambos 
os cenários mostraram que as regiões que possuem maior potencial em termos do aproveitamento econômico 
de resíduos sólidos urbanos, tanto recicláveis como orgânicos, são as regiões de Curitiba, Londrina e Maringá 
(PARANÁ, 2013).

Isso está intimamente associado com o tamanho da população total de cada região, que acarreta uma 
maior geração total de resíduos, bem como com a população isolada dos municípios que compõem cada 
região, o que infl uencia tanto na quantidade média de resíduos gerada diariamente, como na composição 
destes resíduos (quanto maior a população de um município, maior é a proporção de resíduos recicláveis 
gerados em relação ao total).

Além disso, essas regiões se destacam por seu volume industrial, sobretudo a região de Curitiba, que 
concentra a maior parte das grandes empresas do Paraná, o que também contribui de forma signifi cativa 
para que tais regiões gerem mais resíduos e, em decorrência, possuam um maior potencial de aproveitamento 
econômico sobre eles.

Mesmo com os cenários de prognóstico apontando para as regiões de Curitiba, Londrina e Maringá como 
as que detêm maior potencial de aproveitamento econômico dos resíduos sólidos urbanos, vale ressaltar que 
as demais regiões do Estado foram pensadas pelo Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos Urbanos do Estado do Paraná de modo a viabilizar todas as etapas do gerenciamento dos resíduos 
sólidos urbanos. Portanto, consideradas suas proporções, todas as regiões têm potencial de aproveitamento 
econômico de resíduos.

Os resultados apresentados pelos cenários de prognóstico criados pelo Plano de Regionalização da 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná mostram que o aumento da população, 
bem como da geração de resíduos para os próximos anos, implicam desafi os cada vez maiores na busca de 
soluções viáveis para seu gerenciamento. Neste contexto, o Plano de Regionalização da Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná estabeleceu metas de nível estadual, regional e municipal 
a serem alcançadas com a fi nalidade de melhorar toda a cadeia de gestão de resíduos sólidos urbanos no 
Estado. Estas metas foram baseadas naquelas estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos e pelo 
Plano Nacional de Saneamento Básico, sem que fossem propostas metas adicionais, tendo-se em conta que 

alcançar tais metas já seria um grande desafi o e que necessitaria de mudanças radicais nos sistemas atuais 
de gestão  (PARANÁ, 2013). 

Essas metas foram, ainda, subdivididas em cinco programas: Educação Ambiental; Inclusão Social de 
Catadores; Qualifi cação da Gestão de Resíduos; Serviços de Limpeza, Coleta e Tratamento e Disposição 
Final Ambientalmente Adequada. Tais metas, a partir de ações imediatas, de curto, médio e longo prazos, 
poderiam ser alcançadas de forma mais adequada. Assim, a expectativa com relação às metas propostas é de 
que elas sejam cumpridas, dentro dos prazos defi nidos nos próximos anos e que a gestão desses resíduos se 
torne mais viável, efi ciente e efi caz.

Conforme recomendam o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano de Regionalização da Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná, a criação de consórcios públicos entre municípios 
de menor porte de uma mesma região é uma alternativa extremamente válida na tentativa de viabilizar a 
Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos. O Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos Urbanos do Estado do Paraná, conforme já citado no Relatório de Diagnóstico, estabeleceu 20 
regiões de forma a regionalizar o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Espera-se que, nos próximos 
anos, os municípios se estruturem nessas 20 regiões para que a gestão dos resíduos sólidos se torne cada 
vez mais viável.

Também de modo a apoiar a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos nos municípios paranaenses, foi 
criado, por meio do Decreto nº 8.656, de 31 de julho de 2013, o Programa “Paraná sem Lixões”, coordenado 
pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA-PR). Por meio desse programa, 
propostas para a gestão integrada de resíduos sólidos foram submetidas ao Comitê Gestor de Resíduos 
Sólidos da Coordenadoria de Resíduos Sólidos da SEMA-PR, que as avaliou e, obedecendo a alguns critérios 
de classifi cação, submeteu-as à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), buscando uma linha de 
fi nanciamento.

Em sua primeira etapa, que terá duração de quatro anos, essa linha de fi nanciamento da Agência Francesa 
tem o objetivo de viabilizar a aplicação de aproximadamente R$ 140 milhões para Projetos de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos nos municípios paranaenses em todas as suas fases, desde o planejamento 
até a disposição fi nal ambientalmente adequada, e obras de recuperação de áreas degradadas pela ocupação 
de lixões e aterros controlados.

Para as próximas etapas do programa espera-se que projetos de gestão para os demais tipos de resíduos 
sejam contemplados pela linha de fi nanciamento desta Agência Francesa de Desenvolvimento.

Ainda, com relação aos demais tipos de resíduos, o Estado do Paraná está em processo de licitação 
p ara contratar a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), que tem por objetivo estabelecer 
ações ligadas aos Resíduos Sólidos no Estado, a fi m de modifi car o comportamento e hábito da sociedade 
paranaense em relação à gestão adequada dos Resíduos Sólidos, a exemplo do Plano de Regionalização da 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná. Com este passo, o Paraná busca cumprir 
mais uma determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, com o Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos o Estado poderá ter acesso a recursos federais a serem utilizados em empreendimentos e 
serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, conforme estabelece o artigo 16 da Lei nº 12.305/2010.

Ademais, o Estado lançou em 2012 o Edital de Chamamento 001/2012 de Logística Reversa, cujo objetivo 
é receber propostas de Termos de Compromisso e fi rmar acordos com diversos setores empresariais para 
a implementação da Logística Reversa no Estado, indicando ações, procedimentos e meios, de modo a 
viabilizar o retorno desses resíduos sólidos ao setor empresarial, para seu reaproveitamento.

Desde o lançamento do edital já foram fi rmados 12 Termos de Compromisso com diversos setores 
produtivos, modelo que vem se tornando referência para vários órgãos ambientais que possuem interesse em 
implementar a logística reversa em seus estados. 

Em face das informações apresentadas, bem como daquelas constantes no diagnóstico da situação atual 
dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, constata-se que a gestão dos resíduos sólidos é um tema que vem 
sendo alvo de muitas discussões, atualmente, e ainda, diante das metas determinadas pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e pela Política Nacional de Saneamento Básico, essa temática continuará na pauta da gestão 
pública nos próximos anos. O crescimento populacional e a mudança dos padrões de consumo implicam desafi os 
cada vez maiores a serem superados na busca por uma gestão mais efi ciente dos resíduos sólidos.
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Diante das metas defi nidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e pela Política Nacional de 
Saneamento Básico, bem como da condição de que seu cumprimento seja requisito necessário principalmente 
para o recebimento de recursos da União, tem-se a expectativa de que, para os próximos anos, tanto estados 
como municípios acelerem suas atividades ligadas aos resíduos sólidos em todas as suas fases. 

Nesse cenário, o Estado do Paraná não vem medindo esforços para realizar ações que fomentem a 
implementação de uma gestão de resíduos de qualidade em todos os seus municípios. Em alguns casos 
,essas iniciativas são pioneiras e vêm se tornando referência para outros estados, a exemplo do Edital de 
Chamamento nº 001/2012, de Logística Reversa. Com ações desta natureza, é esperado que nos próximos 
anos, no Paraná, este tema tenha seu panorama melhorado e que seja tratado cada vez com maior atenção.
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10.2.18  GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES10.2.18  GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES
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Em 2011, durante a 7ª Semana Nacional de Redução de Desastres, a Secretaria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (SEDEC) lançou no Brasil a campanha “Construindo cidades resilientes: minha cidade está se 
preparando”.

A campanha, cujo objetivo é aumentar o grau de consciência e compromisso em torno de práticas 
de desenvolvimento sustentável, diminuindo as vulnerabilidades e propiciando bem-estar e segurança 
aos cidadãos, faz parte da Estratégia Internacional para Redução de Desastres (EIRD), coordenada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU).

A construção de uma cidade resiliente envolve 10 providências essenciais a serem implantadas por 
prefeitos e gestores públicos locais. Cinco delas têm como origem as prioridades estabelecidas em 2005, 
pelo Marco de Ação de Hyogo1 (Japão), quando 168 países se comprometeram a adotar medidas para reduzir 
o risco de desastres até 2015.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Paraná tem atuado visando alcançar todos – ou pelo 
menos a maior parte – os dez passos, de forma a auxiliar os municípios do Paraná a adotar uma postura capaz 
de resistir, absorver e se recuperar, de modo efi ciente, dos efeitos de um desastre e, de maneira organizada, 
prevenir que bens, e especialmente vidas, sejam perdidos.

A reforma da legislação estadual de Gestão de Riscos de Desastres colocou o Paraná em convergência 
com as prioridades apontadas na Lei Federal n° 12.608/2012 e com as cinco prioridades do Marco de Ação 
de Hyogo, instrumento mais importante para a implementaç ã o da reduç ã o de riscos de desastres, por meio 
de proposição de ações essenciais para a construção de cidades resilientes.

A Proteção e Defesa Civil do Paraná vem atuando com alguns mecanismos de organização e coordenação 
de ações, tendo como base a participação de comunidades e sociedade civil organizada, de forma a incentivar 
os diversos segmentos sociais a compreenderem seu papel na construção de cidades mais seguras, com vistas 
à redução de riscos e preparação para situações de desastres. A seguir, têm-se algumas ações que vêm sendo 
desempenhadas e que traçam um cenário promissor no âmbito da gestão de riscos de desastres.

10.2.18.1  CONSELHO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL10.2.18.1  CONSELHO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Com a publicação do Decreto Estadual nº 9.557, de 6 de dezembro de 2013, todo o Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa Civil foi atualizado, visando à construção da capacidade institucional, de modo a garantir 
que a redução de riscos de desastres seja uma prioridade, com forte base institucional para sua implantação.

O Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPRODEC) surge agregando pela primeira vez, além de 
diversas instituições pertencentes ao governo, representantes da sociedade civil, de conselhos profi ssionais 
e da comunidade científi ca.

O CEPRODEC tem por fi nalidade o auxílio na formulação da Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, 
voltada à área de gestão de riscos de desastres e proteção e defesa civil, ao propor normas e auxiliar na 
formulação e revisão do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil.

O Conselho foi criado sob o prisma de funcionar por um colegiado, de caráter deliberativo, e por câmaras 
técnicas, de caráter consultivo, proporcionando a tomada de decisões técnicas e estratégicas, a partir dos 
pareceres das câmaras técnicas, de assuntos relacionados à Proteção e Defesa Civil.

O CEPRODEC também solicita e viabiliza recursos humanos, materiais e fi nanceiros, bem como apoia na 
composição dos orçamentos públicos, estadual e municipais, de forma a contemplar ações de gestão de riscos 
e desastres.

1  Disponível em: www.preventionweb.net/english/hyogo
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Até 2005 os relatórios de ocorrências eram preenchidos em folhas de papel, encaminhados pelo serviço 
postal, para somente depois de analisados poderem ser aprovados e encaminhados. Isto demandava muito tempo e 
burocracia para atender às cidades no momento em que elas mais precisavam. O Paraná é o único estado brasileiro 
em que o controle é feito por meio eletrônico.

O uso de formulários eletrônicos, além de economizar tempo, tornou mais efi ciente o atendimento às 
ocorrências. Assim, quando é necessária a decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade 
pública, em que se utilizam formulários reconhecidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, o processo 
torna-se muito mais rápido.

10.2.18.4  PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR/DEFESA CIVIL NA ESCOLA10.2.18.4  PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR/DEFESA CIVIL NA ESCOLA

No que diz respeito aos programas educativos e de capacitação sobre a redução de riscos de desastres, 
tanto nas escolas como nas comunidades locais o Programa Brigada Escolar/Defesa Civil na Escola, criado a 
partir do Decreto Estadual n°4.837, de 4 de junho de 2012, tem como objetivo disseminar os temas de Defesa 
Civil no ambiente escolar da rede pública estadual de ensino, temas relacionados ao combate, em princípio, 
de incêndios, prevenção a pânico, suporte básico da vida e execução de planos de abandonos, fomentando 
a mudança de cultura em longo prazo.

Esse projeto pretende prestar atendimento às 2.531 escolas públicas e conveniadas do Estado do Paraná, 
promovendo a conscientização e capacitação das Comunidades Escolares do Estado do Paraná para ações 
mitigadoras e de enfrentamento a eventos danosos, causados pela natureza ou mesmo pelo homem. 

O programa busca também a fomentação dos temas de Defesa Civil, de maneira que estes cheguem a um 
grande contingente da população do Estado do Paraná, permitindo, a partir dos estabelecimentos de ensino 
estadual, a construção de uma cultura de prevenção, propiciando a alunos, professores, funcionários, pais e 
responsáveis condições mínimas para o enfrentamento de situações emergenciais no interior ou fora das escolas.

A criação de uma rede social voltada à prevenção e à preparação das pessoas para situações de risco 
e desastres, proporcionando a articulação dos trabalhos entre os integrantes da Secretaria Estadual de 
Educação, Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (Patrulha Escolar Comunitária) e 
sociedade civil organizada, torna o programa inédito no País e benefi cia mais de 5,8 milhões de pessoas, 
direta e indiretamente, entre profi ssionais da educação, estudantes e comunidade escolar.

10.2.18.5  CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES10.2.18.5  CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES

Almejando reunir conhecimento e sensibilização ao utilizar inovação e educação para construir uma 
cultura de segurança e resiliência em todos os níveis, o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 
Desastres (CEPED/PR) é um dos resultados da reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, 
tendo sido criado pelo Decreto Estadual nº 9.557, de 6 de dezembro de 2013.

Sua proposta é diferente desde a sua concepção, uma vez que visa estimular, agregar e formar uma rede 
de universidades cooperadas públicas e privadas em torno das necessárias ações para a redução de riscos de 
desastres, extrapolando o modelo convencional do funcionamento restrito a um departamento ou a apenas 
uma universidade.

Assim, esse modelo paranaense surge vinculado academicamente à Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR) e consiste num órgão de assessoramento do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC), 
inserindo-se diretamente na estrutura da Casa Militar, relacionando-se também com o Conselho Estadual de 
Proteção e Defesa Civil (CEPRODEC), com a Divisão de Proteção e Defesa Civil (DPDC) e com as Coordenadorias 
Regionais de Proteção e Defesa Civil (CORPDEC).

A vocação para atuação em rede torna-se possível graças a sua característica de pluralização e 
regionalização das atividades que pretende desenvolver, levando-se em conta a premissa da valorização do 
critério de atuação regional das universidades para a interatividade, inclusive, em apoio às ações municipais 
de proteção e defesa civil.

O maior objetivo, por trás desse conjunto de ações, é trazer os mais diversos setores da sociedade frente 
às principais decisões, no que tange à Proteção e Defesa Civil no Paraná, direcionando para que o processo 
seja sempre orientado por questões técnicas. 

10.2.18.2  SISTEMA DA DEFESA CIVIL10.2.18.2  SISTEMA DA DEFESA CIVIL

O município resiliente deve conhecer os próprios riscos: identifi car, avaliar e monitorar os riscos de 
desastres e melhorar os alertas e alarmes. No Paraná, a ocorrência e a intensidade dos desastres são 
registradas quando um município é atingido por qualquer evento, mediante notifi cações preliminares, cujas 
informações referentes a estes eventos são inseridas no sistema de gerenciamento online da Proteção e 
Defesa Civil (SISDC). 

Esse sistema permite, dentre outras coisas, o acompanhamento integrado em tempo real de eventos 
adversos e seus desdobramentos, marcação georreferenciada de áreas de atenção e elaboração de planos 
de contingência municipais, por meio de preenchimento de perguntas predeterminadas, ações estas que 
possibilitam a informatização no acompanhamento dos trâmites processuais e a comunicação imediata entre 
os integrantes do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil.

As informações gerenciais e operacionais sobre as ocorrências podem ser visualizadas através de 
relatórios e consultas. Uma solução de geoprocessamento integrada ao sistema, que possui uma interface de 
fácil uso, permite a exibição do mapa do Paraná com informações referentes à hidrografi a, sistema viário, 
unidades do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Instituto Ambiental do Paraná, Polícia Rodoviária Estadual 
e Federal, sedes municipais, além de detalhes das ocorrências.

No Portal da Defesa Civil, de acesso público, estão disponíveis formulários para o cadastro de voluntários 
(pessoas físicas e jurídicas) e informações das ocorrências registradas no Estado. No Paraná, o SISDC já 
registrou cerca de 3,5 mil ocorrências, cujo atendimento foi facilitado devido à agilidade de transmissão das 
informações. Por meio deste sistema, os membros da Defesa Civil gerenciam pela internet ocorrências de 
qualquer um dos 399 municípios paranaenses.

Com base nesses registros é possível a elaboração de documentos de orientação para redução do risco 
de desastres, oferecendo incentivos aos moradores de áreas de risco: famílias de baixa renda, comunidades, 
comércio e setor público, para que invistam na redução dos riscos que enfrentam.

10.2.18.3  PLANO DE CONTINGÊNCIA 10.2.18.3  PLANO DE CONTINGÊNCIA ONLINEONLINE

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná, garantindo que os cidadãos tenham acesso 
à informação e aos planos para resiliência, disponibiliza, por meio do endereço <http://www.defesacivil.
pr.gov.br/>, ferramenta para geração do plano de contingência online, desenvolvida com o intuito de auxiliar 
o Coordenador Municipal de Defesa Civil a criar mecanismos de preparação e resposta a desastres na esfera 
do município.

A metodologia aplicada na concepção da ferramenta vislumbrou atender mesmo o usuário sem a expertise 
na elaboração de planos de contingência. Pensamos que simplesmente o fato de manusear e preencher os 
formulários componentes do plano desperta no gestor municipal o conhecimento e articulação necessários 
para atendimento a desastres.

O plano de contingência online segue o princípio do Sistema de Comando em Incidentes (SCI), metodologia 
adotada na gestão de grandes desastres como o Katrina e o vazamento de óleo no Golfo do México, tendo 
sido estruturado em cinco etapas:

1. Cadastro de áreas de atenção;
2. Cadastro de abrigos;
3. Cadastro de recursos;
4. Cadastro de ação operacional;
5. Gerador do plano de contingência.
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Uma de suas atribuições é a de encontrar novas formas para captação de recursos para pesquisa, ensino 
e extensão, bem como apoiar instituições interessadas em editais que desejem contar com o apoio do CEPED, 
o que garante o interesse do Estado do Paraná na obtenção dos seus resultados, úteis para a transformação 
de uma realidade até então desfavorável para a implementação de um modelo efetivo de gestão integrada 
de riscos de desastres.

Dessa forma, o CEPED, além de trabalhar estimulando a pesquisa para a produção de conhecimento e 
a inovação tecnológica voltada a soluções acerca dos desastres, também dissemina, por meio de cursos 
voltados aos integrantes do sistema de proteção e defesa civil e para a sociedade, o conhecimento sobre 
a redução de riscos de desastres e tendências na gestão de risco, considerando este como um processo em 
evolução permanente. 

10.2.18.6  PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA A EMERGÊNCIAS 10.2.18.6  PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA A EMERGÊNCIAS 
AMBIENTAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS AMBIENTAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS 

Em face da necessidade de se adequar à estrutura do Conselho Consultivo de Controle do Transporte, 
Manuseio e Armazenagem de Produtos Perigosos do Estado do Paraná, bem como das novas políticas de 
atendimento a emergências químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, foi criada, em 28 de janeiro de 
2013, por meio do Decreto Estadual nº 7.117, a Comissão Estadual para a implantação do Plano Nacional de 
Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2).

O Projeto de Fortalecimento da Comissão Estadual do P2R2 do Paraná constitui uma Ação Integrada na 
Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências com Produtos Químicos Perigosos, buscando prevenir 
os impactos, sobretudo nos recursos hídricos, bem como preparar a resposta a emergências com produtos 
perigosos, com vistas a mitigar os impactos ambientais e à saúde humana e avaliar e monitorar os danos 
oriundos dos desastres que envolvem produtos perigosos, preservando vidas, saúde humana e meio ambiente.

Na concretização do Projeto de Fortalecimento da Comissão Estadual do P2R2 do Paraná objetiva-se:
a. defi nir os cinco locais nas cinco regiões mais críticas, já defi nidas, do Estado do Paraná, com base 

nos danos ambientais provocados por acidentes com produtos perigosos ocorridos, para a devida 
implantação de Núcleos de Atendimento a Produtos Perigosos

b. defi nir os rios de abastecimento dos mananciais mais frágeis e suscetíveis ao risco de contaminação por 
produtos perigosos nestas regiões, e que frequentemente sofrem impactos ambientais em decorrência 
dos acidentes com produtos perigosos

c. defi nir medidas necessárias a serem implantadas para prevenir e mitigar a ocorrência de acidentes 
e de impactos nas áreas dos rios de abastecimento mais frágeis e suscetíveis à contaminação por 
produtos químicos perigosos

d. elaborar o Protocolo de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos do Estado do Paraná, bem 
como protocolos regionais

e. credenciar e equipar 01 (uma) unidade de referência do Corpo de Bombeiros Militar dentro de cada 
região defi nida, para o atendimento a acidentes com produtos perigosos no Estado do Paraná, 
totalizando cinco Centros de Referência

f. capacitar 60% do efetivo do Corpo de Bombeiros nas cinco unidades credenciadas, especializando-
os conforme protocolos da National Fire Protection Association (NFPA)2, para resposta a acidentes 
envolvendo produtos perigosos

g. capacitar os agentes das demais instituições que compõem a Comissão Estadual do P2R2, 
preferencialmente das unidades descentralizadas existentes nas cinco regiões mais críticas, de acordo 
com o SISDC, integrando-as ao Protocolo de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos do 
Estado do Paraná

2 National Fire Protection Association (NFPA) - Associação Nacional de Proteção contra Incêndios é uma associação comercial dos Estados Unidos 
com alguns membros internacionais que cria e mantém privados e  protegidos por direitos autorais, normas e códigos de uso e adoção pelos 
governos locais.

h. equipar o laboratório da Unidade Central para realização de análise físico-químico-biológica de água 
e solo do Instituto Ambiental do Paraná/Departamento de Padrões Ambientais, localizado em sua 
unidade central em Curitiba

10.2.18.7  SISTEMA PARANAENSE DE INFORMAÇÕES PARA A GESTÃO DOS RISCOS A DESASTRES 10.2.18.7  SISTEMA PARANAENSE DE INFORMAÇÕES PARA A GESTÃO DOS RISCOS A DESASTRES 
NATURAIS (SIGRISCO)NATURAIS (SIGRISCO)

Há uma fl agrante insufi ciência de dados registrados para subsidiar análises e defi nir padrões e critérios 
técnicos para uso no monitoramento dos processos e na retroanálise de eventos associados a desastres. Os 
bancos de dados são individualmente concebidos e alimentados nos órgãos que produzem as informações e 
não há o compartilhamento para a integração de informações relevantes para a gestão dos riscos e desastres. 

Neste sentido, é indispensável a construção de ferramentas e mecanismos que permitam a comunicação 
entre as bases de dados e sua disponibilidade para um sistema de informações que atenda à gestão dos riscos 
e desastres.

O SIGRISCO, órgão colegiado do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, instituído pelo Decreto 
Estadual nº 9.941, de 23 de janeiro de 2014, tem como fi nalidade, respeitadas as infraestruturas e capacitações 
temáticas dos seus integrantes, ofi cializar a reunião das agências nominadas em torno do tema “gestão 
de riscos e desastres”, buscando a preparação institucional nos níveis estratégico, administrativo (com 
recursos humanos), materiais e orçamentário, que resultem na sustentabilidade em termos operacionais, 
na realização dos levantamentos necessários e de aquisições, na instalação, na manutenção e na utilização 
destes recursos, para que se forme uma rede de dados e informações.

A estrutura integrada realiza a ordenação e análise de dados e informações físico-territoriais, 
hidrometeorológicas, ocorrências de desastres, dentre outras, permitindo o desenvolvimento de atividades e 
estudos de modelos e mapeamentos de suscetibilidades a inundações e movimentos gravitacionais de massa.

Ao realizar o monitoramento, previsão e alerta de eventos meteorológicos, hidrológicos e geológicos 
no Estado do Paraná, o SIGRISCO fornece, antecipadamente, na iminência, durante e após a ocorrência de 
eventos hidrometeorológicos, informações para a tomada de decisão do Sistema Estadual de Proteção e 
Defesa Civil, e respectivo Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres.

10.2.18.8  CONCLUSÃO10.2.18.8  CONCLUSÃO

Conscientes de que o município é quem realiza a primeira resposta em situações de crises e emergências, 
é fundamental que os governos locais e a sociedade civil organizada unam esforços para integrar todos 
os setores da sociedade e desenvolver soluções inovadoras na redução das vulnerabilidades. Para isso, é 
necessário que o município se reconheça como público-alvo e agente promotor e realizador de ações de 
Gestão de Riscos de Desastres.

Cada vez mais os atores políticos vêm se sensibilizando com o tema e verifi cando que o custo da 
prevenção é muito menor que o custo da resposta, ao reduzir os fatores subjacentes ao risco, por meio de 
planejamento do uso e ocupação da terra , e de medidas ambientais, sociais e econômicas. Estes atores devem 
estar preparados e prontos para agir, fortalecendo a preparação para desastres, buscando uma resposta 
efetiva em todos os níveis.

Usar uma ferramenta de autoavaliação do governo local irá ajudar a defi nir bases de referência, identifi car 
lacunas e dispor de dados comparáveis entre os governos locais, no País e no mundo, buscando medir os 
avanços ao longo do tempo. Ao usar esta ferramenta universal, o Paraná pode argumentar sobre a defi nição de 
prioridades e dotações orçamentárias nas prefeituras e com o governo nacional. Assim, é possível aumentar 
o grau de consciência e compromisso em torno das práticas de desenvolvimento sustentável, como forma de 
diminuir as vulnerabilidades e propiciar o bem-estar e a segurança dos cidadãos.

A redução de riscos de desastres ajuda na diminuição da pobreza, favorece a geração de empregos e 
oportunidades comerciais, a igualdade social, ecossistemas mais equilibrados e, ainda, atua na melhoria 
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das políticas de saúde e de educação. Aumentar o grau de compromisso com a urbanização sustentável, que 
reduzirá o risco de desastres em todas as esferas governamentais, contribuirá para todos os níveis da tomada 
de decisões.

O Paraná tem atendido às necessidades crescentes e está sendo reconhecido por aqueles que, no campo 
de risco e redução de desastres, seguem uma abordagem multirrisco, tendo em vista que a compreensão de 
riscos naturais e antropogênicos, alinhada ao Marco de Ação de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 
2015-2030, buscam integrar os diversos setores em torno desse processo contínuo para ajudar a preencher 
uma lacuna entre o estudo das causas de um perigo e suas implicações para os indivíduos e a sociedade, no 
que diz respeito a políticas públicas e ao setor industrial.
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10.2.19  MUDANÇAS CLIMÁTICAS – CENÁRIO PARA O ESTADO DO PARANÁ10.2.19  MUDANÇAS CLIMÁTICAS – CENÁRIO PARA O ESTADO DO PARANÁ

Marciel Lohmann
Sistema Meteorológico do Paraná - SIMEPAR

10.2.19.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS10.2.19.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A Terra tem passado, ao longo de toda a sua história geológica, por enormes variações climáticas. 
No entanto, há evidências científi cas cada vez mais fortes de que as mudanças mais recentes não estão 
relacionadas com variações naturais, mas, sim, com um aumento na temperatura global, fenômeno conhecido 
como “Aquecimento Global”, causado principalmente pela emissão de gases de efeito estufa (GEEs), por 
atividades antrópicas, em especial pelo consumo de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e 
gás natural, bem como pelos desmatamentos e queimadas.

Uma sucessão de eventos tornou as mudanças climáticas globais uma questão de primeira ordem: o 
lançamento do fi lme do senador americano Al Gore (http://www.climatecrisis.net), a divulgação do relatório 
do Ministério do Meio Ambiente sobre Mudanças Climáticas Globais e seus Efeitos sobre a Biodiversidade 
(MARENGO, 2007), do Relatório Stern (STERN, 2007) e, sobretudo, em 2007, o 4° Relatório do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (VALE et al., 2009).

Reconhecendo a necessidade de informações científi cas confi áveis e atualizadas para os formuladores de 
políticas, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) criaram o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) em 1988, cujo objetivo é 
ministrar avaliações regulares sobre as mudanças climáticas, sob a função de acompanhar cientifi camente 
este processo, assim como fornecer informações científi cas, técnicas e socioeconômicas relevantes para o 
entendimento das mudanças climáticas, seus impactos potenciais e opções de adaptação e mitigação.

O IPCC é composto pelos membros da Organização das Nações Unidas (ONU) e da OMM, e conta com a 
colaboração de mais de 2.500 cientistas de todo o mundo. O IPCC possui três grupos de trabalho, responsáveis 
pelo Programa de Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa. O Grupo I avalia os aspectos científi cos 
do sistema climático e as mudanças do clima. O Grupo II avalia a vulnerabilidade dos sistemas naturais e 
socioeconômicos às mudanças do clima, as consequências negativas e positivas dessas mudanças e as opções 
para a adaptação a elas. 

o Grupo III examina as opções para limitar as emissões de gases de efeito estufa e outras formas de 
mitigação das mudanças do clima.

O IPCC tem divulgado periodicamente relatórios de avaliação do clima global. O primeiro relatório 
foi divulgado em 1990 e, o quarto, em 2007 – AR4 (IPCC, 2007). Este parece ter eliminado várias dúvidas 
existentes anteriormente. Em relação à concentração de GEE na atmosfera, o documento indicou que, desde 
a era pré-industrial até 2005, houve os seguintes aumentos: dióxido de carbono (CO2) - de 280 ppm (partes 
por milhão) a 379 ppm; metano (CH4) - de 715 ppb (partes por bilhão) a 1.774 ppb; e óxido nitroso (N2O) - de 
270 ppb a 319 ppb. O documento conclui que é inequívoco o aquecimento global, como agora evidenciam as 
observações do aumento na temperatura média global do ar e dos oceanos, a ampliação do derretimento de 
gelo e neve e a elevação do nível do mar. Quanto à temperatura da superfície terrestre, o aumento entre os 
períodos de 1850-1899 a 2001-2005 foi de 0,76 (0,57 a 0,95) °C, e onze dos doze últimos anos (1995-2006) 
estão entre os doze mais quentes desde que as temperaturas começaram a ser registradas (1850).

Numerosas variações de longo prazo, nas escalas continental, regional e oceânica, têm sido observadas, 
incluindo mudanças nas temperaturas e no gelo do Ártico, na quantidade de precipitação, na salinidade 
oceânica, nos padrões de vento e em aspectos de eventos climáticos extremos, como secas, chuvas intensas, 
ondas de calor e intensidade de ciclones tropicais. Uma mudança importante em relação ao 3º Relatório 
foi o grau de certeza (de “provável” a “muito provável”) de que o aumento na temperatura média terrestre 
ocorrido no século XX seja devido ao aumento observado nas concentrações de GEE. Deve-se notar que o 
termo ‘provável’ foi usado para indicar a probabilidade de ocorrência maior que 66% e, ‘muito provável’, uma 
probabilidade maior que 90% (JURAS, 2013).
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d) Os estudos observacionais e o modelo de mudança de temperatura, as reações climáticas e as mudanças 
no balanço energético da Terra, juntos, oferecem confi ança na magnitude do aquecimento global em 
resposta ao forçamento do passado e do futuro

e) A infl uência humana foi detectada no aquecimento da atmosfera e do oceano, em mudanças no ciclo 
hidrológico global, em reduções em neve e gelo, na média global o aumento do nível do mar, e em 
mudanças em alguns eventos climáticos extremos. Esta evidência de infl uência humana tem crescido 
desde o AR4 (relatório anterior do IPCC)

E sobre os cenários futuros das mudanças climáticas, o 5° Relatório de Avaliação sobre Mudanças 
Climáticas Globais aponta para o que segue:

1. A manutenção das emissões de gases de efeito estufa provocará maior aquecimento e mudanças em 
todos os componentes do sistema climático. Para restringir ou limitar as alterações climáticas serão 
necessárias reduções substanciais e sustentadas de emissões de gases de efeito estufa

2. A mudança de temperatura da superfície global para o fi nal do século 21 é provavelmente superior 
a 1,5°C em relação a 1850-1900, para todos os cenários representativos de caminhos/tendências 
(RCP), exceto RCP 2.6. O aquecimento vai continuar para além de 2100 em todos os cenários RCP, 
exceto RCP 2.6. O aquecimento continuará a apresentar variabilidade interanual ou interdécadas e 
não será uniforme regionalmente

3. As mudanças no ciclo global da água em resposta ao aquecimento ao longo do século 21 não será 
uniforme. O contraste da precipitação entre as regiões úmidas e secas e entre as estações chuvosas 
e secas vai aumentar, embora possam ocorrer exceções regionais

4. O oceano global vai continuar a aquecer durante o século 21. O calor vai penetrar desde a superfície 
até o fundo do oceano e afetar a circulação oceânica

5. É muito provável que a cobertura de gelo do mar Ártico continue a encolher e afi nar e que na 
primavera do hemisfério norte a cobertura de neve diminua durante o século 21, com o aumento da 
temperatura média da superfície global. O volume global das geleiras vai diminuir ainda mais

6. O nível médio do mar global vai continuar a subir durante o século 21. Em todos os cenários RCP, a 
taxa de aumento do nível do mar muito provavelmente será superior à observada durante o período 
1971-2010, devido ao aumento do aquecimento dos oceanos e ao aumento da perda de massa das 
geleiras e camadas de gelo

7. A mudança climática afetará os processos do ciclo de carbono de uma maneira que irá agravar o 
aumento de CO2 na atmosfera. Além disso, a absorção de carbono pelo oceano deve aumentar a 
acidifi cação do oceano

8. As emissões cumulativas de CO2 determinariam, em grande parte, o aquecimento superfi cial médio 
global até o fi nal do século 21 e além

Em síntese, o AR5 mostra que a maioria dos aspectos das alterações climáticas vai persistir por muitos 
séculos, mesmo que as emissões de CO2 cessem completamente. Isso representa um comprometimento 
multissecular substancial das mudanças climáticas, criado pelas emissões passadas, presentes e futuras de 
CO2.

Na contramão dos apontamentos feitos pelo IPCC e outros diversos pesquisadores que defendem o 
aquecimento global, tem-se alguns pesquisadores, entre eles Lomborg (2002), Leroux (2007), Molion 
(2008), Maruyama (2009), Baptista (2009), Monte Hierb e Harrison Hierb (2006, p.62), que consideram que 
o aquecimento global não pode ser atribuído a ações antropogênicas e explicam que a infl uência da ação 
antrópica é insignifi cante, pois o aumento da concentração de CO2 nos últimos 150 anos é natural, sendo que 
cerca de 97% é proveniente dos oceanos, vegetação e solos, cabendo ao ser humano menos de 3%, total que 
seria responsável por uma mínima fração do efeito estufa atual, algo em torno de 0,12%.

Molion (2007) explica que a variabilidade do planeta é um processo natural, infl uenciado por agentes 
externos – oscilações da atividade solar, vulcânica e dos parâmetros orbitais terrestres e internos – como 
variação da temperatura de superfícies dos oceanos e cobertura das nuvens. Sendo o sol a principal fonte de 
energia para os processos físicos que ocorrem na atmosfera, os agentes físicos que atuam sobre o sistema 

Em setembro de 2013, o IPCC começou a publicar seu 5° Relatório de Avaliação sobre Mudanças Climáticas 
Globais. A primeira das quatro partes do relatório foi lançada em Estocolmo, e trata da ciência do clima, ou 
seja, do que está acontecendo com o clima global, quais as causas das mudanças e quais os cenários futuros 
para essas mudanças.

Em resumo, o relatório afi rma que o aquecimento global sem precedentes é um fato e as emissões de 
gases de efeito estufa são a principal causa. As mudanças climáticas provocadas por este aquecimento 
afetam o nível do mar, a temperatura e a acidez dos oceanos, extensão e espessura do gelo nos polos e 
disponibilidade de água no planeta. Para estagnar este processo é preciso reduzir drasticamente as emissões 
de GEE, sob pena de se chegar ao fi nal deste século com um aumento médio de temperatura do planeta em 
até 5,8°C.

Com o avanço dos modelos climáticos, hoje é possível gerar mapas e análises específi cas para as grandes 
regiões do planeta e a situação para o Brasil não é alentadora, já que o aumento de temperatura em 2100 
pode chegar a 7°C no cenário mais crítico, e a redução da precipitação pode chegar a 30% entre as Regiões 
Norte e Nordeste.

Entre as principais conclusões publicadas pelo IPCC no 5° Relatório de Avaliação sobre Mudanças 
Climáticas Globais, em relação às mudanças verifi cadas no sistema climático, tem-se que:

1. O aquecimento do sistema climático é inequívoco, e muitas das mudanças observadas, desde os anos 
1950, não têm precedentes ao longo de décadas a milênios. A atmosfera e o oceano se aquecem, 
as quantidades de neve e gelo têm diminuído, o nível do mar subiu e as concentrações de gases de 
efeito estufa aumentaram

2. Desde 1850, cada uma das três últimas décadas tem sido sucessivamente mais quente na superfície 
da Terra do que em qualquer década anterior. No Hemisfério Norte, o período de 1983-2012 foram os 
30 anos mais quentes dos últimos 1.400 anos

3. O aquecimento dos oceanos domina o aumento de energia armazenada no sistema climático, o que 
representa mais de 90% da energia acumulada entre 1971 e 2010 e, por isso, o oceano superior (0-
700 m) aqueceu

4. Ao longo das duas últimas décadas, as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida têm perdido 
massa, geleiras continuaram a encolher em quase todo o mundo, e o gelo do mar Ártico e a cobertura 
de gelo na primavera do hemisfério norte continuaram a diminuir em extensão

5. A taxa de aumento do nível do mar, desde meados do século 19, tem sido maior do que a taxa média 
durante os dois milênios anteriores. Durante o período de 1901-2010, o nível mundial do mar médio 
subiu 0,19 metros

6. As concentrações atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) 
aumentaram para níveis sem precedentes, pelo menos nos últimos 800 mil anos. Concentrações de 
CO2 aumentaram em 40% desde os tempos pré-industriais, principalmente a partir de emissões de 
combustíveis fósseis e, secundariamente, de emissões de mudanças líquidas de uso da terra. O oceano 
absorveu cerca de 30% do dióxido de carbono antropogênico emitido, causando a acidifi cação do 
oceano

O mesmo relatório aponta também para as causas das mudanças observadas e o entendimento do 
sistema climático. As principais conclusões são:

a) O forçamento radioativo é positivo e levou a uma absorção de energia pelo sistema climático. A maior 
contribuição para o forçamento radioativo é causada pelo aumento da concentração atmosférica de 
CO2 desde 1750

b) A infl uência humana sobre o sistema climático é clara. Isto é evidente a partir das crescentes 
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, a forçante radiativa positiva, o aquecimento 
observado e a compreensão do sistema climático

c) Os modelos climáticos melhoraram desde o 4º Relatório (AR4 - 2007). Os modelos reproduzem em 
escala continental os padrões de temperatura de superfície e as tendências verifi cadas ao longo de 
muitas décadas, incluindo o aquecimento mais rápido desde meados do século 20 e o esfriamento 
imediatamente após grandes erupções vulcânicas
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terra-atmosfera-oceano é que determinam as condições de tempo e de clima no planeta, e sua complexa 
interação é responsável pela variabilidade climática.

O mesmo autor comenta que aquecimento e resfriamento são eventos cíclicos: há períodos em que o 
planeta esfria e outros em que se aquece. Portanto, com base em dados, e não em simulações e modelos de 
clima, que são imperfeitos, a maior probabilidade é que volte a fi car frio agora e que nesses próximos 15 ou 
20 anos a temperatura global diminua cerca de 0,2 grau centígrado (MOLION, 2008, p.79).

A principal fonte de energia para todo o sistema climático provém do sol. Entre um período de 90 anos, 
o sol passa por vários ciclos de atividade alta e baixa. Há diversos registros de atividades solares – em 1820, 
no fi nal do século XIX e no início do século XX o sol esteve em atividade mínima. Atualmente, o sol deve 
reproduzir esse pico, passando os próximos 22,24 anos1 com baixa atividade; consequentemente, a radiação 
que chega vai diminuir e contribuir para a temperatura global. Outro fator interno que vai reduzir o clima 
global são os oceanos e a grande quantidade de calor armazenada neles. Destacamos que os oceanos cobrem 
cerca de 70% da superfície terrestre e que o Pacífi co, sozinho, ocupa 35% dessa superfície. As análises da 
superfície do mar para o período 1999-2007, com os dados do conjunto de reanálises do National Centers 
for Environmental Prediction/The National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR), mostraram uma 
confi guração semelhante à da fase fria anterior da Oscilação Decadal do Pacífi co - ODP (1847-1976), sugerindo 
que o Pacífi co já esteja em uma nova fase fria (MOLION, 2007).

Com o resfriamento do Pacífi co haverá um resfriamento global nos próximos 20 anos, como o ocorrido 
entre 1947 e 1976. E para contribuir com esse resfriamento, coincidentemente, o sol estará em grau mínimo 
de atividade nos dois próximos ciclos de 11 anos de manchas solares até o ano de 2030, aproximadamente.

Esse período de aquecimento coincide com a atuação simultânea de dois processos controladores do 
clima global. Um deles foi o aumento da atividade solar, que intensifi cou o fl uxo de radiação incidente na 
Terra. O outro foi o aumento da transmissividade atmosférica, resultado de uma atmosfera mais limpa e 
transparente devido à redução da atividade vulcânica, que foi a menor dos últimos 150 anos no período de 
1916 a 1962, de acordo com dados do Carbon Dioxide Information Analysis Center, órgão do Departamento 
de Energia dos Estados Unidos. A série de temperatura média para os Estados Unidos comprova que a década 
de 1930 foi mais quente que a de 1990 (fi gura 10.2.48).

FIGURA 10.2.48 - ANOMALIAS DE TEMPERATURA MÉDIA PARA OS ESTADOS UNIDOSFIGURA 10.2.48 - ANOMALIAS DE TEMPERATURA MÉDIA PARA OS ESTADOS UNIDOS

FONTE: Adaptado de Goddard Institute for Space Studies, Nasa

Nesse sentido, Molion (2008) considera o aquecimento natural entre 1925 e 1946, uma vez que as 
emissões antrópicas de carbono, devido à queima de combustíveis fósseis e à transformação do uso dos 
solos, representavam apenas cerca de 6% das atuais e, certamente, não aumentaram o efeito estufa.

Por fi m, Molion (2008, p.80) explica que, no fi nal dos anos 1940, precisamente no período pós-guerra, 

1 Conforme <http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica/article/view/3733/2615)>.

começou um resfriamento. “Justamente quando houve aumento da atividade industrial, época em que a 
globalização começou. Ou seja, essa contradição nos faz concluir que a queima de combustíveis fósseis não 
provoca aquecimento do planeta.”

Molion (2007) comenta ainda sobre outros indicadores que apresentam crítica à hipótese do aquecimento 
global antropogênico, demonstrando que ela carece de bases científi cas sólidas, e que as projeções catastrófi cas 
elaboradas pelo IPCC foram baseadas em resultados de modelos de clima (MCG), cujas equações matemáticas 
não representam adequadamente os processos físicos que ocorrem na atmosfera, particularmente a cobertura 
de nuvens e o ciclo hidrológico. Ou seja, as projeções futuras dos MCG, resultantes de cenários hipotéticos, 
são meros exercícios acadêmicos, não confi áveis e, portanto, não utilizáveis para o planejamento das 
atividades humanas e o bem-estar social.

E o mesmo autor fi naliza argumentando que a infl uência humana no clima global, se existir, é muito 
pequena e impossível de ser detectada em face da grande variabilidade natural do clima. Considerando o 
passado recente, é muito provável que ocorra um resfriamento global nos próximos 20 anos, em vez de um 
aquecimento (MOLION, 2007).

Independente da questão do aquecimento ou do resfriamento global, no Brasil, após alguns eventos 
sobre mudanças climáticas em nível mundial, esses se refl etiram na formação ofi cial de uma Comissão 
Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, criada em 2007, para acompanhar, monitorar e fi scalizar as ações 
referentes às mudanças climáticas no Brasil. Um dos produtos desta comissão foi o Relatório Final2 (BRASIL, 
CN/CME, 2009), que reúne os trabalhos de mais de um ano do colegiado, sugerindo algumas medidas concretas 
para a mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas (VALE et al., 2009). 

Em 2009, o presidente da República promulgou a Lei n° 12.187, que institui a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima (PNMC) e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. A PNMC ofi cializa 
o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima de redução de 
emissões de gases de efeito estufa, entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020.

Seguindo o exemplo do Brasil, o Estado do Paraná já vem discutindo, desde 2005, as questões ligadas às 
mudanças climáticas, primeiramente com o Decreto Estadual n° 4.888, de 31 de maio de 2005, que instituiu 
o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais e dá providências correlatas. Depois, com a Lei Estadual 
nº 16.019, de 19 de dezembro de 2008, que instituiu o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, 
com os objetivos que especifi cam e adotam outras providências. E por último, em 2012, com a Lei Estadual 
nº 17.133, de 25 de abril de 2012, que instituiu a Política Estadual sobre Mudança do Clima e fi xa seus 
princípios, objetivos, instrumentos e suas diretrizes no Estado do Paraná.

A seguir têm-se os principais objetivos da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas:
1. incentivar e implementar ações de controle e redução progressiva das emissões antrópicas por fontes 

e setores e a remoção por sumidouros, incluindo projetos voltados à geração de créditos de carbono 
e às Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas, defi nidas pelo Governo Federal

2. incentivar, implementar e monitorar políticas públicas para desenvolvimento de processos técnicos 
e tecnologias baseadas em recursos renováveis

3. identifi car e avaliar os impactos das mudanças climáticas, defi nindo e implementando medidas de 
adaptação nas comunidades locais, em particular naquelas especialmente vulneráveis aos efeitos 
adversos

4. estimular mecanismos fi nanceiros e políticas públicas para o desenvolvimento de projetos fl orestais 
relacionados à captura de carbono em atividades de plantio ou ao desmatamento e degradação 
fl orestal evitados

Após instituídas tais normativas, o Paraná mantém o Fórum Permanente das Mudanças Climáticas, em 
que são discutidos os aspectos referentes à questão. Diversos trabalhos foram sendo produzidos, estando 
entre eles o Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa do Setor de Resíduos Sólidos no Paraná3. Tal 
documento apresenta a base de dados dos subsetores de resíduos, as metodologias de cálculo das emissões, 

2 Disponível em:
 <http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/comissao-mista-especial-sobre-mudancas-climaticas-%E2%80%93-relatorio-fi nal>.
3 Disponível em: <http://www.forumclima.pr.gov.br/arquivos/File/RelatoriodeEmissoesdeGasesdeEfeito EstufaSangrado2.pdf>.
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uma análise da evolução das emissões por subsetor no período estudado (1990-2005) e, por fi m, indicação de 
ações que contribuiriam para melhorar a situação das emissões no setor (PARANÁ, 2005).

Mendonça (2006), em um artigo publicado sobre o aquecimento global e suas repercussões na Região 
Sul do Brasil, concluiu que, no que concerne às mudanças climáticas na porção sul do País, a análise 
dos dados meteorológicos revela tendência genérica ao aquecimento e elevação da pluviosidade-umidade 
médias. A estatística linear aponta intensifi cação do aquecimento climático associado à elevação das médias 
pluviométricas anuais, o que corrobora a tese da intensifi cação do aquecimento regional como refl exo do 
aquecimento global. O autor afi rma ainda que fi ca claro, na análise dos dados, que o aquecimento regional 
torna-se evidente particularmente na elevação das temperaturas médias mínimas e médias compensadas; 
as médias das máximas apresentam pequena alteração. A análise estatística polinomial, entretanto, revelou 
leve tendência ao resfriamento em localidades4 em meados da década de 1990.

O mesmo autor comenta que o aquecimento mais intenso ou menos intenso da troposfera repercutirá de 
maneira diferenciada sobre os homens, comprovando que é preciso agir urgentemente no sentido de frear o 
aquecimento planetário.

Em 2013, o SIMEPAR, o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), a Fundação ABC, a Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Embrapa Florestas e a Embrapa 
Trigo desenvolveram um estudo pioneiro com o objetivo de verifi car o comportamento do clima no Estado 
do Paraná nos próximos 100 anos, antecipando os principais impactos das mudanças climáticas no Estado.

Foi desenvolvido um software pelo Departamento de Matemática e Estatística da UEPG que utiliza a 
base de dados climáticos coletados por estações meteorológicas do SIMEPAR e do IAPAR, entre 1980 e 2009, 
considerando dois cenários propostos pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2007): 
o primeiro cenário é de aumento da temperatura de 1,8°C e, o segundo, de aumento de 4°C. Para cada grau 
a mais na temperatura global projetou-se também aumento de 10% na ocorrência de chuvas. Com tais dados 
foram simulados cenários climáticos futuros para o Estado do Paraná nos setores de agropecuária, fl oresta 
e energia.

A partir das simulações, os resultados indicaram que as principais consequências no aumento da 
temperatura, considerando os dois cenários previstos pelo IPCC em 2007, são os que seguem (SIMCAFE, 
2013):

1. redução da frequência e severidade de geadas no Estado
2. aumento na severidade das doenças relacionadas aos cultivos agrícolas
3. aumento de gerações do Aedes Aegypty, e consequente aumento dos casos de dengue
4. aumento no número de gerações de pragas agrícolas
5. diminuição das horas de frio para repouso invernal de frutíferas temperadas
6. diminuição do potencial produtivo de culturas de verão
7. deslocamento de áreas de cultivos agrícolas
8. diminuição de áreas de espécies fl orestais temperadas
9. aumento no número de ocorrências e área atingida pelos incêndios fl orestais
10. aumento do desconforto térmico para aves e bovinos
11. redução na produção de ovos e de leite
12. aumento de investimentos em ambientes controlados para controle do aquecimento
13. aumento da área apta ao cultivo de Eucalyptus
14. decréscimo da área apta ao cultivo de Pinus taeda
15. deslocamento ao sul da fl oresta estacional semidecidual
16. tendência de desaparecimento da fl oresta ombrófi la mista
17. a fl oresta ombrófi la densa deve continuar semelhante
18. mudanças nos zoneamentos agroclimáticos para determinadas culturas e deslocamento de épocas de 

cultivo

4 Conforme <http://www.forumclima.pr.gov.br/arquivos/File/Aquecimento_Global_artigo.pdf>.

A partir desses resultados, o estudo sugere que serão necessários maiores investimentos em pesquisas 
permanentes na área de mudanças climáticas. Na agricultura especifi camente, deverá haver pesquisas para o 
desenvolvimento de plantas mais tolerantes a altas temperaturas e resistentes a pragas e doenças. Além disso, 
devem ser utilizadas práticas de cultivo que auxiliem na diminuição do aquecimento, como: praticar sistemas 
agrofl orestais e silvipastoris; prover de cobertura permanente; cultivar com espécies permanentes as áreas 
vulneráveis à degradação e refl orestar áreas impróprias e degradadas (SIMCAFE, 2013). Ainda, é urgente a 
implantação de um programa paranaense de suporte à pesquisa para redução dos efeitos provenientes das 
mudanças climáticas, já que, com estes possíveis cenários futuros, a pesquisa é sinônimo de investimento.

Especifi camente no âmbito do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) e levando em conta as mudanças 
climáticas, é importante que se estabeleça que o zoneamento deve disciplinar as atividades produtivas, a 
racional utilização de recursos naturais e o uso e a ocupação do solo paranaense, como base para modelos 
locais de desenvolvimento sustentável. Ademais, é imprescindível que se reduzam as emissões para a atmosfera 
de gases de efeito estufa, estimulando, por exemplo, a instalação de sistemas de captação/aprisionamento 
e aproveitamento do gás metano para geração de energia a partir de aterros sanitários, currais e granjas; 
a produção e uso de pequenos veículos elétricos urbanos; a ampliação do uso de veículos elétricos e/ou 
híbridos de transporte coletivo urbano e a intensifi cação do controle da emissão de particulados e gases de 
efeito estufa de veículos, máquinas e indústrias.

10.2.19.2  CONSIDERAÇÕES FINAIS10.2.19.2  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfoque sobre as mudanças climáticas, notadamente sob a perspectiva do aquecimento global, não 
revela uma postura consensual única e homogênea de instituições e cientistas, mesmo que a grande maioria 
das posições seja favorável ou partidária à teoria do IPCC, cujo fenômeno tem uma gênese, sobretudo, 
antropogênica.

Sob outra ótica, mesmo que a perspectiva majoritária entre os cientistas seja do aquecimento, há outras 
teorias científi cas que contradizem a posição do IPCC, como a infl uência das manchas solares, dos raios 
cósmicos, da variação do campo geomagnético terrestre e da mecânica celeste, conduzindo a discussão para 
o resfriamento (LINO, 2009; MARUYAMA, 2009).

As questões no âmbito socioeconômico e ambiental envolvendo as mudanças climáticas são complexas, 
gerando discussões em nível local, regional e global, trazendo contradições frequentes inclusive na área 
política, principalmente em relação à posição de cada país. Independentemente da posição favorável ou 
contrária ao aquecimento ou ao resfriamento, é necessária a adoção de posições proativas conjugando a 
sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento econômico.

Por fi m, como aborda Beck (1998), a questão da mudança climática é um desafi o complexo na sociedade 
do risco, pois envolve o que fi cou conhecido como “paradoxo de Giddens”, que afi rma o seguinte: 

Visto que os perigos representados pelo aquecimento global não são palpáveis, imediatos ou visíveis no 
decorrer da vida cotidiana, por mais assustadores que se afi gurem, muita gente continua sentada, sem 
fazer nada de concreto a seu respeito. No entanto, esperar que eles se tornem visíveis e agudos para só 
então tomarmos medidas sérias será, por defi nição, tarde demais (GIDDENS, 2010, p.20).
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11  ANÁLISE DA INTERAÇÃO SOCIEDADE E NATUREZA

Autoria: Comissão Executora

11.1  UNIDADES AMBIENTAIS NATURAIS 11.1  UNIDADES AMBIENTAIS NATURAIS 

Segundo Ross (2009), a natureza é estruturada em sistemas ambientais naturais (fi gura 11.1.1). Neles, 
cada uma das componentes só existe em complementação combinada com a outra, e ao mesmo tempo cada 
componente pode ser entendida em sua dinâmica específi ca. A atmosfera tem sua dinâmica que se expressa 
pelos climas; a hidrosfera está em permanente movimento; a litosfera tem movimentos curtos e de alta 
intensidade, no entanto, o que prevalece são os lentos e de atuação constante; os vegetais e os animais 
são os mais sensíveis diante dos efeitos naturais e humanos e, portanto, considerados mais frágeis. Essa 
dinâmica se manifesta em todas as dimensões (multidimensional) e só existe porque cada uma das partes 
depende uma da outra e das energias que atuam sobre elas.

Compreendendo os sistemas ambientais naturais, e para a continuidade da metodologia do ZEE-PR, foi 
necessária a identifi cação das Unidades Ambientais Naturais (UANs).

As UANs foram identifi cadas por meio da integração das variáveis do componente da geodiversidade e da 
biodiversidade, tendo como base, principalmente, as informações temáticas provenientes da geologia, geomorfologia 
e pedologia; ou seja, defi nidas como um produto da relação entre o substrato rochoso, o relevo e os solos, 
complementados com informações sobre o clima e a cobertura vegetal natural. Dessa forma, as interações entre 
os elementos físico-naturais mencionados defi nem as unidades ambientais naturais de igual estrutura, evolução e 
problemas comuns. 

A delimitação das UANs para o Estado do Paraná (fi gura 11.1.2) objetivou a defi nição de unidades da 
paisagem e/ou compartimentos a partir dos processos complexos de interação entre os componentes da 
natureza, explicitamente relacionados entre si, que conferem uma dinâmica de evolução específi ca para os 
diferentes lugares. Estes processos variam em função da clinografi a, da natureza das rochas, do material 
superfi cial, do clima, da formação vegetal, do solo e da dinâmica hídrica.

FIGURA 11.1.1 - FLUXOGRAMA DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA NATUREZAFIGURA 11.1.1 - FLUXOGRAMA DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA NATUREZA

SISTEMAS AMBIENTAIS NATURAIS

FONTE: Ross (2009)

Assim, as UANs tornaram-se a base para a identifi cação de unidades com semelhanças internas e 
diferenças externas que compõem o mosaico paisagístico do Estado do Paraná, sendo uma síntese que 
subsidia o desenvolvimento de ações de planejamento e gestão ambiental e territorial, como referência para 
a defi nição das proposições do diagnóstico e prognóstico do zoneamento ecológico-econômico. 

Uma sinopse das principais características de cada uma das UANs está descrita na sequência. Na tabela 
11.1.1 ilustra-se a área total de cada UAN e sua respectiva representatividade no Estado do Paraná.

TABELA 11.1.1 - ÁREA TOTAL DE CADA UAN E RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE NO ESTADOTABELA 11.1.1 - ÁREA TOTAL DE CADA UAN E RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE NO ESTADO

CÓDIGO UAN
ÁREA TOTAL

PORCENTAGEM (%)
(km²) (ha)

1 Planície Costeira 2.386,61 238.661,59 1,19
2 Serra do Mar 3.388,94 338.894,66 1,70
3 Curitiba - Tijucas do Sul 5.839,30 583.930,81 2,93
4 Campo Largo - Adrianópolis 8.938,67 893.867,64 4,48
5 Castro - Sengés 3.754,72 375.472,22 1,88
6 Ponta Grossa - Jaguariaíva 6.166,66 616.666,66 3,09
7 Telêmaco Borba - Lapa - Wenceslau Braz 14.561,02 1.456.102,26 7,30

8 São Mateus do Sul - Ortigueira - Joaquim 
Távora 24.806,79 2.480.679,28 12,44

9 Guarapuava - Pitanga 5.873,40 587.340,84 2,94
10 Palmas - Palmital - Realeza 44.256,84 4.425.684,29 22,2
11 Francisco Beltrão - Pato Branco 3.957,13 395.713,04 1,98
12 Cornélio Procópio - Marilândia do Sul 9.575,33 957.533,51 4,80
13 Foz do Iguaçu - Maringá - Bandeirantes 35.456,50 3.545.650,93 17,79
14 Paranavaí - Umuarama 30.326,87 3.032.687,18 15,21

FONTE: Comissão Executora do ZEE - PR, 2014
NOTA: Os parâmetros adotados para os cálculos foram: projeção cilíndrica equivalente, datum SAD 69, elipsóide de referência 1967, meridiano central -51°, paralelo 
padrão -24° 45’ e unidade de medida metros.

11.1.1  UAN 1: PLANÍCIE COSTEIRA11.1.1  UAN 1: PLANÍCIE COSTEIRA

A UAN Planície Costeira está localizada na linha orográfi ca denominada de Zona Litorânea, na porção 
leste do Estado, correspondendo a 1,03% do Paraná, totalizando 206.740,00ha (2.067,40 km2). A cota 
altimétrica varia de zero (nível do mar) até inferior a 50 metros, e a clinografi a, em média, varia de 0 a 6% 
de declividade, chegando a 30% nos contatos específi cos, entre a planície e as rampas de Pré-Serra do Mar.

O relevo da referida UAN é constituído por planícies marinha, fl uvial e de mangue (intersticial). A 
base geológica é formada por depósitos de sedimentos inconsolidados, dominantemente por areias, e 
secundariamente por cascalhos e argilas. 

Os grupos de solos predominantes são os: Gleissolos Sálicos e Espodossolos; Cambissolos Flúvicos; 
e Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e Neossolos Quartzarênicos. Tais solos 
associados às demais características físico-naturais são responsáveis pela alta fragilidade geoambiental 
local, que por sua vez torna a UAN inadequada para os cultivos agrícolas convencionais, e também para 
ocupações permanentes. 

As condições climáticas são marcantes, com temperatura média anual variando entre 18ºC e 22ºC, e 
pluviosidade de 1.800 a 2.500mm/ano. 

A cobertura vegetal original era muito diversifi cada, constituída por Formações Pioneiras de Infl uência 
Marinha (vegetação herbácea de dunas e vegetação de restinga), Formações Pioneiras de Infl uência 
Fluviomarinha (manguezais) e Formações Pioneiras de Infl uência Fluvial com herbáceas (várzeas e taboais) e 
árvores (caxetais). Também na Planície Litorânea era possível encontrar originalmente uma notável formação 
fl orestal, a Floresta Ombrófi la Densa (Floresta Atlântica) em seu patamar de Terras Baixas.



 ••• 131 •••

O
ce

an
o  A

tlâ
nt

ico

Paranaguá
Curitiba

União da Vitória

Francisco Beltrão

Foz do Iguaçu

Cascavel

Palotina

Umuarama

Campo 
Mourão

Maringá

Londrina

Paranavaí

Ortigueira

Jaguariaíva

Ponta Grossa

Guarapuava

Tibagi

Lapa

Castro

Pinhão

Irati

Pitanga

Palmas

Candói

Reserva

Sengés

Arapoti

Ibaiti

Toledo

Ivaí

Palmeira

Turvo

Prudentópolis

Guaraqueçaba

Bituruna

Céu Azul

Cerro Azul

Iporã

Mallet

Guaratuba

Piraí do Sul

Ipiranga

Luiziana

Guaraniaçu

Adrianópolis

Altônia

Cruz Machado

Palmital

Faxinal

Loanda

Antonina

Cianorte

Campo Largo

Ubiratã

Imbituva

Ventania

Ivaté

Alto Paraíso

Telêmaco Borba

Mamborê

Cândido de Abreu

Goioxim

Icaraíma Assaí

Morretes

Mangueirinha

Iretama

Roncador

Chopinzinho

Terra Roxa

Curiúva

Rio Azul

São Mateus do Sul

Nova Laranjeiras

Goioerê

Tapira

Cambé

Verê

Tapejara

Rondon

Laranjal

Terra Rica

Carambeí

Inácio Martins

Sapopema

Corbélia

General Carneiro

Tomazina

Araruna
Peabiru

Rio Negro

Clevelândia

Mariluz

Coronel Domingos Soares

Matelândia
Teixeira Soares

Uraí

Piên

Santa Helena

Cantagalo

Marialva

Farol

Guairaçá

Astorga

Imbaú

Ivaiporã

Perobal

Querência
 do Norte

Apucarana

Rolândia

Doutor Ulysses

Missal Bocaiúva
do Sul

Jacarezinho

Catanduvas

Jaguapitã

Araucária

Tamarana

Rebouças

Sertaneja

Marquinho

Nova Cantú

Tijucas do Sul

Nova Tebas

Xambrê

Coronel Vivida

Assis Chateaubriand

Realeza

Quedas do Iguaçu

Rio Branco do Sul

Reserva do Iguaçu

Ribeirão 
Claro

São José dos Pinhais

Colorado

Carlópolis

Pato Branco

Cruzeiro 
do Oeste

Campina da Lagoa

Fênix

Ibiporã

Planalto

Manoel Ribas

Juranda

Amaporã

Maripá

Cambará

São João

Douradina

Inajá

Tunas do Paraná

Tupãssi

Alto Piquiri

Leópolis
Sertanópolis

São Miguel 
do Iguaçu

Mato Rico

Santa Maria do Oeste

Capanema

Vitorino

Tuneiras do Oeste

Ampére

Nova Aurora

Maria Helena

Laranjeiras 
do Sul

Pérola

Quitandinha

Congonhinhas

Itambé São Jerônimo da Serra

Braganey

São João do Triunfo

Abatiá

Andirá

Barbosa Ferraz

Lindoeste

Alto 
Paraná

Cornélio 
Procópio

Arapongas

Honório Serpa

Renascença

Marmeleiro

Lobato

Itaperuçu

Terra Boa

Bandeirantes

Floraí

Paranacity

Janiópolis

Paula Freitas

Rio Bonito do Iguaçu

Porecatu

Antonio Olinto

Mandirituba

Santa Fé

Balsa Nova

Dois Vizinhos
Contenda

Japira

Arapuã

Medianeira

Santa Mariana

Jardim Alegre

Jesuítas

Kaloré

Santo Antonio
 da Platina

Mirador

Virmond

Mandaguari

Itaipulândia

Marechal Cândido
 Rondon

Sulina

Paulo Frontin

Marilena

Guaraci

Alvorada
 do Sul

Cidade 
Gaúcha

Borrazópolis

Jussara

Moreira Sales

Porto Barreiro

Cafelândia

Cruzmaltina

Pinhalão

Santo 
Inácio

Ibema

Nova Esperança

Wenceslau Braz

Primeiro
 de Maio

Engenheiro 
Beltrão

Japurá

Cafeara

Quinta do Sol

Marumbi

Campina do
Simão

Pranchita

Itaguajé

Piraquara

Bom Sucesso

Cafezal do Sul

Três Barras
 do Paraná

Nova Fátima

Grandes Rios

Jaboti

Jundiaí
 do Sul

São Tomé

Mariópolis

Marilândia
 do 
Sul

Colombo

Ramilândia

Porto Rico

São João do Ivaí

Diamante do Sul

Rio Branco do Ivaí

Fernandes 
Pinheiro

Rio Bom

Boa Esperança

Sabáudia

Mercedes

São Jorge D'Oeste

Salto do Lontra

Altamira do Paraná

Francisco
 Alves

Atalaia

Guamiranga

Floresta

Lunardelli

Tamboara

Cambira

Santa 
Mônica

Florestópolis

Iguaraçu

Itambaracá

Nova
 Londrina

Paiçandu

São Pedro do Ivaí

Barracão

Joaquim 
Távora

Quarto Centenário

Vera Cruz 
do Oeste

Guaporema

Guapirama

Iguatu

Porto 
Vitória

Cruzeiro do Sul

São Jorge do
 Patrocínio

Foz do Jordão

Anahy

Nova Prata
 do Iguaçu

São João 
do Caiuá

Campo do Tenente

Siqueira Campos

Figueira

Manfrinópolis

Ariranha do Ivaí

Formosa do Oeste

Itapejara D'Oeste

São Pedro 
do Iguaçu

Califórnia

Ângulo

Ouro Verde
 do Oeste

Uniflor

Santana 
do Itararé

Sarandi

Salto 
do Itararé

Diamante 
do Norte

Ivatuba

Parana-
poema

Quatro 
Barras

Jandaia
 do Sul

Flor da 
Serra do Sul

Quatiguá

Lidianópolis

Flórida

Nova Santa
 Rosa

Porto
Amazonas

Prado
 Ferreira

Pato
 Bragado

Itaúna 
do Sul

Pinhais

Barra do Jacaré

Guaíra

Campo Bonito

Rosário 
do Ivaí

Boa Ventura
 de São Roque

Manda-
guaçu

Campina
 Grande
 do Sul

Serranópolis
 do Iguaçu

Centenário
 do Sul

Ribeirão do
 Pinhal

Campo
 Magro

Ourizona
São Jorge 

do Ivaí

Sta Isabel 
do Ivaí

São José da
 Boa Vista

Planaltina 
do Paraná

Diamante
 D'Oeste

Brasilândia 
do Sul

Jatai-
zinho

     Sta
 Cruz

 de
 Monte

 Castelo

Santa
 Izabel 

do Oeste

Santa Tereza
 do Oeste

Espigão Alto
 do Iguaçu

Pérola
 D'Oeste

Salgado
 Filho

Sta
 Inês

Agudos 
do Sul

Enéas
 Marques

Matinhos

São Carlos
 do Ivaí

Paraíso
 do Norte

São Pedro
 do Paraná

Santo Antônio
 do Sudoeste

Pontal do
 Paraná

Bela Vista 
do Paraíso

Boa Vista 
da Aparecida

Rancho
 Alegre

Santa
 Lúcia

Novo
 Itacolomi

Santa 
Terezinha
 de Itaipu

Capitão Leônidas
 Marques

Rancho Alegre 
D'Oeste

Nova
 Olímpia

India-
nópolis

Pitan-
gueiras

Bom Jesus
 do Sul

Conselheiro
 Mairinck

Sto Antônio
 do Caiuá

Bom 
Sucesso
 do Sul

Miraselva

Lupio-
nópolis

Jardim 
Olinda

Almirante
Tamandaré

Corumbataí
 do Sul

Godoy Moreira

Esperança
 Nova

Cruzeiro 
do

 Iguaçu

S. Sebastião
 da Amoreira

Munhoz
 de Mello

Quatro
 Pontes

Saudade 
do 

Iguaçu

São José das
 Palmeiras

Mauá
 da Serra

Doutor
 Camargo

Bela Vista 
da Caroba

Nova
 Esperança

 do 
Sudoeste

Nossa 
Senhora 

das Graças

Nova
 Aliança
 do Ivaí

Sto. Ant.
do 

Paraíso

Entre Rios
 do Oeste

Santa Amélia

Boa
 Esperança
 do Iguaçu

P. Castelo 
Branco

Faz.
 Rio

 Grande

Nova Am.
 da Colina

Pinhal do
 São Bento

Iracema
 do

 Oeste

Sta. Cecília
do Pavão

São Manoel
 do Paraná

Nova Sta.
 Bárbara

239

323

577

317

158

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

UAN 7: Telêmaco Borba - Lapa - 
              Wenceslau Bráz
UAN 8: São Mateus do Sul - Ortigueira - 
             Joaquim Távora

UAN 12: Cornélio Procópio - Marilândia
               do Sul
UAN 13: Foz do Iguaçu - Maringá - 
               Bandeirantes

UAN 1: Planície Costeira

UAN 2: Serra do Mar
UAN 3: Curitiba - Tijucas do Sul

UAN 4: Campo Largo - Adrianópolis

UAN 5: Castro - Sengés
UAN 6: Ponta Grossa - Jaguariaíva

UAN 9: Guarapuava - Pitanga

UAN 10: Palmas - Palmital - Realeza

UAN 11: Francisco Beltrão - Pato Branco

UAN 14: Paranavaí - Umuarama

FIGURA 11.1.2 - UNIDADES AMBIENTAIS NATURAISFIGURA 11.1.2 - UNIDADES AMBIENTAIS NATURAIS
FONTE: Comissão Executora do ZEE - PR, 2014.

UNIDADES AMBIENTAIS NATURAIS



 ••• 132 •••

11.1.2  UAN 2: SERRA DO MAR11.1.2  UAN 2: SERRA DO MAR

A UAN Serra do Mar está localizada na linha orográfi ca denominada de Serra do Mar, na porção leste do 
Estado, correspondendo a 1,62% do Paraná, totalizando 323.358,65ha (3.233,58km2). Ela separa o Primeiro 
Planalto paranaense da Planície Litorânea. A cota mínima é de 50 metros e a máxima próxima de 1.500 
metros de altitude, com a clinografi a variando de inferior a 6% nas rampas de Pré-Serra e Serras Isoladas até 
30-47%, e superior a 47% de declividade nos blocos soerguidos da Serra do Mar.

Em geral, a dissecação do relevo apresenta-se alta quase na totalidade da UAN e muito alta nas 
proximidades do Primeiro Planalto Paranaense. As formas de relevo predominantes são morros com espigões 
de topos alongados, e em cristas com vertentes retilíneas, com vales em “V” encaixados e “V” fechados. 

A geologia dessa UAN compreende os maciços graníticos da Serra do Mar, gnaisses e migmatitos. Devido 
às declividades acentuadas e por suas características geológicas/geomorfológicas, possui alta fragilidade 
geoambiental, sujeita a acidentes geológicos vinculados principalmente a movimentos de massa e queda de 
blocos.

Os grupos de solos predominantes são do tipo Cambissolos, com ausência de caráter alumínico, 
Chernossolos e Neossolos Quartzarênicos; e Argissolos com ausência de caráter abrúptico e Luvissolos. 
Nos blocos soerguidos da Serra do Mar predominam os Afl oramentos de Rocha. Assim, apresenta solos 
inaptos para agricultura convencional, em função das limitações por riscos de erosão e contaminação por 
agrotóxicos. Ainda, nessa UAN estão inseridas as Unidades de Conservação presentes na Serra do Mar, sendo, 
portanto, áreas protegidas por legislação ambiental específi ca.

Em relação ao clima, a temperatura média anual varia de 15ºC a 21ºC, e a pluviosidade de 1.800 a 2.500 
mm/ano, sendo a porção territorial do Paraná com maior acumulado pluviométrico anual. Essa variabilidade 
se dá em função das variáveis estáticas e dinâmicas da climatologia.

Nesta região ocorre ainda a Floresta Ombrófi la Densa (Floresta Atlântica), considerada a formação mais 
pujante, heterogênea e complexa do sul do País. Apresenta grande riqueza, tanto animal como vegetal e é 
considerada um hotspot para a conservação da biodiversidade. Esta fl oresta apresenta variações altimétricas, 
que vão do patamar submontano ao altomontano. Também é possível encontrar raras amostras de “vegetações 
relíquias”, que são plantas rupícolas ocupando afl oramentos rochosos, ou os campos de altitude que aparecem 
em alguns cumes das serras.

FIGURA 11.1.4 - UAN 2: SERRA DO MARFIGURA 11.1.4 - UAN 2: SERRA DO MAR

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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FIGURA 11.1.5 - UAN 3: CURITIBA - TIJUCAS DO SULFIGURA 11.1.5 - UAN 3: CURITIBA - TIJUCAS DO SUL

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.1.3  UAN 3: CURITIBA - TIJUCAS DO SUL11.1.3  UAN 3: CURITIBA - TIJUCAS DO SUL

A UAN Curitiba - Tijucas do Sul está localizada na linha orográfi ca denominada de Primeiro Planalto 
Paranaense, na porção leste do Estado, correspondendo a 2,83% do Paraná, totalizando 564.727,98ha 
(5.647,27km2). A cota mínima é de 750 metros e a máxima de 1.400 metros de altitude, e a clinografi a varia 
de inferior a 6% de declividade próxima aos fundos de vale e predominantemente na porção Centro-Sul da 
UAN, atingindo a classe de 30% a 47% na porção leste, divisa com a Serra do Mar.

O relevo é caracterizado por apresentar predominantemente dissecação média, sendo que no Centro-
Sul encontram-se formas de relevo com dissecação baixa, e no leste, com dissecação muito alta. As formas 
de relevo são caracterizadas por topos alongados e aplainados, topos alongados e em cristas; vertentes 
convexas e retilíneas com vales em forma de “V”, “V” aberto e “V” fechado.

Nas planícies da bacia hidrográfi ca do Alto Iguaçu, ao longo dos canais fl uviais, predominam areias, 
cascalhos, argilas e turfas, correspondendo aos sedimentos recentes do Quaternário. Nas áreas de planalto, 
ocorrem: a) rochas cristalinas proterozóicas – granitos, gnaisses e migmatitos e litologias associadas; b) 

rochas vulcânicas e sedimentares da Formação Guaratubinha (riolitos, andesitos, conglomerados, siltitos); 
c) sedimentos pleistocênicos da Formação Guabirotuba (argilitos, siltitos, arcóseos). Com relação aos riscos 
geológicos, merecem destaque os terrenos com altas declividades, sujeitos a deslizamentos. Saliente-se ainda 
que nas áreas com ocorrência da Formação Guabirotuba encontram-se as argilas do grupo das esmectitas com 
alta suscetibilidade à erosão.

Os grupos de solos predominantes da UAN são os Cambissolos com ausência de caráter alumínico, 
Chernossolos e Neossolo Quartzarênico; Latossolos de textura argilosa e muito argilosa; e Argissolos com 
ausência de caráter abrúptico e Luvissolos. Em geral, os solos presentes nessa UAN mostram-se com boa 
aptidão agrícola e alto potencial produtivo.

A fragilidade geoambiental varia entre baixa, média e alta, sendo a clinografi a e o grau de dissecação 
do relevo os responsáveis por tais variações; ou seja, nas declividades mais suaves encontra-se a fragilidade 
mais baixa, enquanto nas porções de relevo mais íngreme verifi ca-se fragilidade mais elevada.

A temperatura média anual varia de 15ºC a 17ºC e a pluviosidade média anual de 1.500 a 1.800mm/
ano. Essa UAN apresenta maiores variações climáticas quando comparada com as demais em função da 
proximidade com a Serra do Mar e a Planície Litorânea.

Na UAN era possível encontrar originalmente grandes extensões da Floresta Ombrófi la Mista, conhecida 
mais popularmente como “Floresta com Pinheiros”, hoje praticamente reduzida a Formações Secundárias 
(capoeiras), bem como Formações Pioneiras de Infl uência Fluvial Herbáceo-arbustivas (várzeas) e taboais. 
Também existiam originalmente Campos Naturais (estepe gramíneo-lenhosa), hoje quase totalmente ocupados 
pela urbanização.

11.1.4  UAN 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS11.1.4  UAN 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS

A UAN Campo Largo - Adrianópolis está localizada na linha orográfi ca denominada de Primeiro Planalto 
Paranaense, na porção leste do Estado, correspondendo a 4,76% do Paraná, totalizando 948.759,93ha 
(9.487,59km2). A cota mínima, nesta UAN, é de 150 metros e a máxima 1.400 metros de altitude, e as classes 
de clinografi a variam de inferior a 6% e de 12% a 47%. Nas porções mais inclinadas do relevo, a clinografi a 
atinge a classe superior a 47% (norte e leste da UAN).

O relevo caracteriza-se por apresentar dissecação alta, predominando topos alongados e em cristas, 
vertentes convexas, côncavas e retilíneas, com altas declividades e vales em forma de “V”, “V” aberto e “V” 
encaixado.

A geodiversidade dessa UAN possui papel de destaque para o Estado. Destaca-se na produção de 
calcário calcítico, água mineral, areia, ouro, além de minerais (fi lito, quartzito, caulim) para a indústria de 
cerâmica branca e rochas carbonáticas dolomíticas para corretivo agrícola e cal. Ocorrem também rochas 
magmáticas intrusivas, cristalinas, diques de diabásio, granitos, gnaisses, migmatitos e as rochas do Grupo 
Açungui. É importante salientar a existência de planícies kársticas, sujeitas a riscos geológicos ligados à 
dinâmica do Karst, o que lhes confere caráter de alta fragilidade geoambiental, principalmente em função 
dos afundamentos kársticos.

Os solos presentes nessa UAN, em geral, confi guram-se como bons para a atividade silvipastoril e 
regulares a restritos para a utilização com lavouras. Os grupos de solos predominantes são os Cambissolos 
com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e Neossolo Quartzarênico; Argissolos com ausência de 
caráter abrúptico e Luvissolos; e Neossolos Regolíticos e Cambissolos com caráter léptico.

A temperatura média anual varia de 15ºC a 21ºC e a pluviosidade média anual de 1.500 a 2.300mm/ano.
Esta UAN possuía um ecótono entre a Floresta Ombrófi la Mista (fl oresta com pinheiros) e a Floresta 

Atlântica. Atualmente, somente podem ser encontradas Formações Secundárias fragmentadas dessas 
formações.
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FIGURA 11.1.6 - UAN 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLISFIGURA 11.1.6 - UAN 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.1.5  UAN 5: CASTRO - SENGÉS11.1.5  UAN 5: CASTRO - SENGÉS

A UAN Castro - Sengés está localizada na linha orográfi ca denominada de Primeiro Planalto Paranaense, 
na porção leste do Estado, correspondendo a 1,88% do Paraná, totalizando 375.627,26ha (3.756,27km2). A 
cota mínima é de 800 metros e a máxima 1.200 metros de altitude, e as classes de clinografi a predominantes 
variam de inferior a 6%, localizadas na porção oeste da UAN, e de 12% a 30% de declividade na porção leste.

Apresenta dissecação que varia de média, na porção oeste, a alta na porção leste. Assim, nos relevos 
com dissecação média predominam as formas de topos alongados e aplainados, vertentes convexo-côncavas 
e vales abertos de fundo plano. Já, nos relevos com dissecação alta, predominam as formas de topos 
alongados, vertentes convexas e vales em forma de “V”.

A geologia é constituída por rochas graníticas do Complexo Granítico Cunharoranga e por rochas 
vulcânicas e sedimentares do Grupo Castro. No extremo nordeste da zona ocorrem metadolomitos, fi litos e 
quartzitos do Grupo Açungui. Ao longo dos principais cursos d’água verifi ca-se a presença de sedimentos 
recentes e, na porção sudoeste, ocorre grande concentração de diques de diabásio.

Os grupos de solos predominantes são os Latossolos de textura argilosa e muito argilosa; Argissolos 
com ausência de caráter abrúptico e Luvissolos; e os Neossolos Litólicos e Cambissolos Flúvicos ou de relevo 
montanhoso. Em geral, apresentam boa aptidão agrícola e alto potencial produtivo. Apenas os Neossolos e 
Cambissolos, por localizarem-se em relevo montanhoso, não são aptos à implantação de lavouras, mas têm 
possibilidade para práticas de uso sustentável em programas de interesse específi co.

A fragilidade geoambiental caracteriza-se, predominantemente, como baixa a oeste, enquanto no leste 
varia de baixa a média. Algumas áreas de fragilidade alta ocorrem sobre os sedimentos inconsolidados.

A temperatura média anual varia de 16ºC a 18ºC e a pluviosidade média anual de 1.350 a 1.500mm/ano.
A vegetação original desta UAN era composta pela Floresta Ombrófi la Mista, hoje reduzida a Formações 

Secundárias (capoeiras) e Campos Naturais (estepe gramíneo-lenhosa), ocupados atualmente pela agricultura 
ou pecuária.

FIGURA 11.1.7 - UAN 5: CASTRO - SENGÉSFIGURA 11.1.7 - UAN 5: CASTRO - SENGÉS

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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FIGURA 11.1.8 - UAN 6: PONTA GROSSA - JAGUARIAÍVAFIGURA 11.1.8 - UAN 6: PONTA GROSSA - JAGUARIAÍVA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.1.6  UAN 6: PONTA GROSSA - JAGUARIAÍVA11.1.6  UAN 6: PONTA GROSSA - JAGUARIAÍVA

A UAN Ponta Grossa - Jaguariaíva está localizada na linha orográfi ca denominada de Segundo Planalto 
Paranaense, na porção leste do Estado, correspondendo a 3,09% do Paraná, totalizando 617.001,50ha 
(6.170,01km2). A cota mínima, nesta UAN, é de 600 metros e a máxima de 1.200 metros de altitude, e as 
classes predominantes de clinografi a variam de inferior a 6% e de 6% a 12%. Em algumas áreas específi cas, 
no centro-norte, verifi cam-se clinografi as mais acentuadas, chegando a 47%.

A dissecação predominante na porção norte da UAN é alta. Assim, as formas de topos mais frequentes 
são os alongados; as vertentes convexas são muito inclinadas e os vales em forma de “V”. Já, no sul da UAN, 
a dissecação varia de média a baixa. As formas de topos são alongadas e aplainadas, as vertentes convexas, 
côncavas e retilíneas e os vales em forma de “U” e “em calha” muito encaixados.

A geologia é constituída principalmente por arenitos e folhelhos das Formações Furnas e Ponta Grossa, 
respectivamente. Em função da presença dos arenitos, possui importância como aquífero, demandando 
cuidados com o manejo da terra.

Os grupos de solos predominantes nessa UAN são os Latossolos de textura argilosa e muito argilosa; 
Cambissolos com ausência de caráter alumínico; e os Neossolos Litólicos e Cambissolos Flúvicos ou de relevo 
montanhoso. Em geral, apresentam boa aptidão agrícola e alto potencial produtivo. Apenas os Neossolos e 
Cambissolos, por localizarem-se em relevo montanhoso, não são aptos à implantação de lavouras, podendo 
ser utilizados em um sistema agrofl orestal com base ecológica.

A fragilidade geoambiental varia de baixa, nas porções de relevo com clinografi a menos acentuada, a 
média, principalmente nas porções de relevo com dissecação elevada.

A temperatura média anual varia de 16ºC a 19ºC e a pluviosidade média anual de 1.350 a 1.500mm/ano.
Nesta UAN originalmente ocorria a Floresta Ombrófi la Mista, hoje restrita a Formações Secundárias 

(capoeiras), bem como grandes extensões de Campos Naturais (estepe gramíneo-lenhosa), convertidos para 
a agricultura. Havia ainda a ocorrência mais meridional do Brasil de savanas (cerrados), em pequenas 
extensões, hoje praticamente desaparecidas.

FIGURA 11.1.9 - UAN 7: TELÊMACO BORBA - LAPA - WENCESLAU BRÁSFIGURA 11.1.9 - UAN 7: TELÊMACO BORBA - LAPA - WENCESLAU BRÁS

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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11.1.7  UAN 7: TELÊMACO BORBA - LAPA - WENCESLAU BRAZ11.1.7  UAN 7: TELÊMACO BORBA - LAPA - WENCESLAU BRAZ

A UAN Telêmaco Borba - Lapa - Wenceslau Braz está localizada na linha orográfi ca denominada de Segundo 
Planalto Paranaense, no leste do Estado, correspondendo a 7,31% do Paraná, totalizando 1.456.949,38ha 
(14.569,49km2). A cota mínima é de 450 metros e a máxima é superior a 1.000 metros de altitude, e as classes 
clinográfi cas mais frequentes são: inferior a 6% no sul da UAN, de 6% a 12% e de 12% a 30% no norte da 
UAN.

A dissecação predominante na UAN analisada é média. Assim, as formas de topos mais frequentes são as 
alongadas, as vertentes retilíneas e côncavas e os vales em forma de “U”. 

Em relação à geologia, a UAN está sob a Formação Itararé, que é composta por um conjunto heterogêneo de 
rochas sedimentares, incluindo: arenitos, siltitos, folhelhos, argilitos, diamictitos, tilitos e, ocasionalmente, 
níveis de carvão.

Os grupos de solos predominantes são os Cambissolos com caráter alumínico; os Cambissolos com 
ausência de caráter alumínico, Chernossolos e Neossolo Quartzarênico; e os Latossolos de textura argilosa 
e muito argilosa. Os grupos predominantes nessa UAN são os Cambissolos com caráter alumínico. Com tal 
caráter e mesmo os pouco profundos, após realização da neutralização das altas concentrações de alumínio 
e implantadas as práticas de controle de erosão, podem ser utilizados com exploração agropecuária de baixa 
intensidade, como, por exemplo, a integração lavoura-pecuária-fl oresta.

Apresenta fragilidade geoambiental predominantemente média e alta no norte, onde a clinografi a é mais 
acentuada; e fragilidade geoambiental baixa e média no sul, que corresponde aos relevos com inclinações 
mais suaves. 

A temperatura média anual varia de 17ºC a 20ºC e a pluviosidade média de 1.500 a 1.650mm/ano.
A vegetação original desta UAN era composta pela Floresta Ombrófi la Mista, hoje reduzida a Formações 

Secundárias (capoeiras) em pequenos fragmentos.

11.1.8  UAN 8: SÃO MATEUS DO SUL - ORTIGUEIRA - JOAQUIM TÁVORA11.1.8  UAN 8: SÃO MATEUS DO SUL - ORTIGUEIRA - JOAQUIM TÁVORA

A UAN São Mateus do Sul - Ortigueira - Joaquim Távora corresponde a 12,46% do Paraná, totalizando 
2.482.503,69ha (24.825,03km2). Está localizada predominantemente na linha orográfi ca denominada de 
Segundo Planalto Paranaense (95,71%), e uma pequena área no Terceiro Planalto Paranaense (4,29%). A cota 
mínima é de 350 metros e a máxima de 1.200 metros de altitude, e a clinografi a predominante corresponde 
a classe inferior a 6%, de 6% a 12%, localizadas no sul e norte da UAN; e de 12% a 30% de declividade na 
área central e extremo norte.

A dissecação no sul dessa UAN é predominantemente baixa e média, resultando nas seguintes formas de 
relevo: topos aplainados e alongados; vertentes convexas, côncavas e retilíneas com vales em “V” aberto e 
em “U”.

Na porção central dessa UAN, a dissecação é predominantemente alta. Assim, as formas de topos mais 
frequentes são as alongadas e em cristas; e as alongadas e aplainadas. As vertentes são as retilíneas, as 
convexas e as convexo-côncavas, sendo os vales em forma de “V” e “V” abertos. As características descritas 
são igualmente encontradas no extremo norte da UAN.

No norte da UAN, a dissecação caracteriza-se como baixa e média, sendo comuns as formas de topos 
aplainadas, vertentes convexas e os vales em forma de “V” aberto e abertos de fundo plano.

A geologia é composta pelas rochas sedimentares dos grupos Guatá e Passa Dois da Bacia do Paraná. 
Inclui siltitos, argilitos, arenitos, folhelhos e rochas carbonáticas. É uma importante zona mineral com 
ocorrências e minas de carvão, urânio e do folhelho pirobetuminoso (“xisto betuminoso de São Mateus do 
Sul”), onde a Petrobrás extrai petróleo (Petrosix). Também importante é a extração de argila para a indústria 
cerâmica. Nas áreas com clinografi a mais acentuada, há suscetibilidade a processos erosivos e movimentos 
de massa.

Na UAN analisada, os grupos de solos predominantes são os Neossolos Regolíticos e Cambissolos com 
caráter léptico; os Argissolos com caráter abrúptico; e os Argissolos com ausência de caráter abrúptico e 

Luvissolos. Em geral, os solos presentes na UAN apresentam-se com boa aptidão para o sistema silvipastoril 
e regular a restrita aptidão para lavouras. Especifi camente os Neossolos, grupo com maior área na UAN, 
apresentam potencial para utilização com sistemas integrados de produção lavoura-pecuária-fl oresta.

Essa UAN apresenta fragilidade geoambiental predominantemente média e alta no centro-norte, onde a 
clinografi a é mais acentuada e a dissecação também é elevada; e fragilidade geoambiental baixa e média no 
sul, que corresponde ao relevo com menor inclinação. 

A temperatura média anual varia de 17ºC a 21ºC e a pluviosidade média anual de 1.500 a 1.800mm/ano.
A vegetação original desta UAN era composta pela Floresta Ombrófi la Mista no Centro-Sul, em bom 

estado de conservação, e pela Floresta Estacional Semidecidual no centro-norte, hoje reduzida a Formações 
Secundárias (capoeiras) em pequenos fragmentos.

FIGURA 11.1.10 - UAN 8: SÃO MATEUS DO SUL - ORTIGUEIRA - JOAQUIM TÁVORAFIGURA 11.1.10 - UAN 8: SÃO MATEUS DO SUL - ORTIGUEIRA - JOAQUIM TÁVORA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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FIGURA 11.1.11 - UAN 9: GUARAPUAVA - PITANGAFIGURA 11.1.11 - UAN 9: GUARAPUAVA - PITANGA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.1.9  UAN 9: GUARAPUAVA - PITANGA11.1.9  UAN 9: GUARAPUAVA - PITANGA

A UAN Guarapuava - Pitanga está localizada na linha orográfi ca denominada de Terceiro Planalto 
Paranaense, na área central do Estado, correspondendo a 2,95% do Paraná, totalizando 587.729,66ha 
(5.877,29km2). A cota mínima é de 300 metros e a máxima de 1.200 metros de altitude, e a clinografi a varia 
de inferior a 6%, sendo mais frequente no Sul da UAN, e de 6% a 12% e 12% a 30% na porção Norte.

A dissecação predominante no sul é baixa, sendo as formas mais frequentes os topos aplainados, as 
vertentes retilíneas e convexas, e os vales em “U”. Já, no norte, a dissecação predominante é a média, 
resultando em topos alongados, vertentes convexas e vales em forma de “V”.

Essa UAN é constituída por rochas vulcânicas do Grupo São Bento – Magmatismo Serra Geral, sendo 
predominante a ocorrência de basaltos, com ocorrências menores de rochas vulcânicas intermediárias e 
ácidas. Assim, apresenta os Latossolos de textura argilosa e muito argilosa e os Neossolos Litólicos e 
Cambissolos Flúvicos e Cambissolos Háplicos de relevo montanhoso. Parte signifi cante da UAN é composta 
por Latossolos, que possuem como característica principal boa aptidão agrícola e alto potencial produtivo, 

portanto, excelente para lavoura de grãos, por exemplo. Nas áreas de Neossolos e Cambissolos, por localizarem-
se em relevo mais íngreme, é conveniente a proteção da cobertura vegetal, podendo a mesma ser explorada 
mediante técnicas extrativas não predatórias.

Em função das características dos componentes da geodiversidade, essa UAN apresenta fragilidade 
geoambiental baixa.

A temperatura média anual varia de 17ºC a 21ºC e a pluviosidade média anual de 1.500 a 1.800mm/ano.
Nesta UAN também havia uma transição entre a Floresta Ombrófi la Mista ao sul e a Floresta Estacional 

Semidecidual ao norte, hoje reduzidas a Formações Secundárias (capoeiras) em pequenos fragmentos.

FIGURA 11.1.12 - UAN 10: PALMAS - PALMITAL - REALEZAFIGURA 11.1.12 - UAN 10: PALMAS - PALMITAL - REALEZA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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11.1.10  UAN 10: PALMAS - PALMITAL - REALEZA11.1.10  UAN 10: PALMAS - PALMITAL - REALEZA

A UAN Palmas - Palmital - Realeza está localizada na linha orográfi ca denominada de Terceiro Planalto 
Paranaense, no Centro-Sul do Estado, correspondendo a 22,22% do Paraná, totalizando 4.426.521,37ha 
(44.265,21km2). A cota mínima é de 200 metros e a máxima de 1.100 metros de altitude, e a classe de 
clinografi a predominante é de 12% a 30% de declividade.

A dissecação predominante na UAN varia de média a alta. Assim, as formas de topos mais frequentes são 
as alongadas, alongadas em cristas e alongadas isoladas. As vertentes são retilíneas, convexas, côncavas 
e convexo-côncavas com formas dos vales predominantes em “U” aberto, “V” encaixado e “V” em degrau. 
Ocorrem os patamares estruturais delimitados por degraus topográfi cos.

Essa UAN é constituída por rochas vulcânicas do Grupo São Bento – Magmatismo Serra Geral, sendo 
predominante a ocorrência de basaltos.

Os grupos de solos predominantes na UAN são os Neossolos Regolíticos e Cambissolos com caráter 
léptico; Nitossolos; e os Latossolos de textura argilosa e muito argilosa. Em geral, os Neossolos mostram-
se com aptidão de restrita a regular, e baixo potencial agrícola. Já as áreas com presença dos Nitossolos e 
Latossolos apresentam boa aptidão agrícola e alto potencial produtivo.

Predomina fragilidade média e alta, principalmente em função da clinografi a acentuada e da dissecação 
também elevada. Apresenta baixa suscetibilidade aos processos erosivos.

A temperatura média anual varia de 17ºC a 21ºC e a pluviosidade média anual de 1.500 a 1.950 mm/ano.
A cobertura vegetal desta UAN apresentava uma transição entre a Floresta Ombrófi la Mista ao sul, com 

algumas áreas razoavelmente conservadas, e a Floresta Estacional Semidecidual a sudeste e norte, hoje 
reduzidas a Formações Secundárias (capoeiras) em pequenos fragmentos.

11.1.11  UAN 11: FRANCISCO BELTRÃO - PATO BRANCO11.1.11  UAN 11: FRANCISCO BELTRÃO - PATO BRANCO

A UAN Francisco Beltrão - Pato Branco está localizada na linha orográfi ca denominada de Terceiro Planalto 
Paranaense, no sul do Estado, correspondendo a 1,98% do Paraná, totalizando 395.729,08ha (3.957,29km2). 
Saliente-se que a referida UAN não se apresenta de maneira contínua no espaço geográfi co paranaense, 
sendo compartimentada em três áreas. A cota mínima é de 300 metros e a máxima de 1.300 metros de 
altitude, e as classes de clinografi a predominantes variam de inferior a 6% e de 6% a 12% no compartimento 
ocidental, chegando à classe de 12% a 30% de declividade no compartimento oriental.

A dissecação predominante no compartimento ocidental da UAN é média. As formas predominantes são: 
topos alongados, vertentes convexas e vales em “V” aberto. No compartimento oriental a dissecação é baixa, 
sendo as formas mais frequentes os topos aplainados, vertentes retilíneas e convexas com topos em forma 
de “U”. 

Assim como as demais UANs localizadas no Terceiro Planalto Paranaense, esta também é constituída 
por rochas vulcânicas do Grupo São Bento – Magmatismo Serra Geral, sendo predominante a ocorrência de 
basaltos.

Os grupos de solos que predominam são os Latossolos de textura argilosa e muito argilosa; e os Nitossolos. 
Praticamente toda a UAN é composta por esses dois tipos de solos, que possuem, como característica 
principal, boa aptidão agrícola e alto potencial produtivo, portanto, excelentes para lavoura de grãos, por 
exemplo.

Possui grau de fragilidade geoambiental predominantemente baixo em função das características físico-
naturais existentes. No entanto, é fundamental, na agropecuária, a utilização de práticas conservacionistas, 
uma vez que a UAN apresenta suscetibilidade a processos erosivos.

A temperatura média anual varia de 15ºC a 18ºC e a pluviosidade média anual de 1.800 a 2.000mm/ano.
Nesta UAN a cobertura vegetal apresentava formações da Floresta Ombrófi la Mista, hoje muito 

fragmentadas e áreas com campos naturais, quase totalmente ocupadas pela agricultura.

FIGURA 11.1.13 - UAN 11: FRANCISCO BELTRÃO - PATO BRANCOFIGURA 11.1.13 - UAN 11: FRANCISCO BELTRÃO - PATO BRANCO

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.1.12  UAN 12: CORNÉLIO PROCÓPIO - MARILÂNDIA DO SUL11.1.12  UAN 12: CORNÉLIO PROCÓPIO - MARILÂNDIA DO SUL

A UAN Cornélio Procópio - Marilândia do Sul corresponde a 4,81% do Paraná, totalizando 958.229,74ha 
(9.582,29km2). Está localizada predominantemente na linha orográfi ca denominada de Terceiro Planalto 
Paranaense (94,51%), e uma pequena área no Segundo Planalto Paranaense (5,48%). A cota mínima é de 300 
metros e a máxima de 1.000 metros de altitude, e as classes de clinografi a variam de inferior a 6%, de 6% a 
12% e de 12% a 30% de declividade.

A dissecação predominante varia de média a alta. Assim, as formas de topos mais frequentes são as 
alongadas, as vertentes convexas e os vales em forma de “V”, com ocorrência de patamares estruturais 
acompanhados de degraus topográfi cos mantidos pelas camadas de derrames de lavas basálticas. 

Essa UAN é constituída por rochas vulcânicas do Grupo São Bento – Magmatismo Serra Geral, sendo 
predominante a ocorrência de basaltos. 

Os grupos de solos predominantes são os Nitossolos; os Latossolos de textura argilosa e muito argilosa; 
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e os Neossolos Regolíticos e Cambissolos com caráter léptico. As duas primeiras classes apresentam boa 
aptidão agrícola e alto potencial agropecuário. Nas áreas de declividades acentuadas, em que aparecem os 
Neossolos e Cambissolos, existem restrições de uso, mas com possibilidade para produções sustentáveis, se 
exploradas mediante sistema agrofl orestal com base agroecológica.

Predomina grau de fragilidade geoambiental baixo e alto, em função das características clinográfi cas 
e da dissecação presentes na UAN. As áreas com encostas mais íngremes são sujeitas à ação de processos 
erosivos mais acentuados.

A temperatura média anual varia de 19ºC a 21ºC e a pluviosidade média anual de 1.350 a 1.650mm/ano.
A cobertura vegetal desta UAN apresentava a Floresta Estacional Semidecidual, hoje praticamente 

reduzida a Formações Secundárias (capoeiras) em pequenos fragmentos.

FIGURA 11.1.14 - UAN 12: CORNÉLIO PROCÓPIO - MARILÂNDIA DO SULFIGURA 11.1.14 - UAN 12: CORNÉLIO PROCÓPIO - MARILÂNDIA DO SUL

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.1.13  UAN 13: FOZ DO IGUAÇU - MARINGÁ - BANDEIRANTES 11.1.13  UAN 13: FOZ DO IGUAÇU - MARINGÁ - BANDEIRANTES 

A UAN Foz do Iguaçu - Maringá - Bandeirantes está localizada na linha orográfi ca denominada de 
Terceiro Planalto Paranaense, correspondendo ao eixo oeste/nordeste do Estado, correspondendo a 17,79% 
do Paraná, totalizando 3.544.421,94ha (35.444,21km2). A cota mínima é de 100 metros e a máxima de 800 
metros de altitude, e as classes de clinografi a variam de inferior a 6%, de 6% a 12%, chegando, em morros 
isolados, a 30% de declividade nos morros isolados desta UAN.

A dissecação predominante varia de baixa a média. Assim, as formas de topos mais frequentes são as 
alongadas e as aplainadas, as vertentes convexas e os vales em forma de “V”. 

A UAN é constituída por rochas vulcânicas do Grupo São Bento – Magmatismo Serra Geral, sendo 
predominante a ocorrência de basaltos. Esta UAN se destaca na produção mineral, principalmente de agregados 
minerais (brita) para a construção civil, material de calçamento e areia. Destaca-se pela possibilidade 
de exploração da água artesiana do Aquífero Serra Geral. No extremo leste dessa UAN ocorrem rochas 
sedimentares da Bacia do Paraná, mais especifi camente das formações Botucatu, Pirambóia, Rio do Rastro e 
Teresina, sendo necessária a utilização de práticas conservacionistas para não comprometer a qualidade do 
Aquífero Guarani.

Os solos predominantes são os Latossolos de textura argilosa e muito argilosa; e os Nitossolos que 
em geral apresentam-se como solos com boa aptidão agrícola e alto potencial agropecuário. Para o uso 
sustentável das áreas com os principais grupos de solos, indica-se o sistema de plantio direto integrado com 
práticas de controle do escoamento superfi cial de águas pluviais.

No geral, possui baixa fragilidade geoambiental, sendo que em algumas áreas específi cas há suscetibilidade 
a processos erosivos. 

A temperatura média anual varia de 19ºC a 22ºC e a pluviosidade média anual de 1.500 a 1.600mm/ano.
Nesta UAN ocorria a Floresta Estacional Semidecidual, hoje praticamente reduzida a Formações 

Secundárias (capoeiras) em pequenos fragmentos, com exceção de algumas áreas preservadas em Unidades 
de Conservação, como o Parque Nacional do Iguaçu.
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11.1.14  UAN 14: PARANAVAÍ - UMUARAMA11.1.14  UAN 14: PARANAVAÍ - UMUARAMA

A UAN Paranavaí - Umuarama está localizada no Terceiro Planalto Paranaense, no 
noroeste do Estado, correspondendo a 15,22% do Paraná, totalizando 3.031.892,79ha 
(30.318,92km2). A cota mínima é de 200 metros e a máxima de 600 metros de altitude, e 
as classes clinográfi cas predominantes variam de inferior a 6% de declividade, próximo 
aos fundos de vale, e de 6% a 12% nesta UAN, podendo chegar a 30% em morros isolados.

O relevo, em geral, apresenta características de baixa dissecação no norte da UAN. 
Assim, em tal área, são recorrentes topos alongados e aplainados, vertentes convexas 
e vales em “V” e “V” aberto. No sul, a UAN apresenta dissecação média, cujas formas 
predominantes são semelhantes às supracitadas, porém com vales em forma de “V”.

As formas dessa UAN estão modeladas em rochas da Formação Caiuá, do Grupo Bauru. 
Além da presença desses arenitos, destaca-se a ocorrência, no entorno dos grandes rios, 
de sedimentos recentes.

Os solos predominantes são os Latossolos de textura média, Argissolos com ausência 
de caráter abrúptico e Luvissolos; e ainda os Argissolos com caráter abrúptico. Em 
função das características pedológicas desses solos, a UAN apresenta predomínio de alta 
fragilidade aos processos erosivos laminares e lineares.

A temperatura média anual varia de 20ºC a 23ºC e a pluviosidade média anual de 
1.350 a 1.650mm/ano. 

Nesta UAN havia grandes extensões da Floresta Estacional Semidecidual, hoje 
praticamente reduzida a Formações Secundárias (capoeiras) em pequenos fragmentos, 
com exceção de algumas áreas preservadas em Unidades de Conservação, como o Parque 
Nacional de Ilha Grande, que possui também extensas áreas com Formações Pioneiras de 
Infl uência Fluvial com herbáceas (várzeas), praticamente as últimas existentes no Rio 
Paraná.
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11.2  UNIDADES SOCIOECONÔMICAS - USES 11.2  UNIDADES SOCIOECONÔMICAS - USES 

Autoria: Comissão Executora

Segundo Ross (2009), as organizações humanas ou sociais se estruturam e funcionam apoiadas por sistemas 
socioeconômicos. Toda organização social ou sistema socioeconômico depende diretamente dos recursos da 
natureza, do trabalho humano, da base fi nanceira, e de uma estrutura governamental que se impõe por meio dos 
instrumentos regulatórios (leis e tributos fi scais). À semelhança da natureza, os sistemas socioeconômicos se 
estruturam em componentes ou setores (fi gura 11.2.1). Basicamente, pode-se entender que as mais diferentes 
organizações socioeconômicas estão articuladas e funcionam por ações combinadas entre os setores fi nanceiro, 
produtivo primário, produtivo de transformação, comercialização/serviços e consumo, e o Estado como poder 
máximo e regulador. 

Esses setores representam os componentes dos sistemas socioeconômicos, e, do mesmo modo que 
nos sistemas naturais, são interdependentes e articulados por meio de fl uxos de dinheiro, mercadorias, 
documentos, informações, pessoas. Mas todos estão, direta ou indiretamente, na dependência dos recursos 
naturais (água, ar, minerais energéticos e não energéticos, agricultura, pecuária, silvicultura, entre outros).

Os sistemas socioeconômicos não podem existir se não estiverem articulados aos sistemas ambientais 
naturais porque é destes que se extraem os mais diversos recursos, que vão alimentar a cadeia produtiva 
primária e de transformação, e que completam o circuito quando os produtos gerados chegam ao consumidor 
fi nal, que por sua vez é o que retroalimenta os setores produtivo, fi nanceiro e de serviços.

Compreendendo os sistemas socioeconômicos, e para dar continuidade à metodologia do ZEE-PR, foi 
necessária a identifi cação das Unidades Socioeconômicas (USEs).

As USEs foram identifi cadas por meio da integração das variáveis do componente da socioeconomia, 
tendo como base as informações provenientes das estatísticas ofi ciais disponibilizadas pelo Governo Federal 
e estadual nas áreas social (educação, saúde, renda e demografi a), de infraestrutura e serviços de utilidade 
pública e econômica (uso e cobertura da terra), abrangendo tanto o meio urbano quanto o rural.

FIGURA 1 - FLUXOGRAMA DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA SOCIEDADEFIGURA 1 - FLUXOGRAMA DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA SOCIEDADE

SISTEMAS SOCIOECONÔMICOS

Fonte: Ross (2009)

A delimitação das USEs para o Estado do Paraná (fi gura 11.2.2) objetivou a defi nição de unidades/
espaços territoriais que internamente apresentam similaridade nas características econômicas, sociais e 
culturais, porém diferenciam-se entre si. As características mencionadas se manifestam no espaço geográfi co 
por meio dos usos dominantes dos recursos naturais, possibilitando a compreensão das potencialidades 
humanas e das fragilidades socioculturais.

Ross e Del Prette (1997) afi rmam que na análise das USEs é fundamental considerar as tendências históricas 
de produção social, que por sua vez acabam parcialmente integradas ao desenvolvimento abrangente da 
economia nacional e, em alguns casos, internacional, estabelecendo relações entre si em diversos níveis, 
solidifi cando-se, assim, modos diferenciados de apropriação do espaço geográfi co, utilização de técnicas de 
exploração da natureza, condições de vida e relações institucionais.

Ainda, segundo os mesmos autores, as mais variadas relações sociais e os respectivos tipos humanos 
aparecem dispersos e isolados, mas são os sintomas mais evidentes de um único processo de expansão da 
economia regional e nacional.

Por meio das USEs é possível estabelecer diretrizes que promovam a melhoria na qualidade de vida e o incentivo 
às atividades econômicas que possibilitem, por um lado, dinamizar o desenvolvimento regional no sentido e 
condições desejadas e, por outro, garantir condições ambientalmente seguras. Portanto, as USEs apresentam uma 
diferenciação do território do ponto de vista socioeconômico, que servirá para auxiliar na identifi cação de novas 
áreas para desenvolvimento, para recuperação ou, até mesmo, para preservação.

As USEs constituem, portanto, espaços territoriais que guardam uma certa homogeneidade ou semelhança 
interna, nos aspectos econômicos, sociais e culturais, e diferenças externas, entre elas, nesses mesmos 
aspectos. Em função do processo histórico de uso e ocupação das terras, das características socioculturais 
herdadas dos colonizadores, bem como das condições naturais de cada lugar e/ou região, cada Unidade 
Socioeconômica apresenta peculiaridades que as identifi cam e, portanto, as distinguem umas das outras. Há 
diferenças entre elas que são fortemente marcadas pelo desempenho econômico como um todo, e se refl etem 
nas condições sociais, como renda per capita, emprego, escolaridade, moradia, saúde, entre outros. 

As diferenças socioeconômicas entre as USEs são, também, refl exo direto do setor produtivo primário e 
secundário (agricultura, pecuária, silvicultura, mineração e indústrias diversas) e seus vínculos, que são mais ou 
menos intensos, dependendo de seu padrão/perfi l de economia local, regional, nacional ou global. As USEs cujas 
atividades econômicas têm uma relação mais de economia local, ou mesmo, regional, tendem a apresentar maiores 
defi ciências nos aspectos sociais, com índices de desenvolvimento mais baixos. Já as USEs cujas atividades 
produtivas apresentam uma relação de fl uxos de produtos e fi nanceiro, de espectro nacional, e sobretudo 
internacional (global), mostram-se em condições sociais melhores e, portanto, com índices de desenvolvimento 
mais altos.

As USEs foram defi nidas a partir do agrupamento de municípios com indicadores de desenvolvimento 
semelhantes, pelo emprego de um índice agregado que engloba dez variáveis: Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita; rendimento nominal médio mensal do trabalho de pessoas de 10 anos ou mais de idade; taxa de 
alfabetização de pessoas de 10 anos ou mais de idade; proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade 
sem instrução, ou com ensino fundamental incompleto; mortalidade infantil; esperança de vida ao nascer; 
proporção de domicílios com rendimento nominal médio mensal per capita de até ¼ de salário mínimo; razão 
de dependência; proporção de domicílios atendidos por rede geral de distribuição de água; e proporção de 
domicílios com lixo coletado.

De forma mais detalhada, os resultados das variáveis citadas, referentes ao ano de 2010, foram convertidos 
em índices, tendo sempre a média do Estado como base 100, com a aplicação da proporcionalidade direta ou 
inversa dependendo da característica da informação, o que permitiu o cálculo (média geométrica de dez índices) 
de um resultado geral para cada município. Adicionalmente, após a delimitação territorial dos agregados 
municipais, pelo critério socioeconômico, houve a sobreposição do uso e cobertura da terra, naturalmente não 
alinhados à divisão político-administrativa, resultando em treze USEs.

Uma sinopse das principais características de cada uma das USEs está descrita na sequência. Na tabela 
11.2.1, ilustra-se a área total de cada USE e sua respectiva representatividade no Estado do Paraná.
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FIGURA 11.2.2 - UNIDADES SOCIOECONÔMICASFIGURA 11.2.2 - UNIDADES SOCIOECONÔMICAS

FONTE: Comissão Executora do ZEE, 2014
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TABELA 11.2.1 - ÁREA TOTAL DE CADA USE E RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE NO ESTADOTABELA 11.2.1 - ÁREA TOTAL DE CADA USE E RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE NO ESTADO

CÓDIGO USE
ÁREA TOTAL

PORCENTAGEM (%)
(km²) (ha)

1 Planície Costeira 2.386,61 238.661,59 1,19
2 Serra do Mar 3.388,94 338.894,66 1,70
3 Região Metropolitana de Curitiba Sul 8.108,53 810.853,85 4,06
4 Telêmaco Borba - Adrianópolis 15.710,08 1.571.008,77 7,88
5 Ponta Grossa - Castro 9.404,44 940.444,76 4,71
6 Prudentópolis 1.620,05 162.005,71 0,81
7 Palmas - São Mateus do Sul 25.496,50 2.549.650,89 12,79
8 Pato Branco - Realeza 10.723,62 1.072.362,08 5,38
9 Guarapuava - Pitanga 8.235,76 823.576,41 4,13
10 Ortigueira - Ibaiti 19.237,88 1.923.788,67 9,65
11 Palmital - Céu Azul 19.529,72 1.952.972,77 9,79
12 Foz do Iguaçu - Londrina 51.413,40 5.141.340,98 25,79
13 Paranavaí - Umuarama 24.035,75 2.403.575,53 12,06

FONTE: Comissão Executora do ZEE, 2014
NOTA: Os parâmetros adotados para os cálculos foram: projeção cilíndrica equivalente, datum SAD 69, elipsóide de referência 1967, meridiano central -51°, paralelo 
padrão -24° 45’ e unidade de medida metros.

11.2.1  USE 1: PLANÍCIE COSTEIRA11.2.1  USE 1: PLANÍCIE COSTEIRA

A USE Planície Costeira apresenta diferenças em relação ao Paraná no que diz respeito à composição 
econômica, com uma menor participação do setor primário no Produto Interno Bruto (PIB) e uma importância 
relativa mais elevada da indústria, praticamente igualando-se ao Estado no peso dos serviços. Na receita 
gerada pela agricultura do território, predominam algumas lavouras permanentes, em especial a banana e o 
palmito, diferindo do perfi l do faturamento agrícola paranaense, marcado pela preponderância de lavouras 
temporárias, como soja e milho.

Na indústria da Planície Costeira são relevantes os segmentos químicos, voltados principalmente à 
produção de fertilizantes e alimentícios, com grande participação na fabricação de óleos vegetais. Em ambos 
os casos, as vantagens logísticas, relacionadas ao complexo portuário de Paranaguá, explicam a instalação 
de unidades manufatureiras na região, atraídas pelas facilidades no escoamento de produtos destinados 
ao mercado internacional e na internalização de mercadorias demandadas pelo País. Da mesma forma, a 
supremacia do transporte terrestre entre as atividades do terciário pode ser atribuída à condição privilegiada 
da espacialidade em termos logísticos. Ainda no Setor Terciário projeta-se o turismo no segmento de Sol 
e Mar, alavancando setores imobiliários, de serviços receptivos em alimentação, meios de hospedagens, 
transporte e outros, com forte conotação de sazonalidade.

No que tange aos aspectos sociodemográfi cos, verifi ca-se que o crescimento populacional do território 
é superior ao do Paraná e do Brasil, evidenciando a relevância de políticas regionais nas áreas de educação, 
saúde, infraestrutura, habitação, entre outras. Concentrados no meio urbano, os residentes na Planície 
Costeira registram uma taxa média de alfabetização que suplanta os percentuais referentes ao Estado e ao 
País, embora parcela signifi cativa da população não tenha completado sequer o ensino fundamental.

Como refl exo desse défi cit educacional e de outros fatores, a maior parte dos domicílios da região 
apresenta rendimento mensal per capita inferior a 1 salário mínimo, mesmo incluindo, além dos proventos 
do trabalho, benefícios previdenciários, transferências sociais, doações e rendas geradas pelo patrimônio, 
o que evidencia a necessidade de promoção do desenvolvimento econômico, obrigatoriamente em bases 
sustentáveis, para a melhoria das condições de vida da população local.

FIGURA 11.2.3 - USE 1: PLANÍCIE COSTEIRAFIGURA 11.2.3 - USE 1: PLANÍCIE COSTEIRA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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11.2.2  USE 2: SERRA DO MAR11.2.2  USE 2: SERRA DO MAR

Assim como na Planície Costeira, a agricultura da USE Serra do Mar apresenta, como produtos 
preponderantes, a banana e o palmito. Embora, muito menos representativos, em termos de valor da produção, 
o arroz, o tomate e a mandioca também integram a relação dos principais bens primários da região, não a 
ponto, porém, de alçar o setor agrícola local a um elevado status competitivo, o que é natural diante das 
restrições ambientais. Na atividade pecuária, merece destaque a criação de bubalinos.

Passando ao perfi l da indústria de transformação, segmento com baixo peso na economia da Serra do 
Mar, comparativamente à estrutura do PIB paranaense, sobressaem os ramos voltados à fabricação de papel, 
para uso comercial e de escritório, e alimentos e bebidas, atividade na qual é relevante a produção de águas 
envasadas. Já no Terciário, responsável pela maior fatia do PIB da USE em questão, observa-se a preponderância 
do grupo formado pelo comércio varejista, transporte terrestre, telecomunicações e alimentação. O alto nível 
de preservação e conservação da Mata Atlântica oportuniza o desenvolvimento do Ecoturismo e Turismo de 
Aventura, como potencial oferta de alternativas econômicas, dentro dos princípios da sustentabilidade. 

Em relação à demografi a, diferentemente da Planície Costeira, constata-se relativa estabilidade da 
população residente nos anos 2000, ocorrendo, concomitantemente, mudanças na estrutura etária, com 
a diminuição da representatividade dos jovens e o crescimento das faixas de idade intermediárias e mais 
elevadas. Predominantemente feminina e urbana, não obstante uma taxa de ruralização signifi cativamente 
mais alta que a do Paraná, a população da USE Serra do Mar apresenta um patamar de alfabetização mais 
baixo que o do Estado, com resultados piores nos estratos etários mais altos.

Finalmente, no que se refere à renda, mais da metade dos domicílios do território registram rendimento 
mensal per capita igual ou abaixo de 1 salário mínimo, sendo expressivo também o número de unidades 
domiciliares com valor por morador de até ½ salário de referência, tornando clara a grande margem para o 
avanço socioeconômico.

11.2.3  USE 3: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA SUL11.2.3  USE 3: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA SUL

A USE Região Metropolitana de Curitiba Sul é a região com maior participação no PIB paranaense. No que tange 
à composição do PIB local, o setor de serviço contribui signifi cativamente na USE Metropolitana, com destaque 
para o ramo de comércio. Praticamente insignifi cante, o setor primário apresenta baixo peso na composição do 
PIB, com a produção de lavouras temporárias, tais como milho, soja, feijão, fumo e batata-inglesa. A atividade 
industrial local não pode ser menosprezada, com relevante destaque para os segmentos de veículos automotores, 
reboques e carrocerias, fabricação de automóveis, camionetas e utilitários, e peças e acessórios para veículos 
automotores; fabricação de produtos derivados do petróleo e produção de refi no de petróleo; alimentos, com a 
fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos; borracha e plástico.

A combinação do bom sistema viário local – a região tem ligação rodoviária e ferroviária com portos e 
aeroportos; sua proximidade com São Paulo, maior centro econômico do Brasil, e com os portos de Paranaguá 
e Antonina (localizados no Paraná), e Navegantes e São Francisco (em Santa Catarina), contribuem para o 
dinamismo da região. Em relação à demografi a, constata-se que a população territorial é a maior do Paraná. 
O crescimento ocorrido se justifi ca, em certa medida, pela mobilidade populacional em direção à Região 
Metropolitana. No entanto, parte dessa expansão urbana está ocorrendo, inadequadamente, em áreas de 
mananciais hídricos da bacia do Alto Iguaçu.

Estes residentes, predominantemente femininos e urbanos, registram uma taxa média de alfabetização 
e um grau de escolaridade superiores aos observados no restante do Estado. A maior parte dos domicílios 
registra rendimento mensal per capita maior que 1 salário mínimo. Por fi m, os indicadores socioeconômicos 
demonstram que esta USE apresenta um maior desenvolvimento social e um maior dinamismo econômico em 
relação ao Estado do Paraná. 

A concentração populacional, a formação de um parque industrial expressivo em nível nacional, aliadas 
à boa infraestrutura básica e turística, têm gerado crescente desenvolvimento do segmento do Turismo de 
Negócios e Eventos na RMC, oferecendo grande número de vagas de trabalho no setor.

FIGURA 11.2.4 - USE 2: SERRA DO MARFIGURA 11.2.4 - USE 2: SERRA DO MAR

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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FIGURA 11.2.5 - USE 3: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA SULFIGURA 11.2.5 - USE 3: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA SUL

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.2.4  USE 4: TELÊMACO BORBA - ADRIANÓPOLIS11.2.4  USE 4: TELÊMACO BORBA - ADRIANÓPOLIS

A soja, o milho, o trigo e o feijão sobressaem na estrutura do setor primário local, observando-se, em 
paralelo, relevante participação, em termos de valor da produção, da atividade madeireira. Passando para 
o setor fabril, que registra alto peso na economia da USE Telêmaco Borba diante do observado no Estado, 
destacam-se os ramos de papel e celulose, na fabricação de papel e embalagens de papel; fabricação de 
cimento; alimentos e bebidas, fabricação de óleos vegetais em bruto e malte, cervejas e chopes. Já no 
Terciário, responsável pela maior fatia do PIB da USE em questão, observa-se preponderância das atividades 
de comércio, transporte e alojamento e alimentação.

Quanto ao setor de serviços voltados ao Turismo, nesta USE encontram-se segmentos distintos quanto 
à sua atuação em face das ocupações territoriais: o Turismo de Negócios, voltado ao ramo madeireiro na 
exploração de espécies refl orestadas, e o turismo em áreas naturais, como o Ecoturismo Rural e de Aventura, 
voltado principalmente à utilização das Unidades de Conservação. 

Na análise da demografi a na USE Telêmaco Borba - Adrianópolis, constata-se que o crescimento 
populacional, no período 2000-2010, supera o paranaense e o brasileiro, apontando a necessidade de 
políticas locais voltadas às áreas de educação, saúde, infraestrutura, habitação etc. Os residentes regionais 
estão, predominantemente, alocados na área urbana e são, em sua maioria, mulheres. Quanto à escolaridade, 
o patamar de pessoas de 25 anos ou mais de idade com ensino fundamental é semelhante ao do Paraná; no 
entanto, com resultados piores nos estratos mais altos de instrução.

Por fi m, como refl exo dos fatores educacionais, entre outros, mais da metade dos domicílios apresentam 
um salário médio mensal por morador de até 1 salário mínimo, sendo que o número de unidades domiciliares 
do território, com rendimento per capita de até ½ salário mínimo, apresenta peso maior frente ao Estado, 
impondo desafi os em políticas de promoção educacional.

FIGURA 11.2.6 - USE 4: TELÊMACOBORBA - ADRIANÓPOLISFIGURA 11.2.6 - USE 4: TELÊMACOBORBA - ADRIANÓPOLIS

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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FIGURA 11.2.7 - USE 5: PONTA GROSSA - CASTROFIGURA 11.2.7 - USE 5: PONTA GROSSA - CASTRO

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.2.5  USE 5: PONTA GROSSA - CASTRO11.2.5  USE 5: PONTA GROSSA - CASTRO

A composição do PIB na USE Ponta Grossa - Castro mostra supremacia do setor de serviços, em relação 
aos setores primário e secundário. A atividade agropecuária local, que apresenta no território um maior peso, 
comparativamente ao observado no Paraná, está direcionada para lavouras temporárias, principalmente soja 
e milho; e pecuária, com destaque à avicultura.

Na indústria sobressaem os setores de papel e celulose, voltados principalmente à produção de 
embalagens; alimentos e bebidas, na fabricação de óleos vegetais em bruto, laticínios e malte, cervejas 
e chopes; madeira, na produção de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e 
aglomerada. No setor de serviços predominam os ramos de comércio varejista, transporte, alojamento e 
alimentação. Ainda no setor terciário destaca-se o turismo em áreas naturais, principalmente em Tibagi e 
Ponta Grossa, nos Parques Estaduais do Guartelá e Vila Velha, respectivamente, e seus entornos, voltados à 
exploração das belezas cênicas dos Campos Gerais.
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Quanto aos aspectos sociodemográfi cos do território, observa-se que o crescimento populacional nos anos 
2000 supera o do Paraná. Esta população, em sua maioria feminina e agrupada na área urbana, registra uma taxa 
média de alfabetização e nível de instrução com patamares próximos aos referentes ao Estado. No entanto, mesmo 
com taxa de alfabetização e grau de instrução perto do registrado no Paraná, a região apresenta rendimento 
mensal per capita domiciliar inferior ao paranaense, e mais da metade dos salários médios mensais são iguais ou 
fi cam abaixo de 1 salário mínimo, ressaltando a relevância de mecanismos que auxiliem nas melhorias salariais.

FIGURA 11.2.8 - USE 6: PRUDENTÓPOLISFIGURA 11.2.8 - USE 6: PRUDENTÓPOLIS

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.2.6  USE 6: PRUDENTÓPOLIS11.2.6  USE 6: PRUDENTÓPOLIS

O setor primário da USE Prudentópolis exibe, como produtos preponderantes, o fumo e a soja. Menos 
signifi cativos em termos de valor da produção, o feijão, o milho e a batata-inglesa também aparecem entre 
os principais bens agropecuários. Já no setor manufatureiro, que apresenta baixo peso na economia de 
Prudentópolis, comparativamente aos demais setores na composição do PIB, destacam-se os grupos voltados 
à fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, na produção de material elétrico e eletrônico 
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para veículos automotores; fabricação de calçados, em especial os feitos em couro; fabricação de produtos de 
madeira, com a produção de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada.

No que se refere ao setor terciário, responsável pela maior fatia do PIB do território, constata-se 
a preponderância do ramo formado pelo comércio varejista. O turismo, com atrativos que envolvem a 
colonização ucraniana e as inúmeras cachoeiras, tem grande potencial de crescimento nos segmentos do 
Turismo Cultural, Rural, Ecoturismo e de Aventura.

Em relação à demografi a, nota-se relativa estabilidade populacional entre os anos de 2000 a 2010, 
com predominância de residentes do sexo masculino que vivem na área urbana, não obstante uma taxa de 
ruralização expressivamente superior à do Paraná. A população local apresenta uma taxa de alfabetização 
próxima a do Estado; no entanto, grande parte da população não possui ensino fundamental completo, 
impondo desafi os às políticas regionais direcionadas para a área educacional.

A baixa escolaridade se refl ete na renda per capita, visto que expressiva quantidade de unidades 
domiciliares locais registra rendimento mensal per capita igual ou menor que 1 salário mínimo, sendo 
signifi cativo o número de domicílios com valor por morador de até ½ salário mínimo, tornando necessárias 
políticas regionais de avanço socioeconômico. 

FIGURA 11.2.9 - USE 7: PALMAS - SÃO MATEUS DO SULFIGURA 11.2.9 - USE 7: PALMAS - SÃO MATEUS DO SUL

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.2.7  USE 7: PALMAS - SÃO MATEUS DO SUL 11.2.7  USE 7: PALMAS - SÃO MATEUS DO SUL 

A composição econômica da USE Palmas - São Mateus do Sul mostra elevada importância do setor 
de serviços, em relação às atividades da agropecuária e indústria, no PIB. O perfi l do setor primário, 
segmento que apresenta no território um peso maior que o observado no Estado do Paraná, está voltado para 
algumas lavouras temporárias, principalmente soja e milho. A silvicultura também apresenta relevância para 
a economia local, com potencial de espécies nativas, destacando-se a araucária, a erva-mate e a bracatinga.

Na indústria são relevantes os setores de papel e celulose, estes voltados principalmente à produção 
de papel, cartolina e papel-cartão; produtos de madeira, na fabricação de produtos de madeira, cortiça e 
material trançado; e fabricação de bebidas. Já em relação ao setor de serviços, tem-se a preponderância 
das atividades formadas pelo comércio, transporte, alojamento e alimentação. Na maior parte do território 
desta USE o potencial para desenvolver o Turismo Rural, como alternativa econômica, está nas propriedades 
privadas, a maior parte com características de Agricultura Familiar. Em União da Vitória encontram-se 
cachoeiras com alto grau de atratividade. O Turismo Cultural pode se desenvolver em torno da história do 
Paraná, com os temas Tropeirismo e Ciclos da Erva-mate e da Madeira. 

Em relação aos aspectos sociodemográfi cos, verifi ca-se que o crescimento da população local, entre 2000 
e 2010, é inferior ao do Paraná e do Brasil, apresentando ainda um aumento da concentração populacional 
na área urbana. Os residentes no território de União da Vitória registram uma taxa média de alfabetização 
inferior aos percentuais referentes ao Estado; concomitantemente, grande parte da população não possui 
ensino fundamental completo, impondo desafi os às políticas regionais na área da educação.

Por fi m, no que se refere à renda, como consequência da situação educacional e de outros fatores, a 
maioria dos domicílios locais apresenta rendimento mensal per capita – incluindo proventos do trabalho, 
benefícios previdenciários, transferências sociais, doações e rendas geradas pelo patrimônio – igual ou 
abaixo de 1 salário mínimo, evidenciando a necessidade de políticas para a melhoria das condições de vida 
da população.

11.2.8  USE 8: PATO BRANCO - REALEZA 11.2.8  USE 8: PATO BRANCO - REALEZA 

A USE Pato Branco - Realeza tem o setor industrial como principal potencialidade. Caracteriza-se por 
possuir um importante complexo de atividades relacionadas à tecnologia, uma vez que os agentes indutores 
dessa condição são as instituições de ensino e pesquisa na órbita do Centro Tecnológico e Industrial do 
Sudoeste do Paraná (CETIS). Cabe mencionar a alta concentração de universidades de tecnologia na referida 
unidade, em especial a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A institucionalidade implantada alçou 
a região a uma condição de vanguarda nos serviços de criação e desenvolvimento de software. Além disso, a 
região apresenta elevada participação na produção de móveis, confecção e vestuário, e metalurgia.

No que tange à produção agropecuária, a USE Pato Branco - Realeza segue a tendência apresentada em 
grande parte do Estado, ou seja, a concentração nas lavouras de soja e milho, voltadas em grande medida à 
exportação de grãos, o que demanda um sistema de logística adequado para a competitividade da unidade. 
Cabe destacar o setor pecuário, com atividades industriais de abate de aves e suínos.

O setor terciário, representado pelo turismo, tem potencial para desenvolver atividades voltadas ao 
Turismo de Saúde com águas termais, Turismo Rural e Turismo de Negócios e Eventos, envolvendo a área da 
informática.

Em relação à demografi a, os municípios-polo de Pato Branco e Francisco Beltrão apresentaram participação 
ascendente no total da população do Estado, o que pressupõe uma condição positiva em relação ao potencial 
de força de trabalho nas atividades produtivas da Unidade Socioeconômica em descrição. Ao mesmo tempo, 
os dados de educação, para grande parte dos municípios que compõem esta USE, apontam uma condição 
satisfatória, principalmente no número de pessoas com 10 anos ou mais alfabetizadas.
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FIGURA 11.2.10 - USE 8: PATO BRANCO - REALEZAFIGURA 11.2.10 - USE 8: PATO BRANCO - REALEZA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.2.9  USE 9: GUARAPUAVA - PITANGA11.2.9  USE 9: GUARAPUAVA - PITANGA

A USE Guarapuava - Pitanga é marcada pela alta participação do setor primário nas atividades produtivas 
ali estabelecidas, refl etida em grande medida pela produção intensiva de grãos. Cabe ressaltar que, devido às 
características peculiares do município de Guarapuava, parte do território, predominantemente rural, ocupa 
esta USE. Nesse sentido, a USE em questão contém áreas com baixos indicadores sociais, caracterizados 
por população predominantemente rural com baixo patamar de rendimento familiar, tendo como principal 
característica os insufi cientes proventos gerados pelo trabalho. Não possui grandes estabelecimentos 
industriais, o que implica na necessidade de transferências ofi ciais.

O desenvolvimento do Turismo Rural, em alguns núcleos, poderá ser uma alternativa econômica nas 
pequenas e médias propriedades que tenham atrativos e potencialidade, por ser atividade agregadora da 
mão de obra familiar. Guarapuava detém grande potencial para incrementar o Turismo de Negócios e Eventos 
no agronegócio.

FIGURA 11.2.11 - USE 9: GUARAPUAVA - PITANGAFIGURA 11.2.11 - USE 9: GUARAPUAVA - PITANGA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.2.10  USE 10: ORTIGUEIRA - IBAITI11.2.10  USE 10: ORTIGUEIRA - IBAITI

Os municípios que compõem a USE Ortigueira - Ibaiti são caracterizados pela grande participação das 
atividades agropastoris em suas economias. Mais especifi camente, a silvicultura tem o papel de setor-chave 
para o crescimento e desenvolvimento econômico desta unidade. Não por acaso, a aglomeração das indústrias 
de celulose e papel são observadas predominantemente nessa região, em grande medida nos municípios de 
Arapoti, Piraí do Sul, Sengés e Telêmaco Borba. Cabe destacar ainda a concentração da indústria madeireira, 
principalmente nos municípios próximos ao Norte Pioneiro. Nesta região, tem-se desenvolvido o Turismo 
Náutico ao longo da Represa de Xavantes, no Rio Paranapanema, e o Turismo Rural com a Rota do Café.

A USE Ortigueira - Ibaiti tem como sua maior potencialidade econômica a utilização de insumos da 
silvicultura, o que contribui certamente para a melhoria das condições de vida dos municípios que a compõem.

Para a reversão da precária condição do mercado de ocupações nas áreas socialmente críticas, o incentivo 
a empreendimentos e atividades produtivas relacionadas à extração e fabricação de produtos da silvicultura 
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estabelecerão relações formais de trabalho, de modo a assegurar direitos, benefícios e, consequentemente, 
maior proteção social à população local economicamente ativa.

FIGURA 11.2.12 - USE 10: ORTIGUEIRA - IBAITIFIGURA 11.2.12 - USE 10: ORTIGUEIRA - IBAITI

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.2.11  USE 11: PALMITAL - CÉU AZUL11.2.11  USE 11: PALMITAL - CÉU AZUL

A USE Palmital - Céu Azul é caracterizada por reunir municípios com reduzida produção das principais 
commodities agrícolas do Estado, baixa atividade industrial e nenhum polo de serviços. Tais municípios 
possuem população em sua maioria rural, com destaque para as atividades relacionadas à pecuária bovina.

A baixa urbanização da unidade socioeconômica em questão, atrelada à inexistência de grandes 
empreendimentos industriais, tem determinado o baixo patamar dos rendimentos domiciliares na região. 
Esta situação tem como principal determinante os insufi cientes proventos gerados pelo trabalho, o que 
ressalta o poder das transferências ofi ciais, tanto previdenciárias quanto assistenciais, na reversão dos 
quadros de pobreza.

Em consequência, 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.

FIGURA 11.2.13 - USE 11: PALMITAL - CÉU AZULFIGURA 11.2.13 - USE 11: PALMITAL - CÉU AZUL

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.2.12  USE 12: FOZ DO IGUAÇU - LONDRINA11.2.12  USE 12: FOZ DO IGUAÇU - LONDRINA

A USE Foz do Iguaçu - Londrina possui a maior extensão entre as unidades, abarcando o maior rol de 
municípios, principalmente grandes centros populacionais e econômicos do interior do Estado, como é o caso 
de Londrina, Maringá, Campo Mourão, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. Esta regionalização contempla os 
principais territórios de atuação das cooperativas agroindustriais do Estado, o que resulta numa agricultura 
altamente tecnifi cada, com elevado grau de abertura econômica e produtividade. Aliás, esta condição tem 
benefi ciado o forte desenvolvimento econômico e social nos municípios pertencentes ao referido recorte.
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TRÓPICO D
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FIGURA 11.2.14 - USE 12: FOZ DO IGUAÇU - LONDRINAFIGURA 11.2.14 - USE 12: FOZ DO IGUAÇU - LONDRINA
FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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Contudo, cabe destacar que a USE Foz do Iguaçu - Londrina se caracteriza pela estrutura econômica muito 
diversifi cada, uma vez que os municípios se distinguem entre si por desenvolverem atividades produtivas 
específi cas. O município de Foz do Iguaçu, com a presença da Usina Hidrelétrica de Itaipu, permite a 
participação do setor industrial no seu valor agregado, adquirindo uma importância elevada no conjunto 
da economia local, seguida pelas atividades relacionadas ao setor. Por outro lado, o município de Londrina 
detém participação muito alta do setor de serviços em relação aos demais, sobretudo pelas atividades de 
telecomunicações e comércio.

Por sua vez, Toledo, Cascavel, Campo Mourão e Maringá têm o ramo alimentício como determinante em 
seu desenvolvimento econômico e social, com um efeito multiplicador signifi cativo para outros setores e 
municípios do entorno.

Na indústria, cabe mencionar as atividades: farmacêutica, automotiva, de biocombustível, produtos 
químicos, máquinas e equipamentos, fabricação de metal, produtos eletrônicos, móveis, vestuário e 
acessórios, borracha e material plástico, metalurgia, produtos têxteis e artefatos de couro. Ressalta-se, 
ainda, a formação de aglomerações produtivas relacionadas a determinadas atividades industriais, além do 
estabelecimento de diversos Arranjos Produtivos Locais (APL).

O turismo encontra nesta USE condições propícias para o seu desenvolvimento: infraestrutura básica e 
turística; oferta em qualidade e quantidade de mão de obra; e posição geográfi ca estratégica, contribuindo 
nas conexões nacionais e internacionais. O segmento de Negócios e Eventos é forte nos principais centros – 
Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Maringá e Londrina. O Ecoturismo e o Turismo de Aventura têm no 
Parque Nacional de Foz do Iguaçu um dos maiores destinos no Brasil, além do Turismo Náutico que vem se 
fortalecendo ao longo dos rios Paranapanema e Paraná.

11.2.13  USE 13: PARANAVAÍ - UMUARAMA11.2.13  USE 13: PARANAVAÍ - UMUARAMA

A composição econômica da USE Paranavaí - Umuarama registra o setor de serviços como o mais 
representativo no PIB dos municípios que compõem a região, seguido da agropecuária e da indústria. Porém, 
cabe destacar a mudança de sua estrutura produtiva, com a diminuição da importância do setor de serviços 
e o aumento da agropecuária. Tal situação pode ser creditada às características climáticas da região, que 
benefi ciaram sobremaneira o crescimento da cultura da cana-de-açúcar, mandioca e laranja – não por acaso, 
os três principais componentes da cesta de produção primária da região.

Esta condição favorável fomenta o estabelecimento do maior polo sucroalcooleiro do Paraná, congregando 
importantes estabelecimentos industriais na produção de etanol e açúcar, de modo a transformar a pauta 
agrícola dos municípios, que é pouco diversifi cada, reproduzindo o padrão concentrado da região. É 
importante considerar a atuação de diversas cooperativas, que, além de agregar valor à produção primária, 
têm um importante papel social na região.

Quanto ao setor industrial, a atividade de fabricação de alimentos registra a maior participação, seguida 
da produção de biocombustíveis e confecções e vestuário. Não por acaso, a unidade registra a presença de 
grandes aglomerações produtivas desses segmentos na economia da USE, em especial, a estruturação dos 
APLs de Cianorte e Loanda.

Ainda em relação à produção industrial, o município de Paranavaí conta com empresas voltadas à 
extração de argila, pedras e areia.

No setor terciário, identifi ca-se grande potencial para o Turismo Náutico ao longo dos rios Paranapanema 
e Paraná; Ecoturismo e Turismo de Aventura, no Parque Nacional da Ilha Grande; e de Negócios e Eventos, 
em Cianorte.

FIGURA 11.2.15 - USE 13: PARANAVAÍ - UMUARAMAFIGURA 11.2.15 - USE 13: PARANAVAÍ - UMUARAMA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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águas, na atmosfera, mas principalmente, na parte viva do planeta (biosfera). A natureza, entretanto, tem 
grande capacidade de autorregeneração, para isso só necessita de tempo e trégua, isto porque os humanos 
não alteram a essência dos fl uxos energéticos e de materiais naturais (ROSS, 2009).

As forças da natureza com seus mecanismos funcionais são muito mais grandiosas e poderosas do que 
qualquer ação humana, por mais agressiva e extensiva que seja (ROSS, 2009).

A interação sociedade-natureza promove no espaço geográfi co arranjos espaciais denominados de 
ordenamento territorial. Esse ordenamento se modifi ca ao longo do tempo histórico e no território em função 
dos contextos econômicos e sociais reinantes. Esse processo promove ordenamento territorial não planejado 
e, portanto, espontâneo, sem considerar as reais condições das potencialidades naturais e suas fragilidades.

O ZEE tem a prerrogativa de repensar o ordenamento territorial numa perspectiva técnico-científi ca, 
contemplando as potencialidades dos recursos naturais com o mesmo nível de importância que as fragilidades 
dos ambientes naturais. Prevê ainda as questões sociais, culturais e econômicas no contexto de sua diversidade.

Assim, o ZEE combina as variáveis da geodiversidade, biodiversidade e sociodiversidade, com a 
preocupação de identifi car fatores favoráveis e desfavoráveis de uso e cobertura da terra seguindo princípios 
técnicos científi cos mais rigorosos, no sentido de perseguir o desenvolvimento econômico e social em bases 
mais sustentáveis. A partir desta concepção, as recomendações de caráter ambiental, social e econômico, 
para cada uma das zonas identifi cadas, consideram as limitações naturais, ou fragilidades, as potencialidades 
dos bens naturais e as potencialidades e vulnerabilidades sociais. 

A fi gura 12.2 ilustra as zonas ecológico-econômicas do Estado, e na tabela 12.1 visualiza-se a área 
total de cada zona e sua respectiva representatividade no Estado do Paraná.

TABELA 12.1 - ÁREA TOTAL DAS ZONAS E REPRESENTATIVIDADE NO ESTADOTABELA 12.1 - ÁREA TOTAL DAS ZONAS E REPRESENTATIVIDADE NO ESTADO

CÓDIGO ZONA
ÁREA TOTAL

PORCENTAGEM (%)
(km²) (ha)

1 Planície Costeira 2.386,61 238.661,59 1,19
2 Serra do Mar 3.388,94 338.894,66 1,70
3 Região Metropolitana de Curitiba Sul 7.685,98 768.598,71 3,85
4 Campo Largo - Adrianópolis 10.504,49 1.050.449,45 5,27
5 Prudentópolis - Jaguariaíva 19.263,34 1.926.334,80 9,66
6 Ortigueira - Ibaiti 19.553,83 1.955.383,64 9,81
7 União da Vitória - São Mateus do Sul 7.560,09 756.009,66 3,79
8 Guarapuava - Pitanga 8.542,78 854.278,17 4,28
9 Palmital - General Carneiro - Céu Azul 27.407,10 2.740.710,24 13,75
10 Realeza - Palmas 16.273,56 1.627.356,76 8,16
11 Foz do Iguaçu - Londrina 46.710,79 4.671.079,13 23,43
12 Paranavaí - Umuarama 30.022,75 3.002.275,86 15,06

FONTE: Comissão Executora do ZEE - PR, 2014.
NOTA: Os parâmetros adotados para os cálculos foram: projeção cilíndrica equivalente, datum SAD 69, elipsóide de referência 1967, meridiano central -51°, paralelo 
padrão -24° 45’ e unidade de medida metros.

12.1  CENÁRIOS PROSPECTIVOS E DESAFIOS12.1  CENÁRIOS PROSPECTIVOS E DESAFIOS

Seguindo os pressupostos do conceito de desenvolvimento sustentável, o instrumento de planejamento 
ambiental e territorial – ZEE – visa dar suporte técnico e científi co ao Estado para a implementação de 
políticas públicas baseadas em duas premissas fundamentais: melhoria da qualidade ambiental e aumento 
da produção e produtividade econômica, objetivando gerar emprego e renda, e simultaneamente promover a 
conservação e preservação da natureza. 

Nesta perspectiva, o cenário futuro para o desenvolvimento do Estado está formulado no tripé ambiental, 
econômico e social, os quais são indicados a seguir.

12  ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

Autoria: Comissão Executora

As combinações/interações entre os sistemas socioeconômicos e ambientais naturais defi nem no território 
espaços geográfi cos totais que só podem ser entendidos na perspectiva da interação da sociedade com a natureza. 
Os arranjos espaciais dos chamados “espaços geográfi cos totais”, produzidos pelo trabalho humano sobre a natureza, 
também são mutantes no tempo e no espaço, porque, ao mesmo tempo em que dependem da natureza, estão 
submetidos às mudanças dos hábitos sociais e da conjuntura política da economia global. Cada lugar da Terra, 
por suas características naturais e pelas inserções tecnológicas e fi nanceiras, vai estar mais ou menos articulado 
com a economia global. Quanto mais produtivo e tecnologicamente avançado for um sistema socioambiental, 
mais articulado estará no contexto da economia global, e ao contrário, quanto mais próximo da natureza pouco 
transformada, menos articulado diante mundo globalizado e, portanto, limitado ao local (ROSS, 2009).

A fi gura 12.1 ilustra a estrutura funcional da relação sociedade-natureza.

FIGURA 12.1 - ESTRUTURA FUNCIONAL DA RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZAFIGURA 12.1 - ESTRUTURA FUNCIONAL DA RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA
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Como coloca Del Prette (1996), apesar de os sistemas naturais e as formações socioeconômicas serem 
apreendidas segundo lógicas distintas, sua integração efetiva ocorre no território, e seu reconhecimento, 
por meio de pesquisas e representações gráfi cas e cartográfi cas, permite o estabelecimento e a regulação 
do seu uso. O grupamento em unidades territoriais básicas, por exemplo, unidade de Terras, unidades de 
paisagens ou zonas de diferenciação socioeconômica e ambiental, implica um modelo integrativo e interativo 
que, sob o ponto de vista lógico-conceitual, pode ser entendido e representado pela articulação de dados 
espacializáveis, cuja ponderação deve ser criteriosa no âmbito técnico e científi co, mas sem imaginar que 
também não se manifestarão distintos interesses quanto ao uso e apropriação dos recursos naturais. Assim, 
as interações são fruto de dois processos dinâmicos e distintos que se manifestam concretamente num 
determinado espaço territorial. Esse espaço é, por excelência, o espaço geográfi co.

Os sistemas socioambientais defi nem espaços geográfi cos produzidos, que se estruturam por meio do 
ordenamento territorial, espontâneo ou planejado, e seus espaços naturais e sociais devem ser entendidos e 
administrados em função das potencialidades naturais e sociais e das fragilidades ambientais e socioculturais. 
Essas potencialidades e fragilidades são regidas pela combinação/interação entre os componentes da natureza 
e as intervenções/transformações produzidas pela sociedade nos componentes fi xos e dos fl uxos da natureza 
e da sociedade, modifi cando intensamente os primeiros. As transformações da natureza pelas atividades 
humanas afetam, sobretudo, a epiderme da Terra. Essas mudanças ocorrem no relevo, no solo, no subsolo, nas 
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12.1.1  PERSPECTIVA AMBIENTAL12.1.1  PERSPECTIVA AMBIENTAL

Cobertura VegetalCobertura Vegetal
Meta: aumentar as áreas fl orestais
1) manter todos os fragmentos fl orestais e de campos naturais preservados
2) aumentar as áreas de vegetação natural (fl orestas e campos), pelo processo de regeneração natural
3) estimular a silvicultura com espécies nativas comercializáveis
4) estimular a silvicultura com espécies exóticas consorciadas com espécies nativas de regeneração 

natural e/ou cultivadas

Finalidades destas ações:
1) compensação ambiental decorrente de grandes projetos e de aplicação de multas por infrações ambientais
2) serviços ambientais para a proteção de mananciais hídricos
3) servidão ambiental para atendimento da obrigatoriedade da implantação de Reserva Legal nas 

propriedades agrícolas contidas no mesmo bioma
4) recuperação das áreas de preservação permanente
5) proteção contra os riscos de desastres naturais
6) proteção e recuperação da fauna
7) terras preferenciais para expansão fl orestal nas áreas defi nidas como corredores ecológicos, a 

exemplo de:
 relevos em morros, escarpas e serras com declividades preferenciais a partir de 17° (30%)
 planícies fl uviais e marinhas
 solos pouco profundos, pedregosos, muito arenosos e/ou orgânicos

Recursos HídricosRecursos Hídricos
Meta: prover manutenção e melhoramento da qualidade e quantidade disponível das águas
1) tratar adequadamente todos os resíduos líquidos urbanos e industriais, de modo a manter a qualidade 

dos corpos receptores
2) coibir a expansão da malha urbana, industrial e demais atividades que possam causar impactos em 

cabeceiras de drenagens, cujo manancial seja de abastecimento público
3) estimular o plantio ou regeneração natural de fl orestas nas cabeceiras de drenagens, margens de 

rios, lagos e barragens, e também em relevos de alta declividade (acima de 17°ou 30%)
4) implantar aterros sanitários conforme recomendações técnicas específi cas, visando proteger a 

qualidade das águas superfi ciais e subterrâneas
5) ampliar práticas agronômicas conservacionistas para reter e induzir a infi ltração das águas pluviais 

no solo, visando à recarga dos aquíferos subterrâneos e à redução de erosões e inundações
6) reter temporariamente e retardar o fl uxo de águas pluviais ao longo de rodovias, estradas e caminhos, 

visando reduzir processos erosivos
7) coibir a produção da aquicultura com técnicas de cultivos em tanques-rede, a montante de rios e 

reservatórios destinados ao abastecimento público

Conservação dos Solos Agrícolas Conservação dos Solos Agrícolas 
Meta: reduzir a erosão dos solos agrícolas
1) melhorar o sistema de plantio direto na palha
2) intensifi car o cultivo com adubação verde e adoção de cobertura morta entre ruas, nos plantios de 

espécies perenes (exemplo: citrus, café)
3) intensifi car o plantio e o cultivo em nível
4) intensifi car o uso de terraceamento
5) intensifi car o controle de escoamento superfi cial das águas, integrando a adequação de estradas e 

carreadores com a prática de terraceamento

Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos 
Meta: tratar e dar destino adequado aos resíduos sólidos urbanos e industriais
1) intensifi car a coleta seletiva de resíduos sólidos visando reduzir, reutilizar e reciclar, com 

processamento industrial (metais, vidros, papéis/papelão, plásticos)
2) intensifi car o tratamento de resíduos orgânicos visando à compostagem (adubo orgânico) e produção 

de biogás (biodigestores)
3) intensifi car o processamento industrial visando ao reaproveitamento de entulhos inertes de 

demolições e construção civil (resíduos de argamassa, metais, madeiras e plásticos)
4) intensifi car a instalação de aterros sanitários, conforme especifi cações técnicas, com aproveitamento 

do gás metano (biogás)
5) exigir o cumprimento da legislação referente a agrotóxicos, quanto à coleta e destino das embalagens/

resíduos de agrotóxicos, no contexto da logística reversa

Clima e Qualidade do ArClima e Qualidade do Ar
Meta: reduzir a emissão de gases de efeito estufa (como dióxido de carbono e metano e poluentes)
1) estimular a instalação de sistemas de captação/aprisionamento e aproveitamento do gás metano 

para gerar energia a partir de aterros sanitários, currais e granjas
2) estimular a produção e uso de pequenos veículos elétricos urbanos
3) ampliar o uso de veículos elétricos e/ou híbridos, no transporte coletivo urbano
4) intensifi car o controle da emissão para a atmosfera de materiais particulados e gases de efeito 

estufa, sobre veículos, máquinas e indústrias

Energias alternativasEnergias alternativas
Meta: ampliar progressivamente a geração de energias de fontes alternativas
1) estimular a geração de energia do biogás por meio de sua extração em aterros sanitários, do 

tratamento do esgoto e da utilização de resíduos da pecuária
2) estimular a produção de biocombustível de origem vegetal, preferencialmente de produtos não alimentícios
3) estimular a instalação de pequenas centrais hidrelétricas interligadas à rede de distribuição nas 

bacias tributárias dos grandes rios
4) incrementar, em áreas de maior potencial, parques para geração de energia eólica, interligadas à 

rede de distribuição como fonte estratégica e complementar da energia hidrelétrica
5) estimular a instalação, onde há potencial, de pequenas centrais eólicas em distritos, vilas e 

propriedades rurais
6) incrementar a instalação de parques de geração de energia solar interligada à rede de distribuição 

como fonte estratégica e complementar de energia hidrelétrica
7) estimular a instalação de pequenas centrais de energia solar em distritos, vilas e propriedades rurais
8) subsidiar projetos que empreguem os princípios de sustentabilidade nos processos

12.1.2  PERSPECTIVA ECONÔMICA12.1.2  PERSPECTIVA ECONÔMICA

Agricultura/Silvicultura/PecuáriaAgricultura/Silvicultura/Pecuária
Meta: aumentar a produção e a produtividade com práticas agroecológicas e sistemas de produção 

que promovam a integração lavoura, pecuária e fl orestas nas diversas modalidades
1) intensifi car a diversifi cação e a especialização regionalizada da produção agrícola com práticas 

agroecológicas
2) intensifi car a diversifi cação da produção agrícola, buscando atuar em nichos de mercado, com 

produtos de maior valor unitário
3) estimular/intensifi car a criação confi nada e semiconfi nada de aves, suínos e bovinos com práticas 

ecológicas como aproveitamento dos resíduos para compostagem e geração de biogás (captação do 
gás metano), como combustível/energia e adubo orgânico
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4) estimular a silvicultura diversifi cada com especialização regionalizada e cultivo consorciado de espécies 
nativas (ou autorregeneradas) com espécies exóticas (no contexto de cada propriedade rural) 

5) implementar a agricultura de baixa emissão de gases de efeito estufa
6) estimular o sistema agrofl orestal
7) estimular sistemas fl oresta-pecuária
8) estimular a fi xação biológica de nitrogênio

MineraçãoMineração
Meta: desenvolver atividade minerária com controle da qualidade ambiental
1) implementar programa de pesquisa, planejamento e exploração das atividades minerárias nos 

distritos minerais, em especial nas áreas de ocorrência de rochas carbonáticas
2) implementar programa de planejamento e exploração das atividades minerárias e defi nir áreas 

prioritárias, estabelecendo normatização em escala municipal para a extração de bens minerais sociais 
(água, cascalho, argila, areia e agregados minerais), voltados à construção civil de modo geral

3) implementar programa de zoneamento mineral/ambiental em áreas aluvionares, para que a explotação 
dos recursos minerais sociais possa ser realizada de modo sustentável

Indústria Indústria 
Meta: aumentar o valor agregado na produção industrial e a especialização regionalizada de 

tipologias de indústrias
1) aumentar a participação do processamento industrial de grãos
2) estimular arranjos produtivos locais (ex. polos de confecções, moveleiro, entre outros)
3) incrementar desenvolvimento de polos industriais especializados como:

 processamento de grãos (soja, milho, trigo, outros)
 processamento de leite e derivados
 processamento de carnes de aves e suínos
 processamento de carnes e couros de bovinos e outros
 madeiras, papel, celulose e derivados
 máquinas e equipamentos agrícolas
 veículos leves e pesados
 equipamentos pesados para exploração petrolífera
 petroquímicos e químicos
 hardware e eletrônicos
 produtos farmacêuticos
 produtos ligados à área de energia

TurismoTurismo
Meta: ampliar e melhorar a qualidade da atividade turística
1) estimular os investimentos em infraestrutura turística (hotéis, restaurantes, transporte) nos polos 

que tenham atrativos naturais, religiosos, culturais, entre outros
2) implementar programas para aumentar a oferta de alternativas para turismo de lazer, de curta 

permanência (balneários, visitação/contemplação etc.)

12.1.3  PERSPECTIVA SOCIAL12.1.3  PERSPECTIVA SOCIAL

Condições de VidaCondições de Vida
Meta: elevar a qualidade do atendimento social nas áreas de saúde, educação, moradia e transporte 

(ativos públicos)
1) intensifi car programas voltados para a saúde de atendimento público, sobretudo nas regiões com IDH 

mais baixo

2) intensifi car programas voltados para a educação básica e profi ssionalizante
3) intensifi car programas voltados para a moradia popular

Comunidades TradicionaisComunidades Tradicionais
Meta: promover reconhecimento e valorização sociocultural das comunidades tradicionais
1) implementar a regularização fundiária
2) estimular práticas econômicas compatíveis com as características culturais (serviços ambientais, 

coleta/exploração extrativa de espécies vegetais nativas: erva-mate, pinhão, bracatinga)
3) implementar programas específi cos voltados para o reconhecimento e promoção da elevação do nível 

de renda, educação e saúde das comunidades tradicionais

12.2  DIRETRIZES GERAIS12.2  DIRETRIZES GERAIS

12.2.1  AÇÕES DEFINIDAS EM LEIS12.2.1  AÇÕES DEFINIDAS EM LEIS

A Comissão Executora do ZEE-PR reconhece a necessidade de ações obrigatórias para o Estado do Paraná, 
as quais são apresentadas a seguir:

as diretrizes/recomendações estabelecidas no ZEE-PR não substituem ou alteram as determinações 
contidas nas legislações federais e estaduais, em especial as seguintes: Lei Federal nº 12.651/2012 
que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências; Lei Federal nº 12.608/2012 
que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Conselho Nacional de Proteção e 
Defesa Civil, autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres, e dá outras 
providências; Lei Federal nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá 
outras providências; Lei Federal nº 12.187/2009 que institui a Política Nacional sobre Mudanças do 
Clima e dá outras providências; Lei Federal nº 11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o 
Saneamento Básico; Lei Federal nº 11.428/2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 
nativa do bioma Mata Atlântica e dá outras providências; Lei  Federal nº 11.326/2006 que estabelece 
as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais; Lei Federal nº 10.257/2001 que estabelece diretrizes gerais para a Política Urbana 
e dá outras providências; Lei Federal nº 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências; Lei Federal nº 9.433/1997 que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Lei 
Federal nº 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fi ns e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências; Lei Federal nº 5.197/1967 que dispõe sobre a 
proteção à fauna e dá outras providências; Lei Estadual nº 17.133/2012 que institui a Política Estadual 
sobre Mudança do Clima e fi xa seus princípios, objetivos, instrumentos e suas diretrizes no Paraná; Lei 
Estadual nº 12.726/1999 que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o Sistema Estadual 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências; Lei Estadual nº 8.014/1984 que 
dispõe sobre a preservação do solo agrícola e dá outras providências; Lei Estadual nº 1.211/1953 que 
dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Paraná

as diretrizes/recomendações estabelecidas no ZEE-PR não substituem as exigências previstas nas 
Resoluções do CONAMA nº 001/86 e nº 237/1997, quanto às normas da obrigatoriedade de EIAs/RIMAs 
e licenciamento ambiental

as diretrizes/recomendações estabelecidas no ZEE-PR não substituem as exigências previstas na 
Resolução conjunta SEMA/IAP nº 009/2010, SEMA nº 021/2011 e demais normas e resoluções de 
licenciamento

as recomendações do ZEE/PR, em função de sua escala de análise, não dispensam os municípios de 
executarem e/ou atualizarem seus respectivos Planos Diretores

 as recomendações e diretrizes do ZEE/PR não substituem as estabelecidas no âmbito do ZEE PR - 
Litoral, tendo em vista escalas de trabalho diferentes



 ••• 158 •••

a escala de trabalho do ZEE/PR não permite detalhamento para o planejamento agrícola da propriedade 
rural

as demais leis federais e estaduais que infl uenciam na organização e gestão do território, e que não 
foram mencionadas anteriormente, devem ser observadas e efetivamente aplicadas

as diretrizes e recomendações gerais obrigatórias e propositivas para o Estado se aplicam 
invariavelmente para todas as zonas

12.2.2  AÇÕES PROPOSITIVAS12.2.2  AÇÕES PROPOSITIVAS

A Comissão Executora do ZEE-PR considera a necessidade de ações propositivas quanto às recomendações 
do ZEE. Para tanto, indicam-se as seguintes medidas:

elaborar nas áreas de Mata Atlântica o Plano Estadual de Conservação e Uso, conforme Resoluções do 
CONAMA nº 309/2002 e nº 317/2002 para conservação genética e sustentabilidade da exploração de 
espécies da fl ora ameaçadas de extinção

planejar e adotar práticas agrícolas conservacionistas para todos os usos agrícolas do solo, conforme 
estabelecido na Lei Estadual de Preservação do Solo Agrícola nº 8.014/1984, no Decreto Estadual 
nº 6.120/1985 e Resoluções SEAB nº 066/2001 e nº 172/2010. Deve-se dedicar especial atenção ao 
planejamento de uso e manejo das áreas com solos pouco profundos, pedregosos, arenosos e orgânicos

incentivar a reservação de água para o desenvolvimento da agricultura irrigada, notadamente nas 
zonas com ocorrência de solos de baixa capacidade de retenção de umidade e ocorrência de estiagens

ampliar as áreas de Unidades de Conservação compondo o Sistema Estadual, contemplando os 
ecossistemas do Estado do Paraná (fi gura 12.3)

incentivar a criação de Unidades de Conservação Privadas (Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
entre outras) nos remanescentes fl orestais, para estimular a formação de corredores ecológicos, a 
prestação de serviços ambientais, a compensação ambiental e ações para abrigar a Reserva Legal, de 
propriedades rurais com área acima de quatro módulos fi scais

identifi car e registrar em mapas as áreas úmidas conservadas, existentes no Estado, com o objetivo 
de transformá-las em áreas de preservação permanente 

estimular a recuperação de corredores naturais de vida silvestre, a exemplo das fl orestas aluviais, 
várzeas e campos, e a implantação de corredores estruturais, de forma a proporcionar a troca genética 
entre populações

priorizar áreas que promovam a conectividade nos projetos de restauração de ecossistemas
os imóveis rurais com áreas superiores a quatro módulos fi scais, localizados ao longo dos corredores 

ecológicos, defi nidos como áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, conforme Resolução 
SEMA/IAP nº 005/2009, devem preferencialmente manter sua Reserva Legal no próprio imóvel rural e 
prioritariamente abrigar Reserva Legal de outros imóveis

a Reserva Legal nos imóveis acima de quatro módulos fi scais deve ser constituída preferencialmente 
com espécies nativas, no interior da propriedade. Quando não for viável a implementação da Reserva 
Legal no imóvel, recomenda-se que a compensação seja no mesmo bioma e no Estado do Paraná, 
preferencialmente em áreas prioritárias para conservação ou restauração, conforme Resolução SEMA/
IAP nº 005/2009

estimular o plantio ou regeneração natural de fl orestas nativas nas cabeceiras de drenagens, margens 
de rios, lagos e barragens e em relevos de alta declividade (acima de 17° ou 30%)

preservar, conforme estabelecido em Lei Federal, os fragmentos fl orestais naturais primários, 
secundários, em estágios médio e avançado de recuperação do bioma Mata Atlântica

identifi car e registrar em mapas as áreas existentes de campos naturais para fi ns de conservação como 
remanescentes de vegetação nativa

 nas vertentes com declives entre 25º (48%) e 45º (100%), a prioridade é a proteção da fauna, fl ora 
e estabilidade de taludes. A permanência de populações rurais tradicionais é admitida desde que 
utilizadas práticas agrofl orestais em bases agroecológicas

desenvolver programas voltados à proteção da biodiversidade com práticas de controle de espécies 
invasoras de fl ora e fauna, e da fauna ameaçada de extinção

as vertentes com declives acima de 45° (100%) deverão ser destinados para a proteção integral da 
geobiodiversidade

implementar ações voltadas ao uso e proteção das áreas de recarga dos aquíferos confi nados
implementar os programas propostos no Plano Estadual de Recursos Hídricos
implementar programa de análise e monitoramento de áreas com potencial de ocorrência de plumas 

de contaminação de águas subterrâneas, tanto em áreas urbanas quanto rurais
controlar o uso de adubos químicos e agrotóxicos nas áreas de proteção de mananciais para 

abastecimento público
coibir a expansão de malhas urbanas e industriais em cabeceiras de drenagem cujos mananciais 

estejam voltados para o abastecimento público
monitorar a qualidade e quantidade da água para abastecimento público de forma contínua, por rede 

telemétrica
preservar rigorosamente a qualidade da água dos mananciais hídricos de abastecimento público
integrar os novos planos diretores municipais e as revisões dos já existentes, e os planos de saneamento 

com os planos de bacias hidrográfi cas e enquadramento dos corpos de água
incentivar a captação e o uso das águas pluviais em áreas rurais, urbanas e industriais, como alternativa 

de redução de consumo das águas da rede de distribuição e de custos operacionais, para a melhoria 
ambiental

implementar programa voltado para o uso e proteção das áreas de ocorrência de rochas carbonáticas, 
na perspectiva dos riscos geológicos, uso da água subterrânea, exploração mineral, patrimônio natural 
e planejamento da expansão urbana

implementar as práticas de conservação de solos e o controle das água pluviais nos projetos de 
construção ou ampliação de estradas e rodovias

implementar ações e estabelecer metas para a redução das perdas de água, por meio da rede de 
distribuição

implantar aterros sanitários para os resíduos não recicláveis, de acordo com as recomendações técnicas 
específi cas visando proteger a qualidade das águas superfi ciais e subterrâneas

ampliar a cobertura da rede de coleta e tratamento de esgotos (efl uentes domésticos), tendo como 
meta a universalização do atendimento da população urbana e áreas industriais

fortalecer o programa de gestão de solo e água em microbacias hidrográfi cas, especialmente com 
promoção de práticas voltadas para o combate à erosão e para a melhoria da infi ltração de água no 
solo

implantar sistema de prestação de serviços ambientais junto aos produtores desses serviços, para a 
manutenção de recursos hídricos de qualidade, da biodiversidade e da paisagem natural. A remuneração 
por esses serviços ambientais (Pagamento por Serviços Ambientais – PSA) poderá ter como fonte 
recursos provenientes de multas e de compensações ambientais, de acordo com a legislação específi ca

estimular a implementação de políticas públicas voltadas para a prestação de serviços ambientais 
direcionados à conservação de recursos hídricos em áreas de maior fragilidade ambiental, sobretudo 
nas áreas de mananciais de abastecimento público

ampliar programa para estimular os proprietários de terras com áreas fl orestais excedentes às Áreas de 
Preservação Permanente e Reservas Legais a contribuir para a prestação de serviços ambientais e/ou 
a inclusão no mercado de crédito de carbono, ou abrigar Reserva Legal de outras propriedades rurais

Implementar ações de gestão que visem à redução, reutilização, reciclagem e processamento 
industrial dos resíduos sólidos urbanos e rurais, e à destinação tecnicamente adequada para os não 
reaproveitáveis, bem como para os perigosos à saúde e ao meio ambiente

incentivar a criação de organizações de catadores de resíduos recicláveis na forma de cooperativas e 
associações por meio de auxílios institucionais e jurídicos

instalar centros de triagem para coleta e recuperação de materiais recicláveis e instalar usinas de 
compostagem para tratamento de resíduos orgânicos
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implementar política que estabeleça como um dos requisitos à apresentação de Inventário de Resíduos 
Sólidos, para o requerimento da Renovação da Licença de Operação de empresas e empreendimentos, 
de todos os setores

implementar programas voltados à aplicação da Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, 
referentes às práticas da logística reversa e implementar planos de gestão integrada de resíduos 
sólidos

intensifi car o processamento industrial visando ao reaproveitamento de entulhos inertes de demolições 
e construção civil (resíduos de argamassa, metais, madeiras, plásticos etc.)

implementar regulamentação estadual para comércio de peças usadas, bem como reciclagem de 
sucatas de veículos e máquinas

incentivar a implantação de centrais regionais com triagem de resíduos sólidos e compostagem dos 
resíduos orgânicos, visando à produção de adubos e energia

estimular a instalação de sistemas de captação/aprisionamento e aproveitamento do gás metano 
(biogás) para gerar energia a partir de aterros sanitários, currais e granjas

desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para o uso de fontes 
alternativas e renováveis de energia (biomassa contida no esgotamento sanitário, solar, eólica, das 
ondas), principalmente voltado para a produção de energia elétrica

incentivar o uso de resíduos sólidos (lodo) das estações de tratamento de esgoto (ETEs) para geração 
de biogás e desenvolver pesquisas sobre sua viabilidade de uso como adubo orgânico

estimular a produção de biocombustível de origem vegetal, preferencialmente de produtos não 
alimentícios

elaborar estudos para identifi car o potencial hidroelétrico nas bacias tributárias dos grandes rios, 
levando em conta os possíveis impactos aos sítios de interesse de conservação do patrimônio natural

incrementar, em áreas de maior potencial, parques para a geração de energia eólica e energia solar 
interligadas à rede de distribuição como fonte estratégica e complementar

estimular a geração distribuída de energia elétrica por fontes alternativas, por meio de pequenas centrais 
de energia eólica, solar e de biogás, em distritos, vilas e propriedades rurais para aproveitamento 
local

incentivar, nos solos de boa aptidão (Latossolos, Nitossolos, Luvissolos e Argissolos, com ausência 
de caráter abrúptico), o uso e manejo sob sistemas tecnifi cados, que incluem: correção da acidez 
e da defi ciência de fertilidade química rotação de culturas para prevenir ou mitigar a compactação  
incorporação de carbono orgânico aos solos, quando com baixo teor de matéria orgânica fi xação 
biológica de nitrogênio e adoção da irrigação quando necessária

incentivar, nos solos de boa aptidão agrícola, a integração do Sistema de Plantio Direto com práticas 
de controle do escoamento superfi cial das águas pluviais, a produção integrada com o cultivo fl orestal 
nas diversas modalidades de integração lavoura-pecuária-fl oresta e os sistemas com base agroecológica

nos solos com horizonte B textural (Argissolos e Luvissolos), principalmente quando abrúpticos, 
recomenda-se especial cuidado no controle à erosão. Devem ser priorizados os cultivos perenes em 
sistema de integração lavoura-pecuária-fl oresta. Para sua utilização, nos declives de até 15° (25%), 
são indicados os sistemas tecnifi cados com integração pecuária-fl oresta, o sistema de plantio direto 
integrado com intensivas práticas de controle à erosão e escoamento superfi cial das águas pluviais

incentivar a utilização sustentável dos solos profundos e de aptidão regular (Cambissolos com ausência 
de caráter alumínico, Neossolos Quartzarênicos e Chernossolos), nos declives de até 10º (20%), 
a adoção de sistemas tecnifi cados de integração lavoura-pecuária-fl oresta com pastagem perene, 
bem como o sistema de plantio direto integrado com intensivas práticas de controle à erosão e do 
escoamento superfi cial das águas pluviais. Para declives entre 10º e 22º (20% a 45%), recomenda-se 
o uso sob o sistema integrado pecuária-fl oresta, bem como o uso com fruticultura, ambos tecnifi cados 
e sem revolvimento do solo, mantendo cobertura permanente

incentivar a utilização sustentável dos solos pouco profundos (Neossolo Regolítico e Cambissolos com 
caráter léptico), recomendando-se para declives de até 10º (20%), sistemas tecnifi cados de integração 
pecuária-fl oresta com pastagem perene e o sistema de plantio direto integrado com intensivas práticas 

de controle da erosão e escoamento superfi cial das águas pluviais. Em relevos com declives maiores 
que 10º (20%), caso seja utilizado por questões sociais, deve ser adotado cultivo mínimo em sistema 
agrofl orestal com intensivas práticas de controle do escoamento das águas pluviais

restringir o uso agrícola dos solos poucos profundos (Neossolos Litólicos) e dos Cambissolos Flúvicos 
ou Cambissolos de relevo montanhoso, devendo ser reservados para culturas perenes em sistema 
agrofl orestal, fruticultura, tecnifi cados e sem revolvimento do solo, e com cobertura permanente com 
intensivas práticas de controle do escoamento superfi cial das águas pluviais 

estabelecer normas para a não utilização dos solos em áreas próximas aos cursos d’água naturais 
(Neossolos Flúvicos, Gleissolos Háplicos ou Melânicos e todos os Organossolos), os quais devem ser 
destinados à preservação permanente, pela priorização de sua função hidrológica 

restringir o uso agrícola dos Organossolos Tiomórfi cos e Organossolos Fíbricos ou Hêmicos, os quais 
devem ser destinados à preservação, pois possuem grande suscetibilidade à degradação e subsidência 
quando drenados, e pela priorização de sua função hidrológica

restringir o uso agrícola dos solos correlacionados ao ambiente litorâneo (Gleissolos Sálicos, 
Espodossolos e Solos Tiomórfi cos, bem como os Afl oramentos de Rocha), os quais devem ser destinados 
à preservação permanente e mantidos nas condições naturais

implantar adequado manejo e conservação do solo em todas as explorações agrossilvipastoris
implementar ações permanentes para racionalizar o uso de agrotóxicos pela adoção de boas práticas 

agronômicas (barreiras de isolamento e quebra-ventos) e para a efetiva adoção do receituário agronômico; 
treinamento de profi ssionais e necessidade de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

limitar o uso generalizado e extensivo de pulverização de agrotóxicos por via aérea, sobretudo no 
entorno de Áreas de Proteção Ambiental (UCs), zonas urbanas e zonas rurais com habitação

apoiar o desenvolvimento da agricultura de precisão na pequena propriedade familiar
intensifi car a diversifi cação e a especialização regionalizada da produção agrícola com práticas 

agroecológicas
estimular e apoiar sistemas produtivos em bases agroecológicas nos territórios de reforma agrária 

(assentamentos), das populações tradicionais e indígenas
desenvolver política de assistência técnica e fi nanciamento para pequenos produtores (faxinais, 

agricultura familiar, quilombolas, entre outros) visando à melhoria dos componentes do sistema rural: 
agricultura, pecuária e fl oresta

desenvolver programas específi cos para recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas com 
pastagens de baixa produtividade

estimular/intensifi car a criação confi nada e semiconfi nada de aves, suínos e bovinos com práticas 
ecológicas, como aproveitamento dos resíduos para compostagem e geração de biogás (captação do 
gás metano) como combustível/energia e adubo orgânico

estimular ações voltadas à regularização da produção e controle ambiental, visando atender à demanda 
crescente por pescados, por meio da aquicultura ou cultivo de organismos aquáticos, com a devida 
segurança ambiental

estimular a cadeia produtiva da bracatinga, visando introduzir produtos inovadores que possam ser 
assimilados pelos produtores

estimular o manejo fl orestal de ciclo longo, com espécies nativas ou exóticas, visando à produção de 
madeira de maior valor agregado

estimular a silvicultura diversifi cada de espécies nativas e exóticas, consorciadas ou não, no contexto 
de cada propriedade rural

ampliar o apoio técnico aos produtores interessados em investir em refl orestamentos com espécies 
nativas

desenvolver política pública voltada a implementar programa de manejo fl orestal com o plantio de 
espécies nativas de ciclo longo, visando incentivar a proteção, bem como o uso econômico de espécies 
ameaçadas de extinção

desenvolver política pública para a silvicultura com espécies nativas e/ou exóticas em sistemas 
agrossilvipastoris
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estimular a silvicultura diversifi cada de espécies nativas e exóticas, consorciadas ou não, no contexto 
de cada propriedade rural

fomentar o desenvolvimento e a produtividade das atividades primárias que apresentam vantagens 
competitivas, como silvicultura, avicultura e cultivo de cana-de-açúcar, entre outras, promovendo, 
de forma concomitante, o adensamento das respectivas cadeias produtivas, desde a pesquisa e 
desenvolvimento até a produção de bens industriais de alto valor adicionado, com o consumo das 
matérias-primas produzidas no Estado

atrair e desenvolver segmentos produtivos caracterizados pela alta adição de valor e elevado patamar 
de produtividade do trabalho, adicionalmente às atividades do agronegócio, de modo a garantir o 
crescimento econômico

aumentar o valor agregado na produção industrial e a especialização regionalizada de tipologias de 
indústrias

promover maior inserção do Paraná na cadeia global, com apoio aos exportadores e direcionamento 
das importações à modernização da estrutura produtiva paranaense, em paralelo à ampliação de 
acordos internacionais de cooperação científi ca e técnica

implementar programa de planejamento e exploração das atividades minerárias, e defi nir áreas 
prioritárias, estabelecendo normatização, em escala municipal, para a extração de bens minerais 
voltados à construção civil e à indústria (cascalho, argila, areia, agregados minerais)

adotar, para a população atingida e reassentada, em empreendimentos de grande impacto 
socioambiental, projetos de inclusão produtiva, acompanhados de assistência técnica

o desenvolvimento das atividades econômicas no Litoral do Estado, deve priorizar as oportunidades 
vinculadas à logística de transporte e à exploração do petróleo do pré-sal, obedecendo à legislação 
ambiental e o estabelecido no ZEE PR - Litoral

fomentar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) com a promoção da interação entre universidades e 
empresas, respaldando o processo de adensamento/modernização da base produtiva local

incentivar e ampliar, em parceria com os municípios, programas que contemplem o desenvolvimento 
regional, abarcando desde a infraestrutura urbana até a atração de novas atividades econômicas, para 
viabilizar a diversifi cação produtiva

ampliar a infraestrutura de logística visando atender adequadamente à demanda de transporte de 
cargas e passageiros nos modais rodoviário, hidroviário, ferroviário e aeroviário

estimular a ampliação da malha ferroviária visando ao escoamento da produção agrícola e industrial
intensifi car programas voltados à duplicação, conservação, manutenção e recuperação de rodovias, 

visando à melhoria das condições de segurança do usuário
incrementar programas de desenvolvimento do setor turístico nos destinos indutores, tais como Foz 

do Iguaçu, Curitiba e Região Metropolitana e Litoral
implementar programas para aumentar a oferta de alternativas para turismo de lazer de curta 

permanência (balneários, visitação/contemplação etc.)
fortalecer destinos/regiões que apresentam fl uxos turísticos consolidados e agrupados de acordo com 

a proximidade geográfi ca
planejar e implementar novos roteiros considerando, além das características próprias das atividades 

turísticas, a organização e gestão do setor turístico e sua importância para a sociedade ou para a 
economia estadual, regional e municipal

estimular a pesquisa sobre água termal subterrânea voltada para avaliar a disponibilidade e demanda 
para consumo e atividades turísticas

adequar políticas públicas e normas jurídicas que integrem a questão agrária com a questão ambiental 
para que considerem e preservem a singularidade do modo de vida dos povos tradicionais e valorizem 
os usos tradicionais relacionados à conservação da diversidade biológica, social e cultural

implementar programas específi cos voltados ao reconhecimento e promoção da elevação do nível de 
renda, educação e saúde das comunidades tradicionais

promover reconhecimento e valorização sociocultural das comunidades tradicionais
desenvolver estudos socioantropológicos sobre as demandas sociais das comunidades tradicionais 

locais (indígenas, quilombolas etc.), e implantar programas para a melhoria das condições sociais e 
econômicas destas populações, respeitando seu saber e modo de vida característico, sobretudo no 
que tange às questões de saúde, educação, trabalho e renda

estruturar órgão de Estado para elaboração e implementação de Plano de Reforma Agrária, adequado 
à realidade ambiental, econômica e sociocultural

desenvolver e/ou ampliar programas existentes voltados para o interesse social, com ênfase na 
educação, qualifi cação profi ssional e geração de emprego, saúde pública e habitação para a população 
de baixa renda

elevar a qualidade do atendimento social nas áreas de saúde, educação, moradia e transporte (ativos 
públicos)

intensifi car programas voltados à saúde de atendimento público, sobretudo nas regiões mais carentes 
(regiões metropolitanas e regiões com IDH baixo)

criar programas de educação ambiental no Estado objetivando o desenvolvimento sustentável
intensifi car programas voltados para a educação básica e profi ssionalizante
intensifi car programas voltados para a moradia popular
incentivar o associativismo, assegurando melhores condições aos pequenos produtores rurais, podendo 

levá-los a se articular a empreendimentos agroindustriais
inventariar e classifi car os locais de relevante interesse para o patrimônio cultural material e imaterial, 

e propor políticas públicas de proteção
estimular a identifi cação dos bens que compõem o patrimônio cultural, material e imaterial, visando 

protegê-los, conservá-los, restaurá-los e, simultaneamente, incentivando seu aproveitamento turístico
desenvolver programas de Educação Patrimonial voltados a crianças e adultos objetivando o 

conhecimento, apropriação e valorização da herança cultural local
estimular a elaboração de Planos Municipais ou Regionais de Drenagem, com defi nição das áreas 

suscetíveis a alagamento e inundações, visando à proteção das populações em seu entorno
 incluir nos Planos Diretores Municipais medidas que considerem e tratem da erosão urbana, devendo ser 

considerada nos projetos de drenagem urbana a instalação de emissário das águas, para dissipação da 
energia e destino das águas fl uviais urbanas excedentes, controlando a erosão urbana e suas consequências

implementar Programa de Gestão de Riscos e Desastres com foco nas ações de prevenção, para 
minimizar a condição de vulnerabilidade à qual as pessoas estão submetidas 

inventariar, mapear e classifi car as áreas potenciais de riscos de desastres naturais nos municípios, 
por meio de levantamentos de dados em escalas compatíveis, visando inibir a expansão de novas áreas 
urbanas em áreas de risco e, também, subsidiar ações de gestores locais

expandir ações de planejamento e preparação para prevenção de desastres naturais e antrópicos 
visando minimizar suas consequências

formar equipe de profi ssionais qualifi cados para compor a Coordenadoria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil (COMPDEC) com quadro de pessoal estável

estimular a produção e uso de pequenos veículos elétricos e coletivos elétricos híbridos para uso 
urbano, visando reduzir a emissão de gás carbônico 

intensifi car o controle sobre veículos, máquinas e indústrias, referente à emissão para a atmosfera de 
materiais particulados e gases de efeito estufa 

priorizar as atividades e práticas mitigadoras de emissões de gases de efeito estufa pela agricultura, 
e sua adaptação à mudança do clima (incentivo ao Plano ABC PR)

incentivar a criação de conselhos e fundos de desenvolvimento urbano, de meio ambiente e de 
cultura, nos municípios que ainda não os implantaram e, também, a formação de convênios, parcerias 
e consórcios interinstitucionais

incentivar os municípios na implantação e no reconhecimento de cursos profi ssionalizantes 
incentivar a instalação de unidades do corpo de bombeiros, do corpo de bombeiros comunitário, da 

polícia militar, polícia civil e defensoria pública municipal, em municípios que ainda não os tenham
para viabilizar a implementação e monitoramento do ZEE/PR, as instituições públicas que dele 

participam necessitarão de ampliação física e qualifi cação de sua equipe técnica
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12.3  RECOMENDAÇÕES POR ZONA ECOLÓGICO-ECONÔMICA12.3  RECOMENDAÇÕES POR ZONA ECOLÓGICO-ECONÔMICA

As recomendações contidas em cada uma das zonas não dispensam as ações indicadas 
nas recomendações obrigatórias e propositivas gerais. Nas indicações por zonas, algumas 
recomendações são recorrentes e foram propositadamente registradas em função de sua 
relevância. 

12.3.1  ZONA 1: PLANÍCIE COSTEIRA12.3.1  ZONA 1: PLANÍCIE COSTEIRA

Caracteriza-se por apresentar fragilidade geoambiental elevada em função de se 
constituir por relevo plano, com materiais arenosos e orgânicos inconsolidados e instáveis, 
lençol freático raso e possibilidade de colapsos em fundações e edifi cações. A zona é 
também muito suscetível a inundações e alagamentos. Predominam, com poucas exceções, 
solos inaptos para o uso intensivo com atividade agrícola, pecuária ou fl orestal.

Apresenta como principais atividades potenciais: as portuárias e industriais 
vinculadas à exploração de petróleo do pré-sal agrofl orestais com base agroecológica; 
agricultura e pesca; processamento de pescados e turismo. As atividades turísticas de 
baixo impacto dependem essencialmente da conservação da geobiodiversidade.

As diretrizes preferenciais estão voltadas à proteção da geobiodiversidade, 
sobretudo dos remanescentes fl orestais; a adequação do uso e manejo das áreas com uso 
agrícola consolidado; ao desenvolvimento econômico e social baseado na ampliação e 
melhoramento da infraestrutura existente (sistema de drenagem, sistema rodoferroviário, 
complexo portuário e atividades industriais vinculadas à exploração do pré-sal).

12.3.1.1  FRAGILIDADES12.3.1.1  FRAGILIDADES

 Unidades de Conservação que se encontram com planos de manejo desatualizados 
ou inexistentes, comprometendo a proteção da biodiversidade 

 Formações Pioneiras de Infl uência Marinha (vegetação de dunas e restingas) e de 
Infl uência FlúvioMarinha (manguezais) foram praticamente desaparecendo pela 
urbanização em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná

 Formações de Infl uência Fluvial (“caxetais” e “guanandizais”) encontramse muito 
fragmentadas no Litoral

 Floresta Ombrófi la Densa (Floresta Atlântica) foi parcialmente convertida para 
agricultura, pastagem ou outros usos.  Há risco de extinção do palmito (Euterpe 
edulis) pela extração predatória e indiscriminada

 má qualidade da água do Aquífero da Planície Costeira (água salobra) para 
abastecimento público

 alta vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas devido à superfi cialidade 
do lençol freático

 risco de suspensão temporária da captação de água para abastecimento público 
em função de deslizamentos

 insufi ciente oferta de água potável e de rede de coleta e tratamento de esgoto 
nas ilhas de maior fl uxo turístico

 rede de coleta e tratamento de esgoto não abrange a totalidade da população 
urbana, podendo provocar a poluição das águas superfi ciais e subterrâneas, bem 
como a redução da balneabilidade

 presença de pequenos cursos d’água poluídos que fl uem diretamente para a praia 
e interferem na balneabilidade

FIGURA 12.4 - ZONA 1: PLANÍCIE COSTEIRAFIGURA 12.4 - ZONA 1: PLANÍCIE COSTEIRA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

 ausência de unidades de triagem, de destino e de tratamento adequado aos resíduos sólidos e resíduos orgânicos
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 predomínio de solos inaptos ou com aptidão agrícola restrita (Gleissolos sálicos, Espodossolos, Organossolos, Cambissolos 

lépticos). Ocorrência de solos com elevada concentração de enxofre (tiomórfi cos) inaptos para qualquer atividade agrícola, 
pecuária ou fl orestal devido ao pH muito baixo (elevada acidez) quando drenados 

 excesso de água no solo, difi cultando a motomecanização das práticas agrícolas, bem como outras atividades antrópicas
 no complexo das baías de Paranaguá e Guaraqueçaba e nas formações de manguezais é forte a pressão na captura e pesca 

predatória, principalmente na alta temporada 
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 integração defi citária entre as vias de transporte terrestre e náutico para atendimento das atividades 
socioeconômicas

 extração de areia, destinada para aterros e construção civil, sem o adequado planejamento, 
licenciamento e recuperação

 verticalização da urbanização na orla e instalação de loteamentos na restinga
 pesca esportiva e passeios náuticos praticados de forma desordenada e ausência de infraestrutura 

para atividades de mergulho recreativo
 crescimento do turismo nas áreas costeiras e nas ilhas, sem planejamento adequado diante da demanda
 acelerada expansão de loteamentos voltados a moradias de veraneio, sem o adequado acompanhamento 

de infraestrutura urbana. Considerandose a sazonalidade turística, a infraestrutura pública é 
insufi ciente, gerando discrepâncias entre demanda e oferta dos serviços

 fraco atendimento das demandas sociais (moradia, saúde, emprego, educação etc.), principalmente 
voltadas às populações de baixa renda e tradicionais 

 problemas de estabilidade da linha de costa nos terrenos em que as dunas frontais foram ocupadas 
para a construção de domicílios e/ou implantação de infraestrutura

 ocupação irregular de encostas, ocasionando problemas de instabilidade no terreno
 áreas suscetíveis a eventos críticos de origem hidrometeorológicas, com inundações periódicas em 

relevos planos, materiais arenosos e orgânicos inconsolidados e instáveis, e risco de recalques/
colapsos em fundações e edifi cações

 região litorânea sujeita à dinâmica costeira (erosões e deposição marinha)
 riscos socioambientais decorrentes de fl uxo de veículos transportando produtos perigosos no modal 

rodoviário

12.3.1.2  POTENCIALIDADES12.3.1.2  POTENCIALIDADES

 possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação de Proteção Integral
 estágios secundários da Floresta Atlântica nas Terras Baixas apresentam continuidade com as fl orestas 

das encostas, melhor conservadas, mantendo uma matriz fl orestal ainda extensa
 potencial de recuperação fl orestal a partir de espécies em estágios secundários da Floresta Atlântica nas 

Terras Baixas como Schizolobium parahyba (guapuruvu), inclusive em Áreas de Preservação Permanente 
 aproveitamento dos excedentes de Reserva Legal para a prestação de serviços ambientais e inclusão 

de áreas no mercado de créditos de carbono
 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com aproveitamento dos resíduos sólidos, por 

meio da criação de associação de catadores organizados formalmente
 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de fontes alternativas de 

energia, sobretudo as renováveis, como a biomassa, solar, eólica, das ondas e marés
 fomento da produção do palmito juçara (Euterpe edulis), a partir do estímulo à produção por grupos 

cooperados de produtores, na forma de “produto agrícola” 
 adoção de sistemas de produção agrofl orestais com base agroecológica, compatíveis com a fragilidade 

ambiental da zona
 produção local e comercialização de produtos orgânicos
 as porções íntegras de vegetação de dunas e restingas, bem como manguezais, subsistem, principalmente 

no Parque Nacional de Superagui e na APA de Guaratuba, servindo como berçários da fauna, tendo alta 
relação com a produção pesqueira. São também bancos genéticos para recuperação de áreas

 expansão da atividade de aquicultura e pesca, e processamento da produção, principalmente no 
entorno dos complexos estuarinos

 expansão das atividades portuárias e indústrias associadas
 potencial de extração de areia para a utilização na construção civil e aterros seguindo um plano 

minerário adequado
 possibilidade de expansão para as atividades de logística rodoferroportuária, promovendo o 

crescimento das atividades econômicas de serviços e empreendimentos diversos

 expansão da atividade turística nos segmentos de turismo de aventura, ecoturismo, turismo cultural, 
turismo de sol e mar, turismo náutico, turismo de negócio e eventos, turismo de pesca, turismo 
religioso e gastronômico

 oferta de cursos superiores proporcionando qualifi cação de recursos humanos, bem como estimulando 
o desenvolvimento econômico, ambiental e social desta região

 preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio natural, edifi cado, urbanístico, 
documental, bens móveis, elementos artísticos ou artes aplicadas) e Imaterial (formas de expressão de 
um povo, saberes, celebrações, culinária, lugares onde se concentram e reproduzem práticas culturais 
coletivas etc.)

12.3.1.3  RECOMENDAÇÕES12.3.1.3  RECOMENDAÇÕES

 consolidar e ampliar áreas com atividades urbanas, empresariais, agropecuárias e de infraestrutura, 
conforme os planos diretores municipais, salvaguardando obrigatoriamente os remanescentes fl orestais 
e as demais áreas protegidas por leis ambientais, como: Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 
(dispõe sobre a proteção da vegetação nativa) e Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 
(dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica)

 viabilizar planos e programas de políticas públicas que visem ao desenvolvimento das cidades 
portuárias e balneárias, de forma integrada, com uma perspectiva de crescimento mais harmoniosa e 
com sustentabilidade socioambiental para gerar emprego, renda e preservação ambiental 

 ampliar o número e as categorias de Unidades de Conservação de Proteção Integral, de modo a 
proteger as Formações Pioneiras e fl orestas remanescentes, visando manter os solos, a estabilidade 
do relevo, a biodiversidade, a produtividade pesqueira e as possibilidades de usos pela população

 incentivar a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)
 elaborar planos de manejo para as Unidades de Conservação que não os tenham e atualizar os já 

existentes
 fomentar a restauração de áreas com espécies nativas da região, tais como caxeta, guanandi e palmito
 estimular o plantio de espécies fl orestais com potencialidade de produção e consumo de produtos fl orestais 

não madeireiros (PFNM), visando à melhoria da qualidade sócio-econômico-ambiental da região
 adotar práticas de controle de espécies invasoras de fl ora e fauna, prevendo a proteção da biodiversidade 
 proteger áreas de dunas frontais
 tendo em vista os problemas de qualidade do Aquífero Costeiro (água salobra, poluição por esgotos 

domésticos etc.), sua utilização para abastecimento público só deve ser efetuada após análise da água 
do poço e defi nição do tratamento necessário para sua potabilização

 implantar sistema de prestação de serviços ambientais diretamente aos produtores desses serviços, 
para a manutenção de recursos hídricos de qualidade, da biodiversidade e da paisagem natural. A 
remuneração por esses serviços ambientais poderá ter como fonte recursos provenientes de multas e 
de compensações ambientais, de acordo com legislação específi ca

 estimular proprietários de terra com áreas fl orestais excedentes às Áreas de Preservação Permanente 
e Reserva Legal a prestar serviços ambientais, e/ou a inclusão no mercado de créditos de carbono 

 desenvolver solução técnica para o controle da emissão de efl uentes de águas servidas lançados nos 
cursos d’água que drenam diretamente para praia 

 ampliar a cobertura da rede de coleta e tratamento de esgotos domésticos, tendo como meta a 
universalização do atendimento da população urbana. Os efl uentes industriais devem seguir os padrões 
estabelecidos no licenciamento/outorga e lançados na rede pública quando possível, ou então terem 
tratamentos individualizados

 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para uso das fontes 
alternativas e renováveis de energia (biomassa, solar, eólica, ondas e marés), principalmente voltados 
à produção de energia elétrica e biogás

 recuperar áreas com pastagens e/ou fl orestas degradadas e com solos de aptidão agrícola regular e 
restrita, podendo estas ser utilizadas na exploração agropecuária, preferencialmente por meio da 
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integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação, 
respeitando a aptidão agrícola dos solos

 as áreas inexploradas, na perspectiva das práticas agropecuárias, com solos inaptos e sob infl uência 
marinha (Gleissolos sálicos, Espodossolos, Organossolos), incluindo solos com caráter tiomórfi co, 
devem permanecer sob as condições naturais

 incentivar cultivos agrofl orestais em base agroecológica nas áreas de concentração de comunidades 
tradicionais, para a produção comercial do palmito juçara (Euterpe edulis)

 incentivar a conversão da agricultura convencional para agricultura agroecológica ou orgânica, com 
manejo e conservação de solos adequados, nas áreas agrícolas com uso consolidado

 priorizar práticas agrícolas que limitem o uso de controle químico
 monitorar a exploração do potencial pesqueiro, nos estuários e baías, com base em estudo técnico específi co
 expandir, por meio da exploração monitorada e de estudos com base técnica específi ca, a atividade 

da aquicultura, principalmente no entorno dos complexos estuarinos 
 implementar programa para o desenvolvimento produtivo do cultivo da ostra, principalmente na Baía 

de Guaratuba
 investimentos em infraestrutura devem priorizar a atividade portuária e indústrias de equipamentos 

vinculadas à extração do petróleo do pré-sal
 investimentos devem priorizar obras de infraestrutura multimodal para atender às atividades 

portuárias, defi nindo com critérios adequados – obedecendo legislação vigente – a instalação de 
novas vias de transporte terrestre e atividades de retroporto, como armazéns gerais e terminais de 
carga e descarga, depósitos de contêineres e estacionamentos de caminhões e vagões

 conversão parcial da vegetação de restinga degradada para os projetos de investimentos urbanos, 
empresariais e de infraestrutura, que deverão submeter-se às medidas de compensação ambiental, 
conforme discriminado nas leis federais e estaduais, e as recomendações específi cas do ZEE-PR Litoral

 seleção de áreas para extração de minerais de interesse social (argila, areia, brita e cascalho)
 implantar sistema cicloviário integrado, sobretudo nas cidades balneárias
 melhorar a infraestrutura de transporte coletivo integrado
 melhorar e/ou construir pequenos atracadouros nas comunidades do entorno das baías de Guaraqueçaba, 

Guaratuba e Paranaguá
 ampliar as vias terrestres existentes para melhorar a mobilidade entre as cidades balneárias e as 

portuárias, e a área metropolitana de Curitiba
 incentivar e valorizar a atividade turística e a qualifi cação dos equipamentos e serviços de apoio a 

este segmento, por meio de regulamentos e monitoramento ambiental
 incentivar a exploração do turismo rural, turismo ecológico e outras atividades turísticas e de 

recreação de baixo impacto ambiental
 desenvolver o Turismo de Base Comunitária, por meio de atividades de baixo impacto ambiental
 implementar diretrizes que visem à melhoria da gestão do turismo e ações integradas entre os municípios 

balneários, bem como o desenvolvimento de atividades alternativas que visem gerar emprego e renda
 incentivar a elaboração de produtos turísticos típicos para resgatar e fortalecer a identidade cultural 

das populações tradicionais
 desenvolver pesquisas sobre a capacidade de carga e planejamento para visitação das ilhas do Mel, 

das Peças e Superagui
 desenvolver programas educativos de interesse ambiental para a população residente na zona costeira
 qualifi car a mão de obra local para atendimento das demandas das novas atividades produtivas, por 

meio da ampliação e/ou criação de novos cursos técnicos profi ssionalizantes e de nível superior
 implantar áreas residenciais de interesse social, com prioridade às populações já residentes
 desenvolver e/ou ampliar programas existentes voltados ao interesse social, com ênfase na educação, 

qualifi cação profi ssional, saúde pública, habitação para a população de baixa renda, transporte público 
coletivo municipal e intermunicipal, e geração de emprego

 desenvolver estudos socioantropológicos sobre as demandas sociais das comunidades tradicionais 
locais (indígenas, quilombolas, cipozeiros etc.), e implantar programas para a melhoria das condições 

sociais e econômicas destas populações, que respeitem seu saber e modo de vida característico, 
sobretudo voltados para questões de saúde, educação, trabalho e renda

 incentivar a preservação e pesquisa de sítios arqueológicos
 estimular a identifi cação dos bens que compõem o patrimônio cultural, material e imaterial, visando 

protegêlos, conserválos, restaurálos e, simultaneamente, incentivando seu aproveitamento turístico 
 elaborar projetos de revitalização das cidades históricas e do patrimônio histórico
 em função do fl uxo de veículos que transportam produtos perigosos no modal rodoviário, recomenda-

se acentuada fi scalização e punição efetiva quando houver desacordo com a legislação
 implementar sistema de drenagem para evitar os alagamentos recorrentes nas áreas urbanas em 

expansão

12.3.2  ZONA 2: SERRA DO MAR12.3.2  ZONA 2: SERRA DO MAR

Apresenta fragilidade geoambiental elevada em função de relevos com altas declividades, solos rasos e 
pedregosos, e elevados índices pluviométricos anuais. Em função de tais características, é suscetível a processos 
erosivos vigorosos e deslizamentos de terra. Apresenta baixa aptidão para a agricultura convencional.

Apresenta como principal potencialidade ser recoberta pela Floresta Atlântica, rica em biodiversidade 
de fl ora e fauna e grande disponibilidade e qualidade de mananciais hídricos. Possui alto potencial para a 
proteção da geobiodiversidade; prestação de serviços ambientais, especialmente associados à agricultura 
familiar não predatória; e atividades turísticas de baixo impacto.

As diretrizes preferenciais vinculam-se à prática de atividades turísticas de baixo impacto; preservação 
da geobiodiversidade, objetivando a proteção dos mananciais hídricos; recuperação espontânea da fauna e 
fl ora; e prevenção de desastres naturais.

12.3.2.1  FRAGILIDADES12.3.2.1  FRAGILIDADES

 Unidades de Conservação com planos de manejo desatualizados ou inexistentes, comprometendo a 
proteção da Floresta Atlântica de encosta e Campos de Altitude

 alta fragilidade ambiental no bioma Mata Atlântica, fato potencializado pela crescente pressão das 
atividades turísticas

 risco de suspensão temporária de captação de água para abastecimento público em função de 
deslizamentos

 ausência de unidades de compostagem para a recuperação de resíduos orgânicos e de indústrias de 
recuperação de materiais recicláveis nas áreas urbanas existentes

 falta de organização formal dos catadores de resíduos sólidos
 predomínio de solos de aptidão restrita e inaptos (Cambissolos lépticos e Afl oramentos de Rocha), 

que associados a terrenos com alto declive apresentam suscetibilidade à erosão, problemas com 
fertilidade, e não são adequados à motomecanização

 situações irregulares e ilegais no uso de agrotóxicos, nas atividades de caça e na mineração
 projetos de infraestrutura implantados irregularmente, afetando a vegetação e o relevo
 elevado risco ambiental e social com a instalação de plantas industriais e urbanas
 expansão das atividades turísticas de forma desordenada, com baixa qualidade nos serviços e 

equipamentos que se inserem neste setor econômico, apesar do grande potencial para os segmentos 
de ecoturismo, turismo cultural e turismo rural

 atendimento defi ciente das demandas sociais (moradia, saúde, emprego, educação etc.), principalmente 
voltadas às populações de baixa renda e populações tradicionais 

 altos índices pluviométricos e grande amplitude topográfi ca favorecendo a ocorrência de deslizamentos 
nas áreas com maiores declividades, e inundações nos fundos de vales

 riscos socioambientais decorrentes do fl uxo de veículos que transportam produtos perigosos no modal 
rodoviário
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12.3.2.2  POTENCIALIDADES12.3.2.2  POTENCIALIDADES

 possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação de Proteção Integral
 alta biodiversidade (remanescentes da Mata Atlântica), habitats importantes para 

a conservação da diversidade genética
 cobertura vegetal que gera benefícios indiretos, como proteção de solos e 

manutenção de recursos hídricos
 exploração em bases científi cas de espécies vegetais medicinais
 potencial para pesquisa da biodiversidade em todos os níveis (genética, específi ca, 

ecossistêmica) com aplicações na economia 
 alta disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade
 potencial para a prestação de serviços ambientais e inclusão de áreas em mercado 

de créditos de carbono
 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com aproveitamento dos 

resíduos sólidos
 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de 

fontes alternativas de energia, sobretudo as renováveis, como biomassa, solar, 
eólica, das ondas e marés 

 adoção de sistemas de produção agrofl orestais em base agroecológica compatíveis 
com a fragilidade ambiental da zona

 extrativismo sob manejo sustentável 
 grande potencial de regeneração natural ou induzida de algumas espécies, com 

desempenho silvicultural satisfatório e crescimento rápido, indicadas portanto 
para a recuperação de áreas degradadas

 potencial mineral restrito aos bens de uso na construção civil (areias, rocha para 
brita, saibro e cascalho) e rochas ornamentais

 cultivo e produção de espécies fl orestais com potencial não madeirável, de baixo 
impacto ambiental

 atividades turísticas e recreativas de baixo impacto ambiental. Turismo em áreas natu-
rais com programas de educação ambiental e envolvimento das comunidades locais

 Morretes é a única cidade com estrutura melhor dimensionada, abrigando um grande 
fl uxo turístico durante todo o ano, e especialmente nos fi nais de semana e feriados, 
apresentando expressivo segmento gastronômico

 signifi cativa beleza cênica das paisagens naturais
 preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio natural, 

edifi cado, urbanístico, documental, bens móveis, elementos artísticos ou artes 
aplicadas) e Imaterial (formas de expressão de um povo, saberes, celebrações, 
culinária, lugares onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas etc.)

12.3.2.3  RECOMENDAÇÕES12.3.2.3  RECOMENDAÇÕES

 preservar os remanescentes fl orestais e as demais áreas protegidas por leis 
ambientais, como: Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre 
a proteção da vegetação nativa), Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 
2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata 
Atlântica) e Decretos Estaduais nº 4996/2016 e nº 5793/2016 os quais dispõem 
sobre ZEE-PR Litoral

 ampliar o número categorias e recursos para as Unidades de Conservação de 
Proteção Integral, de modo a proteger as formações fl orestais de encosta e 
campestres de altitude remanescentes, visando manter os solos, a estabilidade 
do relevo, a biodiversidade e a produtividade hídrica

FIGURA 12.5 - ZONA 2: SERRA DO MARFIGURA 12.5 - ZONA 2: SERRA DO MAR

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

 estimular a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e Áreas de Proteção Ambiental (APA)
 atualizar os planos de manejo ou realizar a elaboração destes nas Unidades de Conservação que ainda não os possuem
 abrigar Reserva Legal relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo de Servidão, temporária ou permanente, 

cotas de reserva ambiental e compensação em Unidades de Conservação de Proteção Integral
 proteger a biodiversidade com práticas de controle de espécies invasoras de fl ora e fauna
 preservar a qualidade da água dos mananciais hídricos de abastecimento público
 ampliar a cobertura da rede de coleta e tratamento de esgotos (efl uentes domésticos), tendo como meta a universalização 

do atendimento da população urbana
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 implantar sistema de prestação de serviços ambientais junto aos produtores desses serviços, 
para a manutenção de recursos hídricos de qualidade, da biodiversidade e da paisagem natural. A 
remuneração por esses serviços ambientais poderá ter como fonte recursos provenientes de multas e 
de compensações ambientais, de acordo com legislação específi ca

 recuperar áreas com pastagens e/ou fl orestas degradadas e com solos de aptidão agrícola regular 
e restrita, podendo estas ser utilizadas na exploração agropecuária, preferencialmente pelo uso da 
integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação, 
respeitando a aptidão agrícola dos solos

 as áreas com solos com caráter alumínico ou álico necessitam de neutralização das altas concentrações 
de alumínio e correção do pH, antes de sua utilização agropecuária

 as áreas inexploradas, na perspectiva das práticas agropecuárias, com solos com aptidão restrita ou 
inaptos, devem permanecer sob as condições naturais

 nas áreas agrícolas com uso consolidado, incentivar a conversão da agricultura convencional em 
agricultura agroecológica ou orgânica, com manejo e conservação adequados, respeitando a aptidão 
agrícola dos solos

 incentivar cultivos agrofl orestais em base agroecológica nas áreas de concentração de comunidades 
tradicionais, para a produção comercial do palmito juçara (Euterpe edulis)

 nas práticas agrícolas existentes, evitar o uso de controles químicos
 estimular pesquisas com espécies vegetais medicinais visando à produção de novos medicamentos
 desenvolver estudos com vistas a identifi car traçados adequados para a ampliação da infraestrutura viária
 selecionar áreas para a extração de minerais de interesse social (argila, areia, brita e cascalho) 
 incentivar a elaboração de produtos turísticos típicos para resgatar e fortalecer a identidade cultural 

das populações tradicionais
 gerar trabalho e renda para a população local, com o comércio de artesanato e produtos alimentícios 

caseiros, além de atividades de condutores/guias locais
 incentivar a exploração do turismo rural, turismo ecológico e outros segmentos, e atividades turísticas 

e de recreação de baixo impacto ambiental
 desenvolver o Turismo de Base Comunitária, por meio de atividades de baixo impacto ambiental
 desenvolver estudos socioantropológicos sobre as demandas sociais das comunidades tradicionais 

locais (indígenas, quilombolas, cipozeiros etc.) e implantar programas para a melhoria das condições 
sociais e econômicas destas populações que respeitem seu saber e modo de vida característico, 
sobretudo voltados para questões de saúde, educação, trabalho e renda

 desenvolver programas educativos de interesse ambiental para a população residente 
 incentivar a preservação e pesquisa de sítios arqueológicos
 estimular a identifi cação de bens que compõem o patrimônio cultural material e imaterial, visando 

protegêlos, conserválos, restaurálos e simultaneamente incentivar seu aproveitamento turístico
 restringir a expansão populacional em áreas de risco, fornecendo alternativas ambiental e socialmente 

adequadas
 em função do fl uxo de veículos que transportam produtos perigosos no modal rodoviário, recomenda-

se acentuada fi scalização e punição efetiva quando houver desacordo com a legislação

12.3.3  ZONA 3: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA SUL - RMCSUL12.3.3  ZONA 3: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA SUL - RMCSUL

Caracteriza-se por apresentar fragilidade geoambiental variando de baixa à média. Em áreas específi cas, 
a zona apresenta fragilidade alta, vinculada às planícies fl uviais da bacia do Alto Iguaçu, que passam por 
frequentes eventos de inundações. Nas declividades elevadas ocorrem problemas de erosão e deslizamentos. 
Identifi ca-se expansão urbana inadequada sobre as planícies fl uviais e áreas dos mananciais hídricos da bacia 
do Alto Iguaçu. A região apresenta baixa ocorrência de remanescentes fl orestais naturais. As áreas da Região 
Metropolitana de Curitiba apresentam confl ito de uso de água, em função da alta densidade populacional, 
apresentando disponibilidade limitada de recursos hídricos.

Em função da posição geográfi ca e disponibilidade de infraestrutura em geral, a zona apresenta alto potencial 
para instalação e implantação de grandes empresas industriais, de avançada tecnologia e que não utilizam de 
forma intensa a água em seus processos industriais. No entorno da Região Metropolitana, em função de possuir 
solos com alta aptidão agrícola e proximidade ao mercado consumidor, apresenta potencial para a hortifruticultura.

As diretrizes preferenciais vinculam-se à expansão das atividades industriais para a produção de 
equipamentos de tecnologia avançada. Recomenda-se a proteção dos mananciais hídricos da bacia do Alto 
Iguaçu para abastecimento público da Região Metropolitana, inclusive com remuneração por prestação de 
serviços ambientais, especialmente associados à agricultura familiar de base agroecológica. A expansão 
urbana e industrial deve ser orientada preferencialmente para o sul da região, exceto as cabeceiras do Rio 
da Várzea, futuro manancial de abastecimento público.

12.3.3.1  FRAGILIDADES12.3.3.1  FRAGILIDADES

 baixa ocorrência de remanescentes fl orestais do bioma Mata Atlântica, os quais se localizam em áreas 
pontuais e muito fragmentadas

 a urbanização densa, a construção de sistemas de drenagem, os aterramentos e a formação de represas 
têm destruído as Formações Pioneiras de Infl uência Fluvial (várzeas) e as fl orestas aluviais

 a concentração urbana, aliada à defi citária rede de coleta e tratamento de esgoto, apresenta elevado 
potencial poluidor na alta bacia hidrográfi ca do Rio Iguaçu e seus tributários  

 ocupação e adensamento urbano nas áreas de proteção de mananciais de abastecimento público do 
Alto Iguaçu

 nas cavas desativadas de extração mineral (areia, argila e cascalho) a não mitigação dos impactos 
causados gera ambiente altamente degradado, com possibilidade de contaminação do lençol freático, 
potencializando problemas sanitários

 alta densidade populacional, promovendo a intensifi cação da geração de materiais recicláveis e 
resíduos orgânicos

 baixa ocorrência de centros de triagem de resíduos sólidos e usinas de compostagem para a recuperação 
de resíduos orgânicos

 grande presença de catadores informais de resíduos sólidos
 ocorrência dos Organossolos, que apresentam alta fragilidade. Quando explorados, sua matéria 

orgânica oxida com grande rapidez, podendo ocorrer subsidência ou rebaixamento
 ocorrência de solos inaptos para agricultura (Gleissolos e Organossolos) nas planícies fl uviais da bacia 

hidrográfi ca do alto Rio Iguaçu, decorrentes de frequentes inundações
 concentração expressiva de argila expansível (esmectita) na Formação Guabirotuba com grande 

suscetibilidade à erosão
 expansão inadequada da malha urbana sobre terrenos das planícies do Alto Iguaçu sujeitos a inundações
 defi citária infraestrutura rodoviária, ferroviária, dutoviária e aeroviária
 crescimento acentuado e acelerado da população das periferias urbanas sem o devido acompanhamento 

de investimentos em saneamento, saúde, educação, qualifi cação profi ssional, aumento do nível de 
renda e habitação para a população de baixa renda

 patrimônio cultural material e imaterial pouco preservado, com baixo aproveitamento turístico 
 eventos críticos de origem hidrometeorológica com inundações frequentes nas planícies fl uviais
 terrenos com grande declive que apresentam risco de deslizamentos
 fl uxo intenso de veículos transportando produtos perigosos no modal rodoviário
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12.3.3.2  POTENCIALIDADES12.3.3.2  POTENCIALIDADES

 possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação nas categorias Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e Área de Proteção Ambiental (APA)

 presença de áreas preservadas do ecótono da fl oresta com pinheiros com a Floresta 
Atlântica

 alto potencial de mananciais superfi ciais e aquíferos subterrâneos destinados ao 
abastecimento público

 potencial para prestação de serviços ambientais e inclusão de áreas em mercado 
de créditos de carbono

 presença de consórcios para a disposição fi nal ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos urbanos

 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com o aproveitamento dos 
resíduos sólidos

 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de 
fontes alternativas de energia, sobretudo as renováveis, como biomassa, solar, 
entre outras

 predomínio de solos com boa e regular aptidão agrícola (Latossolos, Argissolos e 
Cambissolos típicos) que devem ser utilizados com adequado manejo e conservação, 
respeitandose sua aptidão agrícola 

 expansão da agricultura familiar vinculada à produção de hortifrutigranjeiros
 produção agrofl orestal de produtos madeiráveis e não madeiráveis
 em função da posição geográfi ca pela proximidade do porto e das vias de circulação 

para o interior do Estado e estados vizinhos, bem como da disponibilidade de 
infraestrutura em geral, a zona tem alto potencial para instalação e implantação 
de grandes empresas industriais de alta tecnologia e equipamentos

 localização favorável à instalação de complexos logísticos empresariais
 maior parque industrial do Estado e com melhor suporte de infraestrutura de 

estradas, linhas de transmissão e gasodutos instalados
 existência de estrutura de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
 serviços de alta tecnologia amparados no capital humano existente
 produção de materiais para a construção civil (areia, agregados minerais, argilas) 
 potencial para a expansão da infraestrutura aeroviária visando ao transporte de 

cargas e passageiros 
 maior oferta hoteleira do Estado
 crescimento da demanda turística pelo sistema day-use e/ou roteiros curtos de 

dois dias
 maior oferta de infraestrutura e produtos turísticos, aliada à proximidade de 

maiores concentrações populacionais
 tendência de crescimento dos segmentos de turismo de negócios, de eventos e 

turismo rural
 turismo histórico na Lapa e ecoturismo no Parque Estadual do Monge
 potencial para preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio 

natural, edifi cado, urbanístico, documental, bens móveis, elementos artísticos ou 
artes aplicadas) e Imaterial (formas de expressão de um povo, saberes, celebrações, 
culinária, lugares onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas 
etc.), bem como potencial para exploração turística destes bens

FIGURA 12.6 - ZONA 3: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA SUL - RMCSULFIGURA 12.6 - ZONA 3: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA SUL - RMCSUL

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

 12.3.3.3  RECOMENDAÇÕES 12.3.3.3  RECOMENDAÇÕES

 preservar os remanescentes fl orestais e demais áreas protegidas por leis ambientais, como: Lei Federal nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012 (dispõe sobre a proteção da vegetação nativa) e Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica)  

 estimular a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e Áreas de Proteção Ambiental (APA)
 abrigar Reserva Legal Relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo de Servidão, temporário ou permanente, 

cotas de reserva ambiental e compensação em Unidades de Conservação de Proteção Integral
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 estimular a expansão de matas com espécies nativas nas margens dos canais fl uviais e nas vertentes 
de altas declividades acima de 17° ou 30%, para a prestação de serviços ambientais

 restringir a expansão urbana e industrial nas áreas de proteção dos mananciais de abastecimento 
público da Região Metropolitana de Curitiba, com destaque para a bacia do Alto Iguaçu

 expandir o atendimento dos serviços de esgotamento sanitário na região, bem como tratar todos os 
efl uentes coletados

 incentivar o uso dos resíduos sólidos (lodo) das estações de tratamento de esgoto (ETEs) para a 
geração de biogás, e desenvolver pesquisas sobre viabilidade de seu uso como adubo orgânico para 
aplicação na silvicultura

 implantar sistema de prestação de serviços ambientais junto aos produtores desses serviços, 
para a manutenção de recursos hídricos de qualidade, da biodiversidade e da paisagem natural. A 
remuneração por esses serviços ambientais poderá ter como fonte recursos provenientes de multas e 
de compensações ambientais, de acordo com legislação específi ca

 instalar centro de triagem para coleta, classifi cação e recuperação de materiais recicláveis e instalação 
de usinas de compostagem para tratamento de materiais orgânicos

 implementar ações para incentivar a organização formal dos catadores de resíduos sólidos
 compor consórcios municipais para a disposição dos resíduos sólidos não recicláveis
 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para uso das fontes 

alternativas e renováveis de energia (biomassa, solar, eólica, ondas e marés), principalmente voltado 
para a produção de energia elétrica e biogás

 recomenda-se que os Organossolos, que não se encontrem com uso consolidado, não sejam explorados, 
pois além de sua fragilidade natural, também desempenham papel fundamental no ciclo da água

 fomentar programas de desenvolvimento e assistência à agricultura familiar objetivando o abastecimento 
dos mercados locais com produtos hortifrutigranjeiros, a ininterrupta remuneração dos pequenos 
produtores, o aumento da renda e a permanência dos pequenos agricultores no espaço rural

 implementar a exploração agropecuária, de preferência com uso da integração lavoura-pecuária-
silvicultura ou fruticultura, com adequado manejo e conservação de solo, respeitando a aptidão agrícola

 as áreas inexploradas, na perspectiva das práticas agropecuárias, com solos inaptos e com aptidão 
restrita, devem permanecer sob as condições naturais

 dar atenção preferencial à expansão das atividades econômicas voltadas a setores de tecnologia 
avançada, como: veículos, máquinas e equipamentos eletroeletrônicos em geral

 incentivar a expansão de atividades industriais de alta tecnologia no setor sul e oeste desta zona 
 identifi car áreas viáveis para a mineração, principalmente a construção civil
 ampliar o transporte aéreo para cargas e passageiros
 aprimorar e ampliar a malha rodoviária, ferroviária e dutoviária
 privilegiar obras de mobilidade urbana
 coibir a expansão urbana irregular sobre mananciais de abastecimento, com destaque para a bacia 

do Alto Iguaçu, mediante o direcionamento da população de baixa renda para áreas ambiental e 
socialmente adequadas e com infraestrutura apropriada 

 incrementar o turismo na Lapa e apoio ao micro e pequeno empreendedorismo
 incrementar as atividades hoteleiras, o turismo de negócios e o sistema day-use 
 desenvolver e/ou ampliar programas existentes voltados para o interesse social com ênfase na 

educação, qualifi cação profi ssional e geração de emprego, saúde pública, habitação para a população 
de baixa renda e transporte público coletivo municipal e intermunicipal

 expandir ações de planejamento e preparação para prevenção de desastre visando minimizar suas 
consequências

 em função do fl uxo de veículos que transportam produtos perigosos no modal rodoviário, recomenda-
se acentuada fi scalização e punição efetiva quando houver desacordo com a legislação

12.3.4  ZONA 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS 12.3.4  ZONA 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS 

Apresenta alta fragilidade a processos erosivos, deslizamentos e quedas de blocos associados a relevos 
de altas declividades com solos rasos e instáveis; ocorrência de rochas carbonáticas que oferecem riscos à 
ocupação urbana e industrial. Possui extensas áreas de pastagens de baixa produtividade e infraestrutura 
viária precária. Em alguns municípios predomina baixa escolaridade e precariedade do mercado de trabalho.

A principal potencialidade da zona é a grande disponibilidade de recursos hídricos para abastecimento 
público e geração de energia. É a principal reserva de rochas carbonáticas do Estado, sendo base para a 
indústria de cimento e corretivos agrícolas. Apresenta potencial para a proteção da biodiversidade em 
função da grande presença de fragmentos fl orestais do bioma Mata Atlântica; e expansão da fruticultura e 
silvicultura nas áreas de pastagens com introdução de sistemas integrados de produção pecuária-fl oresta.

As diretrizes preferenciais vinculam-se à expansão da atividade de mineração e industrial das 
rochas carbonáticas; expansão da fruticultura e da silvicultura sobre pastagens de baixa produtividade; 
desenvolvimento do turismo ecológico e preservação dos fragmentos fl orestais do bioma Mata Atlântica. 
A exploração do aquífero kárstico, ao ser ampliada, deve respeitar as limitações inerentes às fragilidades 
hidrogeológicas. Recomenda-se a ampliação de ativos públicos.

12.3.4.1  FRAGILIDADES12.3.4.1  FRAGILIDADES

 baixa ocorrência de remanescentes fl orestais do bioma Mata Atlântica, os quais se localizam em áreas 
pontuais e muito fragmentados

 devido à formação geológica desta região (terrenos sobre formações calcárias), existe alto risco 
de contaminação das águas subterrâneas (Aquífero Karst) por poluentes urbanos, principalmente os 
provenientes da expansão da malha urbana, industriais ou rurais de superfície

 defi ciência no atendimento dos serviços de esgotamento sanitário nas áreas de expansão urbana 
metropolitana 

 baixa ocorrência de unidades de triagem, de destino e de tratamento adequados dos resíduos sólidos 
e resíduos orgânicos

 grande presença de catadores informais de resíduos sólidos
 alta fragilidade a processos erosivos, deslizamentos e quedas de blocos associados a relevos de altas 

declividades
 expressiva ocorrência de áreas com solos com aptidão agrícola restrita e pouco profundos (Cambissolos 

lépticos e Neossolos regolíticos)
 ocorrência de extensas áreas de pastagens de baixa produtividade que aumentam a suscetibilidade 

aos processos erosivos de forma generalizada
 ausência de incentivo para a exploração comercial da cadeia produtiva da bracatinga 
 as áreas com ocorrência de rochas carbonáticas oferecem riscos aos loteamentos residenciais, 

comerciais e industriais
 parte da bacia hidrográfi ca do Ribeira, diante das características físiconaturais, apresenta restrições 

à ocupação urbana e expansão industrial
 sistema viário precário
 infraestrutura básica, turística e de serviços públicos defi ciente
 apesar de potencial com atrativos naturais, não há atividade expressiva de turismo
 o Parque Estadual das Lauráceas não está estruturado para receber visitantes e o local é de difícil 

acesso
 oferta hoteleira de baixa qualidade e quantidade
 pouca e baixa qualifi cação da mão de obra para atividade turística
 grande contingente da população vivendo nas periferias urbanas sem o adequado acesso ao saneamento, 

saúde, educação, qualifi cação profi ssional e habitação  
 ocorrência de eventos críticos de origem hidrometeorológica
 ocorrência de acidentes decorrentes do transporte de produtos perigosos no modal rodoviário
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FIGURA 12.7 - ZONA 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS FIGURA 12.7 - ZONA 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS 

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

12.3.4.2  POTENCIALIDADES12.3.4.2  POTENCIALIDADES

 presença da maior Unidade de Conservação de Proteção Integral no Paraná, o Parque Estadual das Lauráceas
 possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação nas categorias Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) e Área de Proteção Ambiental (APA)
 riqueza em biodiversidade dos remanescentes do bioma Mata Atlântica
 recuperação de áreas de fl oresta degradadas pela produção de espécies fl orestais de ciclo curto e fi xadoras de nitrogênio 

(bracatinga)

 projetos de restauração fl orestal com espécies de ciclo longo (espécies da fl oresta 
primária ou de estágios avançados de sucessão), visando ao mercado de captura 
de carbono

 potencial para prestação de serviços ambientais e inclusão de áreas em mercado de 
créditos de carbono

 grande disponibilidade de recursos hídricos para abastecimento público e geração 
de energia

 presença de consórcios para a disposição fi nal ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos urbanos

 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com aproveitamento dos 
resíduos sólidos

 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de fontes 
alternativas de energia, sobretudo as renováveis, como biomassa, solar, entre outras 

 potencial para desenvolvimento da silvicultura, fruticultura e lavouras nas áreas 
com solos de boa e regular aptidão agrícola (Argissolos, Latossolos e Cambissolos 
Típicos) que devem ser utilizados com adequado manejo e conservação

 as áreas de solos com aptidão restrita para lavouras apresentamse boas para a 
silvicultura. Estes solos possuem potencial para uso sustentável por meio do 
sistema agrofl orestal em base agroecológica

 expansão da silvicultura, fruticultura e integração lavoura-pecuária-silvicultura 
nas áreas de pastagens de baixa produtividade

 proximidade geográfi ca com o principal polo industrial do Estado
 desenvolvimento da indústria extrativa mineral
 grande reserva de rocha calcária, principal matériaprima para a fabricação de 

cimento, cal, corretivo agrícola e outros usos
 potencialidade para a exploração do turismo de aventura, turismo rural e turismo 

ecológico
 Parque Estadual de Campinhos, com espeleotemas, estruturado para receber 

visitantes
 dada a proximidade com roteiros paulistas na região Alto do Vale da Ribeira, como, 

por exemplo, o conjunto de cavernas do PETAR, podese estabelecer um roteiro 
abrangendo espeleotemas, em conjunto com o Parque Estadual de Campinhos, em 
Tunas do Paraná, e o Parque Municipal de Bacaetava, em Colombo

 signifi cativa beleza cênica das paisagens naturais, com destaque para as estruturas 
kársticas

 potencial para preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio 
natural, edifi cado, urbanístico, documental, bens móveis, elementos artísticos ou 
artes aplicadas) e Imaterial (formas de expressão de um povo, saberes, celebrações, 
culinária, lugares onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas 
etc.), bem como potencial para exploração turística destes bens

12.3.4.3  RECOMENDAÇÕES12.3.4.3  RECOMENDAÇÕES

 preservar os remanescentes fl orestais e as demais áreas protegidas por leis 
ambientais, como: Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre 
a proteção da vegetação nativa) e Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 
2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata 
Atlântica)

 estimular a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN) e Áreas de Proteção Ambiental (APA)
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 abrigar Reserva Legal Relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo de Servidão, 
temporário ou permanente, cotas de reserva ambiental e compensação em Unidades de Conservação 
de Proteção Integral

 aprimorar o manejo fl orestal de ciclo curto, com espécies nativas e em sistemas agrossilvipastoris, 
visando ao mercado de captura de carbono

 atualizar e implementar o Plano de Manejo do Parque Estadual das Lauráceas
 estimular a expansão de matas com espécies nativas em regeneração natural nas margens dos canais 

fl uviais e nas vertentes de altas declividades acima de 17° ou 30%
 preservar os fragmentos do bioma Mata Atlântica em estágio de sucessão primária e regenerados
 preservar os mananciais de abastecimento da Região Metropolitana
 expandir o atendimento dos serviços de esgotamento sanitário da região, bem como tratar todos os 

efl uentes coletados
 incentivar o uso dos resíduos sólidos (lodo) das estações de tratamento de esgoto (ETEs) para geração 

de biogás e desenvolver pesquisas sobre viabilidade de seu uso como adubo orgânico para aplicação 
na silvicultura 

 implantar sistema de prestação de serviços ambientais junto aos produtores desses serviços, 
para a manutenção de recursos hídricos de qualidade, da biodiversidade e da paisagem natural. A 
remuneração por esses serviços ambientais poderá ter como fonte recursos provenientes de multas e 
de compensações ambientais, de acordo com legislação específi ca

 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para uso das fontes 
alternativas e renováveis (biomassa, solar, eólica, ondas e marés), principalmente voltado para a 
produção de energia elétrica e biogás

 neutralizar áreas com solos de caráter alumínico ou álico com altas concentrações de alumínio, e 
realizar correção do pH antes de sua utilização agropecuária

 recuperar áreas com pastagens e/ou fl orestas degradadas e com solos de aptidão agrícola regular 
e restrita, podendo estas ser utilizadas na exploração agropecuária, preferencialmente pelo uso da 
integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação, 
respeitando a aptidão agrícola dos solos

 expandir a silvicultura, fruticultura e integrar a lavoura-pecuária-silvicultura nas áreas com pastagens 
de baixa produtividade

 consorciar a atividade da silvicultura com a autorrecuperação ou cultivo da fl oresta nativa, 
preferencialmente nos relevos com maiores declividades e fundos de vales, objetivando recuperação 
da biodiversidade de fl ora e fauna

 expandir o aproveitamento da resina proveniente da silvicultura de pinus
 incentivar a implantação do sistema agrofl orestal com cultivo de espécies nativas de palmeiras, tais como 

juçara (Euterpe edulis), para a produção de palmito, visando reduzir a pressão nos remanescentes nativos
 estimular a exploração comercial e o aprimoramento da cadeia produtiva da bracatinga (Mimosa scabrella)
 ampliar a indústria cimenteira (cimento, cal e calcário agrícola)
 restringir loteamentos urbanos e industriais nas áreas com rochas carbonáticas 
 desenvolver o Turismo de Base Comunitária com atividades de mínimo impacto ambiental
 estimular o espeleoturismo voltado para o aproveitamento de potencial do patrimônio natural 

relacionado às estruturas kársticas 
 capacitar mão de obra voltada ao turismo, seja no meio rural ou no urbano, para melhor aproveitamento 

do potencial existente
 incrementar a economia solidária e o turismo por meio de capacitações e formalizações dos micro e 

pequenos empreendimentos
 elaborar um plano de desenvolvimento integrado para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico 

da zona
 desenvolver e/ou ampliar programas existentes voltados para o interesse social com ênfase na 

educação, qualifi cação profi ssional e geração de emprego, saúde pública, habitação para a população 
de baixa renda e transporte público coletivo municipal e intermunicipal

 desenvolver estudos socioantropológicos sobre as demandas sociais das comunidades tradicionais 
locais (indígenas, quilombolas, faxinalenses etc.) e implantar programas de melhoria das condições 
sociais e econômicas destas populações, que respeitem seu saber e modo de vida característico, 
sobretudo voltados para questões de saúde, educação, trabalho e renda

 estimular a identifi cação dos bens que compõem o patrimônio cultural material e imaterial, visando 
protegêlos, conserválos, restaurálos e simultaneamente incentivando seu aproveitamento turístico

 ampliar a fi scalização e o controle sobre o transporte de cargas perigosas que circulam na área metropolitana 

12.3.5  ZONA 5: PRUDENTÓPOLIS - JAGUARIAÍVA 12.3.5  ZONA 5: PRUDENTÓPOLIS - JAGUARIAÍVA 

Apresenta fragilidade geoambiental alta em áreas específi cas com relevos caracterizados por vertentes 
muito inclinadas, próximos à escarpa; baixa ocorrência de remanescentes da vegetação natural; e alto 
potencial para agricultura intensiva de grãos e atividade pecuária intensiva para produção de carne e leite. 
Pela beleza cênica da região da escarpa do Segundo Planalto e dos cânions do Rio Iapó/Tibagi, apresenta 
elevado potencial turístico.

As diretrizes preferenciais vinculam-se à expansão das atividades industriais no eixo Ponta Grossa-
Curitiba para a produção de bens do segmento metal-mecânico; no eixo Castro-Jaguariaíva para a expansão 
da indústria de carne e leite; manutenção e melhoramento da pecuária e agricultura intensivas de grãos e 
ampliação das atividades agroindustriais; adequação dos processos de produção com introdução dos sistemas 
integrados lavoura-pecuária-fl oresta e proteção dos remanescentes vegetais dos campos naturais. 

12.3.5.1  FRAGILIDADES12.3.5.1  FRAGILIDADES

 Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana desatualizado
 baixa ocorrência de remanescentes fl orestais do bioma Mata Atlântica e de campos naturais, os quais 

se localizam em áreas pontuais (vales dos rios ou em capões) e muito fragmentados
 defi ciência no atendimento de serviços de esgotamento sanitário nas áreas urbanizadas
 baixa ocorrência de unidades de triagem, destino e tratamento adequado aos resíduos sólidos e 

resíduos orgânicos
 grande presença de catadores informais de resíduos sólidos
 ocorrência de áreas com solos inaptos (Gleissolos e Organossolos) nas planícies fl uviais onde ocorrem 

inundações periódicas. Estes solos apresentam baixa capacidade de suporte com elevado risco de 
recalques em fundações de edifi cações e contaminação do lençol freático

 ocorrência de solos com aptidão restrita (Cambissolos lépticos e Neossolos regolíticos), e cujo caráter 
alumínico (ou álico) necessita de neutralização das altas concentrações de alumínio, para utilização 
agrícola

 ocorrência dos Organossolos, que apresentam grande fragilidade – quando explorada sua matéria 
orgânica, oxida-se com grande rapidez podendo ocorrer subsidência ou rebaixamento 

 a expansão dos refl orestamentos homogêneos com exóticas, sobretudo pinus e eucaliptus, afetam o 
efeito da beleza cênica das paisagens naturais e interferem na dinâmica da biodiversidade local

 extração mineral irregular em áreas de proteção natural
 crescimento desordenado do ecoturismo e do turismo de aventura, nas áreas com relevos escarpados, 

e cânions nos vales dos principais rios da zona
 fraco atendimento das demandas sociais (moradia, saúde, emprego, educação etc.), principalmente 

voltadas para populações de baixa renda e tradicionais
 ocorrência de eventos críticos de origem hidrometeorológica e decorrentes do transporte de produtos 

perigosos no modal rodoviário
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12.3.5.2  POTENCIALIDADES12.3.5.2  POTENCIALIDADES

 possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação nas categorias Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e Área de Proteção Ambiental (APA)

 melhoria da conexão ambiental a partir das Unidades de Conservação existentes
 projetos de restauração fl orestal com espécies de ciclo longo (espécies da fl oresta 

primária ou de estágios avançados de sucessão), visando ao mercado de captura 
de carbono

 potencial para prestação de serviços ambientais e inclusão de áreas em mercado de 
créditos de carbono

 bons mananciais superfi ciais e aquíferos subterrâneos destinados ao abastecimento 
público

 presença de consórcios para disposição fi nal ambientalmente adequada de resíduos 
sólidos urbanos

 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com aproveitamento dos 
resíduos sólidos

 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de 
fontes alternativas de energia, sobretudo as renováveis, como biomassa e resíduos 
sólidos animais, energia solar, entre outras

 existência de potencial hídrico para geração de eletricidade
 predomínio de relevos de baixa declividade e de solos de boa e regular aptidão 

(Latossolos, Argissolos, Nitossolos e Cambissolos Típicos) que favorecem a 
agricultura intensiva de ciclo curto (produção de grãos), associados ou não à 
suinocultura, avicultura e pecuária leiteira

 o potencial das terras e dos empreendimentos existentes possibilita a expansão da 
pecuária leiteira, suinocultura, avicultura, produtos agroindustriais, atividade da 
silvicultura e indústria de base fl orestal

 expansão do número das agroindústrias familiares rurais devido à presença 
considerável de agricultores familiares 

 possibilidade de expansão de grandes empreendimentos industriais de tecnologia 
avançada

 potencial para extração mineral de: argila para cerâmica vermelha (Imbituva/
Guamiranga), argila para cerâmica branca (Formações Furnas e Ponta Grossa), 
turfa, folhelho oleígeno (Imbituva), areia industrial (Prudentópolis, Castro/Piraí 
do Sul) e ouro (Castro)

 Ponta Grossa é um polo de convergência do transporte rodoviário, gerando 
concentração de pessoas e veículos em trânsito

 potencial para instalação de aeroporto na região dos Campos Gerais visando 
suprir a demanda aeroportuária regional, nacional e internacional de transporte 
de passageiros e cargas

 satisfatória rede hoteleira e oferta de produtos turísticos já consolidados, como 
o Parque Estadual de Vila Velha (Ponta Grossa), o Parque Estadual do Guartelá e 
a Reserva Particular do Patrimônio Natural Itaytyba (Tibagi)

 região com história do tropeirismo, compondo a Rota dos Tropeiros, ao longo dos 
Campos Gerais

 segmentos turísticos mais explorados: aventura, ecoturismo e cultural
 nesta zona encontrase a Escarpa Devoniana e parte do Segundo Planalto 

Paranaense, em sua porção mais alta dos campos limpos e formações rupestres, 
onde vislumbramse as maiores belezas cênicas do Paraná, por suas formações 
rochosas e escarpadas, cânions extensos e profundos, e inúmeras cachoeiras, 
atributos que favorecem o ecoturismo

FIGURA 12.8 - ZONA 5: PRUDENTÓPOLIS - JAGUARIAÍVA FIGURA 12.8 - ZONA 5: PRUDENTÓPOLIS - JAGUARIAÍVA 

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

 potencial para preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio natural, edifi cado, urbanístico, 
documental, bens móveis, elementos artísticos ou artes aplicadas) e Imaterial (formas de expressão de um povo, saberes, 
celebrações, culinária, lugares onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas etc.), bem como potencial para 
exploração turística destes bens
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12.3.5.3  RECOMENDAÇÕES12.3.5.3  RECOMENDAÇÕES

 preservar os remanescentes fl orestais e as demais áreas protegidas por leis ambientais, como: Lei 
Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre a proteção da vegetação nativa) e Lei Federal 
nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
bioma Mata Atlântica)

 atualizar e implementar o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana
 estimular a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e Áreas de 

Proteção Ambiental (APA)
 abrigar Reserva Legal Relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo de Servidão, 

temporário ou permanente, cotas de reserva ambiental e compensação em Unidades de Conservação 
de Proteção Integral

 criar um programa ambiental que possibilite a conexão entre as Unidades de Conservação existentes 
na região

 manter intactos todos os remanescentes fl orestais e campos naturais independentemente do tamanho 
de suas áreas

 estimular a expansão de matas com espécies nativas em regeneração natural, nas margens dos canais 
fl uviais e nas vertentes de altas declividades acima de 17° ou 30%

 restringir a expansão urbana e industrial nas áreas de proteção dos mananciais de abastecimento público
 expandir o atendimento dos serviços de esgotamento sanitário da região, bem como tratar todos os 

efl uentes coletados 
 incentivar o uso de resíduos sólidos (lodo) das estações de tratamento de esgoto (ETEs) para a 

geração de biogás, e desenvolver pesquisas sobre viabilidade de seu uso como adubo orgânico para 
aplicação na silvicultura 

 implantar sistema de prestação de serviços ambientais junto aos produtores desses serviços, 
para a manutenção de recursos hídricos de qualidade, da biodiversidade e da paisagem natural. A 
remuneração por esses serviços ambientais poderá ter como fonte recursos provenientes de multas e 
de compensações ambientais, de acordo com legislação específi ca

 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para uso das fontes 
alternativas e renováveis de energia (biomassa, resíduos da indústria madeireira, solar, eólica, das 
ondas e marés), principalmente voltados para a produção de energia elétrica e biogás

 estimular a instalação de biodigestores para o aproveitamento dos resíduos orgânicos oriundos da 
bovinocultura, suinocultura e avicultura para geração de energia (biogás) e biofertilizantes

 intensifi car o acompanhamento e controle da qualidade ambiental, sobretudo em função dos resíduos 
das atividades de criação de suínos, bovinos e aves

 recomendar que os Organossolos, que não se encontrem com uso consolidado, não sejam explorados, pois 
além da fragilidade natural destes solos, também desempenham um papel fundamental no ciclo da água

 neutralizar áreas com solos de caráter alumínico ou álico das altas concentrações de alumínio e 
correção do pH, antes de sua utilização agropecuária

 as áreas inexploradas, na perspectiva das práticas agropecuárias, com solos inaptos e com aptidão 
restrita, devem permanecer sob as condições naturais

 explorar a agropecuária nas áreas com solos de boa aptidão agrícola, preferencialmente pelo uso da 
integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação 
de solo, respeitando sua aptidão agrícola 

 fomentar programas de desenvolvimento e assistência à agricultura familiar
 impulsionar a geração de novos postos de trabalho e renda aos agricultores familiares, promovendo 

sua (re)inclusão social e econômica, mediante o fomento da agroindústria familiar
 recuperar áreas com pastagens e/ou fl orestas degradadas e com solos de aptidão agrícola regular 

e restrita, podendo estas ser utilizadas na exploração agropecuária, preferencialmente pelo uso da 
integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação, 
respeitando sua aptidão agrícola

 recomendar a adequação e melhoria dos processos de produção com introdução dos sistemas integrados 
nas diversas modalidades lavoura-pecuária-fl oresta

 estimular o manejo fl orestal de ciclo longo com espécies nativas em sistemas agrossilvipastoris
 estimular a produção de leite e derivados
 priorizar a expansão da pecuária intensiva para a produção de leite e carne em sistema integrado ao 

setor industrial
 intensifi car as atividades industriais vinculadas aos segmentos de máquinas e equipamentos de 

tecnologia avançada
 estimular a expansão de indústrias para a transformação de produtos e subprodutos provenientes da 

pecuária (carne, leite, couro, ossos)
 estimular a expansão do setor minerário, seguindo planejamento socioambiental adequado, e fomentar 

as indústrias correlatas 
 instalar aeroporto internacional para suprir as demandas aeroportuárias nacionais e internacionais 

visando ao transporte de passageiros e cargas 
 desenvolver o Turismo de Base Comunitária com atividades de mínimo impacto ambiental
 adotar programas de capacitação em turismo de aventura e ecoturismo
 consolidar a Rota dos Tropeiros como produto turístico
 reorganizar e fortalecer os museus de Tibagi e de Castro
 desenvolver estudos socioantropológicos sobre as demandas sociais das comunidades tradicionais 

locais (indígenas, quilombolas etc.) e implantar programas para a melhoria das condições sociais e 
econômicas destas populações, que respeitem seu saber e modo de vida característico, sobretudo 
voltado para questões de saúde, educação, trabalho e renda

 desenvolver e/ou ampliar programas existentes voltados para o interesse social com ênfase na 
educação, qualifi cação profi ssional e geração de emprego, saúde pública e habitação para a população 
de baixa renda

12.3.6  ZONA 6: ORTIGUEIRA - IBAITI12.3.6  ZONA 6: ORTIGUEIRA - IBAITI

Nesta zona há predomínio de fragilidade geoambiental média, porém, em áreas de relevos mais 
inclinados, a fragilidade é alta. Os solos em geral são pouco profundos, com baixa aptidão agrícola e muito 
suscetíveis à erosão. Apresenta ocorrência generalizada de pastagens de baixa produtividade, como também 
baixa ocorrência de remanescentes fl orestais naturais. Em alguns municípios predomina baixa escolaridade 
e precariedade do mercado de trabalho.

Apresenta alto potencial para silvicultura e indústrias associadas, para sistemas agrofl orestais e para 
alguns produtos não madeiráveis. Possui grande disponibilidade de recursos hídricos para abastecimento 
público e geração de energia.

As diretrizes preferenciais vinculam-se à expansão da silvicultura voltada à indústria de madeira 
processada, papel, celulose e produtos não madeiráveis; adequação dos processos de produção com introdução 
dos sistemas integrados lavoura-pecuária-fl oresta; proteção dos fragmentos do bioma Mata Atlântica e 
Cerrado. Recomenda-se a ampliação de ativos públicos.

12.3.6.1  FRAGILIDADES12.3.6.1  FRAGILIDADES

 a Floresta Ombrófi la Mista (fl oresta com pinheiros) e campos naturais foram parcialmente convertidos 
para agricultura, pastagem e silvicultura com espécies exóticas e outros usos

 baixa ocorrência de remanescentes fl orestais do bioma Mata Atlântica
 presença de espécies invasoras em ambientes naturais
 defi ciência no atendimento dos serviços de esgotamento sanitário nas áreas urbanas
 baixa ocorrência de unidades de triagem, destino e tratamento adequado aos resíduos sólidos e 

resíduos orgânicos
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 falta de organização formal dos catadores de resíduos sólidos
 ocorrência de grandes áreas de solos com aptidão restrita e regular (Neossolos 

regolíticos, Cambissolos lépticos e Argissolos abrúpticos)
 ocorrência de terrenos com elevada dissecação vertical e declives acima de 20%, 

apresentando grande suscetibilidade a processos erosivos
 ocorrência generalizada de pastagens de baixa produtividade, fato associado a 

intensos processos erosivos
 economia concentrada na indústria de papel e celulose, e fraco desempenho no 

microempreendedorismo
 sistema viário insatisfatório quanto aos tipos de veículos circulantes (caminhões 

madeireiros, de soja etc.) 
 não há cultura do turismo, difi cultando o interesse e a formação de mão de obra 

para o desenvolvimento turístico, excetuandose Telêmaco Borba, que apresenta 
boa oferta hoteleira, além de Carlópolis e Ribeirão Claro, que já apresentam fl uxo 
turístico interestadual 

 excetuandose Telêmaco Borba, os demais municípios possuem baixos indicadores 
em educação, expectativa de vida e renda, refl etindo em IDH não satisfatório

 fraco atendimento das demandas sociais (moradia, saúde, emprego, educação 
etc.), principalmente voltadas às populações de baixa renda e populações 
tradicionais 

 ocorrência de eventos críticos de origem hidrometeorológica e decorrentes do 
transporte de produtos perigosos no modal rodoviário

12.3.6.2  POTENCIALIDADES12.3.6.2  POTENCIALIDADES

 projetos de restauração fl orestal com espécies de ciclo longo (espécies da fl oresta 
primária ou de estágios avançados de sucessão), em grandes áreas

 presença de consórcios para a disposição fi nal ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos urbanos

 alta taxa de disposição ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos
 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com aproveitamento dos 

resíduos sólidos
 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de 

fontes alternativas de energia, sobretudo as renováveis, como biomassa, resíduos 
sólidos animais, energia solar, entre outras

 ocorrência de solos de boa e regular aptidão (Latossolos, Argissolos, Nitossolos 
e Cambissolos típicos) que favorecem a agricultura intensiva de ciclo curto 
(produção de grãos) e sistema silvipastoril

 produção de alimentos na agricultura familiar
 expansão da agricultura familiar vinculado à produção de hortifrutigranjeiros
 presença marcante da apicultura associada às áreas de vegetação nativa secundária 

e pastagens
 ampliação de áreas refl orestadas com espécies exóticas para fi ns comerciais, em 

particular do gênero Eucalyptus
 ampliação da produção de papel e celulose por empresas madeireiras
 presença marcante da silvicultura e da indústria de madeira e papel
 potencial para extração mineral de carvão (Figueira e Sapopema), urânio 

(Sapopema), calcário, diamante (entorno do Rio das Cinzas), areia industrial, 
argila vermelha e branca, água mineral

 atração turística promovida pela presença do Parque Ecológico da Klabin e do 
teleférico em Telêmaco Borba

FIGURA 12.9 - ZONA 6: ORTIGUEIRA - IBAITIFIGURA 12.9 - ZONA 6: ORTIGUEIRA - IBAITI

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

 turismo técnico-científi co voltado às visitações das fábricas de papel e celulose
 forte grau de atratividade do turismo náutico no entorno dos lagos de barragens do Rio Paranapanema
 Parque Estadual do Cerrado voltado ao turismo técnicocientífi co e ecoturismo
 potencial para preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio natural, edifi cado, urbanístico, 

documental, bens móveis, elementos artísticos ou artes aplicadas) e Imaterial (formas de expressão de um povo, saberes, 
celebrações, culinária, lugares onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas etc.), bem como potencial para 
exploração turística destes bens
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12.3.6.3  RECOMENDAÇÕES12.3.6.3  RECOMENDAÇÕES

 preservar os remanescentes fl orestais e as demais áreas protegidas por leis ambientais, como: Lei 
Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre a proteção da vegetação nativa) e Lei Federal 
nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
bioma Mata Atlântica)

 estimular o cultivo de espécies fl orestais nativas nas áreas de Reserva Legal que fazem divisa com 
Áreas de Preservação Permanente (APPs)

 preservar os fragmentos fl orestais incentivando a constituição de conexões com as Áreas de Preservação 
Permanente (APPs)

 manter intactos todos os remanescentes fl orestais e campos naturais independentemente do tamanho 
de suas áreas

 abrigar Reserva Legal Relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo de Servidão, 
temporário ou permanente, cotas de reserva ambiental e compensação em Unidades de Conservação 
de Proteção Integral

 estimular o manejo fl orestal de ciclo longo, com espécies nativas em sistemas agrossilvipastoris
 expandir o atendimento dos serviços de esgotamento sanitário da região, bem como tratar todos os 

efl uentes coletados
 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para uso de fontes de 

energias alternativas e renováveis (biomassa, gases provenientes de aterros sanitários e resíduos 
orgânicos animais, indústria madeireira, solar, eólica, ondas e marés), principalmente voltado para a 
produção de energia elétrica e de biogás

 explorar a agropecuária nas áreas com solos de boa aptidão agrícola, preferencialmente pelo uso da 
integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação 
de solo, respeitando a aptidão agrícola dos solos

 neutralizar áreas com solos de caráter alumínico ou álico das altas concentrações de alumínio, e 
correção do pH antes de sua utilização agropecuária

 recuperar áreas com pastagens e/ou fl orestas degradadas e com solos de aptidão agrícola regular 
e restrita, podendo estas ser utilizadas na exploração agropecuária, preferencialmente pelo uso da 
integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação, 
respeitando sua aptidão agrícola

 recomendar a adequada melhoria dos processos de produção com introdução dos sistemas de produção 
integrados nas diversas modalidades de integração lavoura-pecuária-fl oresta

 estimular a produção de produtos hortifrutigranjeiros na pequena propriedade rural, para atendimento 
aos programas de compra direta, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

 fomentar programas de desenvolvimento e assistência à agricultura familiar e aos pequenos produtores
 impulsionar a geração de novos postos de trabalho e de renda aos agricultores familiares, promovendo 

a sua (re)inclusão social e econômica, mediante o fomento da agroindústria familiar
 incentivar a adoção de sistema semi-intensivo de criação de bovinos visando à efi ciência biológica e 

econômica
 defi nir programa apícola e incentivar formas de organização dos apicultores voltadas ao melhoramento 

da produção, benefi ciamento e comercialização do mel e subprodutos
 estimular a exploração da apicultura junto às pequenas e médias propriedades, como fonte 

complementar de renda para os agricultores familiares
 consorciar a atividade da silvicultura com espécies exóticas com a autorrecuperação fl orestal e/ou cultivo 

da fl oresta com espécies nativas, nos relevos com declividades preferencialmente acima de 17º ou 30%
 estimular a instalação de indústrias para transformação de produto e subproduto provenientes da 

pecuária (carne, couro, ossos) e da silvicultura
 expandir o aproveitamento da resina proveniente da silvicultura de pinus
 expandir a atividade de silvicultura e indústria a ela associada (móvel, papelcelulose, madeira industrial)

 estimular a expansão do setor minerário, seguindo planejamento socioambiental adequado e fomentar 
as indústrias correlatas 

 incentivar a exploração do turismo rural e turismo ecológico nos locais onde o potencial agrícola é 
pequeno

 estimular a atividade turística valorizando a importância histórica da Rota dos Tropeiros
 apoiar o planejamento e implementação de programas voltados ao turismo náutico, no entorno dos 

lagos das barragens do Rio Paranapanema
 desenvolver e/ou ampliar programas existentes voltados para o interesse social com ênfase na 

educação, qualifi cação profi ssional e geração de emprego, saúde pública e habitação para a população 
de baixa renda

12.3.7  ZONA 7: UNIÃO DA VITÓRIA - SÃO MATEUS DO SUL12.3.7  ZONA 7: UNIÃO DA VITÓRIA - SÃO MATEUS DO SUL

Nesta região há predomínio de fragilidade geoambiental média, porém, é alta em áreas de relevo mais 
inclinado. Os solos em geral são pouco profundos, com moderada aptidão agrícola e suscetíveis à erosão. 
Apresenta ocorrência de pastagens de baixa produtividade; ocorrência de inundações nas planícies fl uviais do 
Rio Iguaçu; e ocorrência de exploração irregular de remanescentes fl orestais naturais relacionados ao corte 
de araucária. Em alguns municípios predomina baixa escolaridade e precariedade do mercado de trabalho.

Possui alto potencial para pecuária intensiva, fruticultura e silvicultura de espécies exóticas e nativas, 
com destaque para araucária, erva-mate e bracatinga. Conta com reserva de alto potencial para exploração 
do “xisto” (folhelho pirobetuminoso) como matéria-prima energética. Elevado potencial hídrico da bacia do 
médio Rio Iguaçu.

As diretrizes preferenciais vinculam-se à expansão da silvicultura com espécies exóticas e nativas (araucária, 
erva-mate, bracatinga), e indústrias de produtos de madeira; expansão da fruticultura de clima temperado; 
pecuária intensiva com sistemas confi nado e semiconfi nado; proteção dos fragmentos fl orestais nativos e campos 
naturais. O elevado potencial hídrico permite práticas de uso múltiplo dos recursos hídricos. Recomenda-se 
incentivo a programas que revitalizem as condições socioeconômicas das comunidades locais e tradicionais; 
manutenção da exploração do “xisto” (folhelho pirobetuminoso) como reserva estratégica; ampliação de ativos 
públicos; e estímulo ao associativismo de produtores rurais.

12.3.7.1  FRAGILIDADES12.3.7.1  FRAGILIDADES

 exploração indevida de remanescentes fl orestais relacionados ao bioma Mata Atlântica com a supressão 
da araucária, reduzindo a biodiversidade

 defi ciência no atendimento de serviços de esgotamento sanitário nas áreas urbanizadas
 baixa ocorrência de centros de triagem de resíduos sólidos e usinas de compostagem para recuperação 

de resíduos orgânicos
 grande presença de catadores informais de resíduos sólidos
 ocorrência de grandes áreas com solos de aptidão agrícola restrita (Cambissolos lépticos e Neossolos 

regolíticos)
 ocorrência de extensas áreas de pastagens de baixa produtividade que aumentam a suscetibilidade 

aos processos erosivos
 malha viária defi citária
 fraca atividade turística 
 fraco atendimento às demandas sociais (moradia, saúde, emprego, educação etc.), principalmente voltadas 

para as populações de baixa renda e populações tradicionais 
 expansão inadequada de cidades sobre terrenos das planícies do médio Rio Iguaçu sujeitas a inundações 

frequentes
 eventos críticos de origem hidrometeorológicas, causando inundações e outros desastres naturais
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FIGURA 12.10 - ZONA 7: UNIÃO DA VITÓRIA - SÃO MATEUS DO SULFIGURA 12.10 - ZONA 7: UNIÃO DA VITÓRIA - SÃO MATEUS DO SUL

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

12.3.7.2  POTENCIALIDADES12.3.7.2  POTENCIALIDADES

 preservação da biodiversidade de fauna e fl ora (bioma Mata Atlântica)
 bons mananciais superfi ciais e aquíferos subterrâneos destinados ao abastecimento público
 potencial para prestação de serviços ambientais e inclusão de áreas em mercado de créditos de carbono
 presença de consórcios para a disposição fi nal ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos
 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com aproveitamento dos resíduos sólidos
 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de fontes alternativas de energia, sobretudo 

as renováveis, como biomassa, resíduos sólidos animais e agrícolas, energia solar, 
entre outras

 reserva de alto potencial para exploração do xisto como matéria energética
 ocorrência de grandes áreas de solos com boa e regular aptidão (Latossolos, 

Argissolos, Nitossolos e Cambissolos típicos) que favorecem a agricultura intensiva 
de ciclo curto (produção de grãos) em terrenos com pouco declive

 expansão da produção de hortifrutigranjeiros na agricultura familiar, bem como 
potencial para expansão do número das agroindústrias familiares rurais

 projetos de restauração fl orestal com espécies de ciclo longo (espécies da fl oresta 
primária ou de estágios avançados de sucessão) e agrossilvipastoris em áreas de 
faxinais

 oportunidade para exploração e comercialização de produtos fl orestais não 
madeiráveis da fl oresta com pinheiros, a partir de uma nova matriz sócio-
econômica-ambiental

 expansão da silvicultura com espécies nativas como a araucária, ervamate e 
bracatinga, em sistemas agrofl orestais

 expansão da indústria de madeira, papel e celulose e móveis
 potencial para extração mineral de argila branca e vermelha para a fabricação de 

cerâmica
 nos locais onde o potencial agrícola é pequeno deve ser incentivada a exploração 

do turismo rural e ecoturismo, voltado principalmente à agricultura familiar
 municípios com muitos atrativos naturais e culturais, ainda que poucos estejam 

estruturados para receber visitantes
 potencial para preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio 

natural, edifi cado, urbanístico, documental, bens móveis, elementos artísticos ou 
artes aplicadas) e Imaterial (formas de expressão de um povo, saberes, celebrações, 
culinária, lugares onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas 
etc.), bem como potencial para exploração turística destes bens

12.3.7.3  RECOMENDAÇÕES12.3.7.3  RECOMENDAÇÕES

 preservar os remanescentes fl orestais e as demais áreas protegidas por leis 
ambientais, como: Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre 
a proteção da vegetação nativa) e Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 
2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata 
Atlântica)

 estimular a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN) e Áreas de Proteção Ambiental (APA)

  preservar os fragmentos fl orestais incentivando a constituição de conexões com 
as Áreas de Preservação Permanente (APPs)

 implantar sistema de prestação de serviços ambientais junto aos produtores desses 
serviços, para a manutenção de recursos hídricos de qualidade, da biodiversidade 
e da paisagem natural. A remuneração por esses serviços ambientais poderá ter 
como fonte os recursos provenientes de multas e de compensações ambientais de 
acordo com a legislação específi ca

 servidão ambiental visando à implantação de Reserva Legal de propriedades que 
não disponham de áreas disponíveis e estão no mesmo bioma

 abrigar Reserva Legal Relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo 
de Servidão, temporário ou permanente, cotas de reserva ambiental e compensação 
em Unidades de Conservação de Proteção Integral
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 aproveitamento dos remanescentes fl orestais para a prestação de serviços ambientais e inclusão de 
áreas em mercado de créditos de carbono

 expandir o atendimento dos serviços de esgotamento sanitário da região, bem como tratar todos os 
efl uentes coletados

 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para uso de fontes 
alternativas e renováveis (biomassa, solar, eólica, ondas e marés), principalmente voltados à produção 
de energia elétrica e biogás

 incentivar exploração do xisto (folheto pirobetuminoso) como matéria energética
 explorar a agropecuária nas áreas com solos de boa aptidão agrícola, preferencialmente pelo uso da 

integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação 
dos solos, respeitando sua aptidão agrícola

 neutralizar áreas com solos de caráter alumínico ou álico das altas concentrações de alumínio, e 
correção do pH antes de sua utilização agropecuária

 recuperar áreas com pastagens e/ou fl orestas degradadas e com solos de aptidão agrícola regular e 
restrita, podendo estas ser utilizadas na recuperação de vegetação (ou fl oresta) degradada, bem como 
na exploração agropecuária, com sistema agrofl orestal em base agroecológica, preferencialmente 
pelo uso da integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo 
e conservação dos solos, inclusive com a neutralização das concentrações de alumínio tóxico, 
respeitando a aptidão agrícola

 promover o melhoramento das pastagens de baixa produtividade e incentivar a adoção do sistema 
semi-intensivo de criação visando à efi ciência biológica e econômica 

 consorciar a atividade da silvicultura com espécies exóticas com a autorrecuperação fl orestal e/ou 
cultivo da fl oresta com espécies nativas, nos relevos com declividades preferencialmente acima de 
17° ou 30%

 valorizar a silvicultura com espécies nativas (araucária, ervamate e bracatinga) e indústrias associadas
 estimular o manejo fl orestal de ciclo longo, com espécies nativas ou exóticas, visando à produção de 

madeira de maior valor agregado, para serrarias
 expandir o aproveitamento da resina proveniente da silvicultura de pinus
 promover programa de assistência técnica e fi nanciamento, para faxinalenses e pequenos produtores, 

voltado para a melhoria da integração dos componentes do sistema rural: agricultura, pecuária e 
fl oresta

 incentivar a produção, benefi ciamento e comercialização de bens madeiráveis
 expandir o cultivo de ervamate e indústrias associadas
 estimular a extração de argila para a indústria de cerâmica
 elaborar zoneamento minerário para a extração de areia
 capacitar mão de obra voltada ao turismo, seja no meio rural ou no urbano, para melhor aproveitamento 

do potencial existente
 desenvolver o Turismo de Base Comunitária, por meio de atividades de baixo impacto ambiental
 desenvolver estudos socioantropológicos sobre as demandas sociais das comunidades tradicionais 

locais (indígenas, quilombolas etc.) e implantar programas para a melhoria das condições sociais e 
econômicas destas populações, que respeitem seu saber e modo de vida característico e, sobretudo, 
voltados a questões de saúde, educação, trabalho e renda

 desenvolver e/ou ampliar programas existentes voltados para o interesse social com ênfase na 
educação, qualifi cação profi ssional e geração de emprego, saúde pública e habitação para a população 
de baixa renda

12.3.8  ZONA 8: GUARAPUAVA - PITANGA12.3.8  ZONA 8: GUARAPUAVA - PITANGA

Não apresenta restrições signifi cativas devido ao predomínio de baixa fragilidade geoambiental ante 
relevos de baixa declividade e solos bem desenvolvidos. Apresenta alta fragilidade à erosão em áreas restritas 
com solos pouco profundos associados a relevo com moderada a alta declividade. Possui pequena ocorrência 
de remanescentes de vegetação natural.

A zona apresenta potencialidade para agricultura intensiva de grãos (maior parte dos solos é de alta 
aptidão agrícola) e crescimento da atividade agroindustrial e de equipamentos agrícolas. Possui potencial 
para expansão da pecuária intensiva com sistema confi nado e semiconfi nado. 

As diretrizes preferenciais vinculam-se à manutenção e melhoramento da agricultura intensiva de grãos 
e expansão da pecuária intensiva; ampliação das atividades agroindustriais; e ampliação da indústria de 
equipamentos agrícolas. Estimular o associativismo de produtores rurais.

12.3.8.1  FRAGILIDADES12.3.8.1  FRAGILIDADES

 baixa ocorrência de remanescentes fl orestais do bioma Mata Atlântica
 a Floresta Ombrófi la Mista (fl oresta com pinheiros) e a Floresta Estacional Semidecidual foram 

parcialmente convertidas para a atividade agropecuária
 defi ciência no atendimento dos serviços de esgotamento sanitário nas áreas urbanizadas
 baixa ocorrência de centros de triagem de resíduos sólidos e usinas de compostagem para a recuperação 

de resíduos orgânicos
 grande presença de catadores informais de resíduos sólidos
 sistema viário insatisfatório diante da demanda de transporte de cargas e passageiros  
 baixa oferta hoteleira e baixos níveis de desenvolvimento turístico 
 intenso fl uxo turístico concentrado de 1 a 2 dias no ano, na cidade de Lunardelli e entorno, com 

infraestrutura defi ciente
 excetuandose Guarapuava, os demais municípios possuem baixos indicadores em educação, expectativa 

de vida e renda, refl etindo em IDH não satisfatório 
 população rural proporcionalmente elevada e com baixo acesso a serviços públicos
 eventos críticos de origem hidrometeorológicas como vendaval, granizo e outros desastres de origem 

natural

12.3.8.2  POTENCIALIDADES12.3.8.2  POTENCIALIDADES

 presença de consórcios para a disposição fi nal ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos
 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com aproveitamento dos resíduos sólidos
 existência de potencial hídrico e eólico para a geração de energia elétrica
 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de fontes alternativas de 

energia, sobretudo as renováveis, como biomassa, resíduos sólidos animais e agrícolas, solar, entre outras 
 predomínio de solos com boa e regular aptidão agrícola (Latossolos) que devem ser utilizados 

com adequado manejo e conservação de solo, respeitando sua aptidão agrícola. Potencial para 
desenvolvimento da agricultura e pecuária intensiva, bem como fruticultura e olericultura

 solo e relevo favoráveis à agricultura intensiva de grãos e pecuária intensiva para produção de leite 
e carne

 projetos de restauração fl orestal com espécies de ciclo longo (espécies da fl oresta primária ou de 
estágios avançados 0de sucessão) 

 potencial para exploração de água mineral, argila branca e vermelha para cerâmica e gás natural
 ampliação do número de indústrias de equipamentos agrícolas e da agroindústria
 turismo rural na agricultura familiar
 turismo religioso em Lunardelli
 potencial de exploração turística de águas termais
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FIGURA 12.11 - ZONA 8: GUARAPUAVA - PITANGAFIGURA 12.11 - ZONA 8: GUARAPUAVA - PITANGA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

 potencial para preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio natural, edifi cado, urbanístico, 
documental, bens móveis, elementos artísticos ou artes aplicadas) e Imaterial (formas de expressão de um povo, saberes, 
celebrações, culinária, lugares onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas etc.), bem como potencial para 
exploração turística destes bens

12.3.8.3  RECOMENDAÇÕES12.3.8.3  RECOMENDAÇÕES

 preservação dos remanescentes fl orestais e as demais áreas protegidas por leis 
ambientais, como: Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre a 
proteção da vegetação nativa) e Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 
(dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica)

 estimular a expansão de matas com espécies nativas (Mata Atlântica) nas margens 
dos canais fl uviais e nas vertentes de altas declividades, acima de 17° ou 30%

 abrigar Reserva Legal Relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo 
de Servidão, temporário ou permanente, cotas de reserva ambiental e compensação 
em Unidades de Conservação de Proteção Integral

 expandir o atendimento de serviços de esgotamento sanitário da região, bem 
como tratar todos os efl uentes coletados 

 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para 
uso das fontes alternativas e renováveis (biomassa, solar, eólica, ondas e marés), 
principalmente voltados para a produção de energia elétrica e biogás

 recuperar áreas com pastagens e/ou fl orestas degradadas e com solos de aptidão 
agrícola regular e restrita, podendo estas ser utilizadas na exploração agropecuária 
de baixa intensidade, preferencialmente pelo uso da integração lavoura-pecuária-
silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação dos 
solos, respeitando sua aptidão agrícola

 explorar a agropecuária nas áreas com solos de boa aptidão agrícola, 
preferencialmente pelo uso da integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo 
fruticultura, com adequado manejo e conservação de solo, respeitando a aptidão 
agrícola dos solos

 estimular programa de manejo fl orestal de ciclo longo, com espécies nativas, nas 
áreas de ocorrência de solos com aptidão restrita e inaptos

 estimular o plantio de espécies fl orestais com potencialidade de produção e o 
consumo de produtos fl orestais não madeiráveis (PFNM) da fl oresta com pinheiros, 
com projetos de caráter sócio-econômico-ambiental, nas áreas de ocorrência de 
solos com aptidão restrita e inaptos

 priorizar o uso da terra para a produção de alimentos, não sendo recomendadas 
atividades de silvicultura

 não se recomendam as atividades de cultivo de canadeaçúcar para a indústria de 
açúcar e álcool

 estimular atividades industriais associadas ao potencial agrícola (agroindústria 
de grão, carnes, farinha, ração, óleo) e implementos agropecuários

 estimular a extração de argila para a indústria de cerâmica
 elaborar zoneamento minerário para a extração de areia
 realizar obras de infraestrutura viária
 incentivar a exploração do turismo rural, turismo ecológico e atividades que 

diminuam a pressão de extração de produtos da fl oresta nativa, nas áreas com 
baixo potencial agrícola

 ampliar infraestrutura básica e turística no município de Lunardelli
 implementar parcerias com as cooperativas agropecuárias em projetos voltados ao 

turismo rural
 estimular o micro e o pequeno empreendedorismo voltado ao turismo
 estimular o turismo hidrotermal
 desenvolver e/ou ampliar programas existentes voltados para o interesse social 

com ênfase na educação, qualifi cação profi ssional e geração de emprego, saúde 
pública e habitação para a população de baixa renda
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 desenvolver estudos socioantropológicos sobre as demandas sociais das 
comunidades tradicionais locais (indígenas, quilombolas, faxinalenses etc.), e 
implantar programas para a melhoria das condições sociais e econômicas destas 
populações que respeitem seu saber e modo de vida característico, sobretudo 
voltados para questões de saúde, educação, trabalho e renda.

12.3.9  ZONA 9: PALMITAL - GENERAL CARNEIRO - CÉU AZUL12.3.9  ZONA 9: PALMITAL - GENERAL CARNEIRO - CÉU AZUL

Apresenta predomínio de alta fragilidade geoambiental em função de relevos com 
vertentes de elevado declive e predomínio de solos férteis, porém pouco profundos e 
pedregosos. É vulnerável a deslizamentos de terra, queda de blocos e processos erosivos 
lineares. Nos fundos de vales apresenta frequentes inundações. Possui signifi cativa 
ocorrência de remanescentes fl orestais naturais. Em alguns municípios sobressai a baixa 
escolaridade e precariedade no mercado de trabalho.

Apresenta grande disponibilidade de recursos hídricos para a geração de energia elétrica. 
Elevado potencial para agricultura familiar, nos relevos de menor declividade dos patamares 
estruturais. Apresenta potencial para a prestação de serviços ambientais vinculados à 
compensação ambiental e regularização de Reserva Legal de grandes propriedades. Potencial 
para melhoramento da biodiversidade no contexto dos corredores ecológicos.

As diretrizes preferenciais vinculam-se à instalação de política de cotas fl orestais para 
atendimento à legislação que obriga a regularização da Reserva Legal nas propriedades 
rurais acima de quatro módulos fi scais; prestação de serviços ambientais vinculados à 
compensação ambiental de grandes empreendimentos públicos e privados; expansão da 
produção de energia hidrelétrica; conservação e proteção dos remanescentes fl orestais 
nativos. Recomenda-se a silvicultura de espécies nativas e exóticas, consorciadas com 
agricultura e pecuária; e o estímulo do associativismo de produtores rurais para facilitar 
a inserção dos agricultores familiares e assentados em sistemas agroindustriais. 

12.3.9.1 FRAGILIDADES12.3.9.1 FRAGILIDADES

 a Floresta Ombrófi la Mista (fl oresta com pinheiros) e a Floresta Estacional 
Semidecidual foram parcialmente convertidas para a atividade agropecuária

 baixa ocorrência de centros de triagem de resíduos sólidos e usinas de compostagem 
para a recuperação de resíduos orgânicos

 grande presença de catadores informais de resíduos sólidos
 predomínio de solos com aptidão agrícola restrita e inaptos (Neossolos regolíticos 

e Litólicos e Afl oramentos de Rocha), que associados a terrenos com grande 
declive apresentam grande suscetibilidade à erosão, problemas com fertilidade e 
não são adequados à motomecanização

 ocorrência de áreas com vales entalhados e profundos, e vertentes de altas 
declividades que estão acima de 11º ou 20%

 presença de afl oramentos rochosos nos setores escarpados dos patamares 
estruturais

 pouca divulgação do Parque Estadual do Rio Guarani
 baixo nível de desenvolvimento turístico e oferta hoteleira, excetuandose Iretama
 alta fragilidade à erosão, deslizamentos de terra e quedas de blocos nas vertentes 

de maiores declividades
 alta taxa de inatividade econômica
 sistema viário insatisfatório quanto à demanda de transporte de cargas e 

passageiros

FIGURA 12.12 - ZONA 9: PALMITAL - GENERAL CARNEIRO - CÉU AZULFIGURA 12.12 - ZONA 9: PALMITAL - GENERAL CARNEIRO - CÉU AZUL

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

 população rural proporcionalmente elevada e com baixo acesso a serviços públicos
 as planícies dos vales encaixados do médio/baixo Rio Iguaçu apresentam inundações frequentes
 eventos críticos de origem hidrometeorológica, como vendaval, granizo e outros desastres de origem natural
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12.3.9.2 POTENCIALIDADES12.3.9.2 POTENCIALIDADES

 projetos de restauração fl orestal com espécies de ciclo longo (espécies de estágios avançados de 
sucessão)

 possibilidade de melhoria das condições de sobrevivência da fauna (metapopulações) por meio de 
conexão entre os remanescentes fl orestais com o Parque Nacional do Iguaçu

 disponibilidade de recursos hídricos para abastecimento público e geração de energia elétrica
 bons mananciais superfi ciais e aquíferos subterrâneos destinados ao abastecimento público
 potencial para prestação de serviços ambientais e inclusão de áreas em mercado de créditos de 

carbono
 presença de consórcios para a disposição fi nal ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos
 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com aproveitamento dos resíduos sólidos
 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de fontes alternativas de 

energia, sobretudo as renováveis, como biomassa, resíduos sólidos animais e agrícolas, solar, entre 
outras

 grande ocorrência de solos de boa e regular aptidão agrícola (Latossolos, Nitossolos e Cambissolos 
típicos), apesar do predomínio de solos com aptidão restrita e inaptos. Estes solos devem ser utilizados 
com adequado manejo e conservação do solo, respeitando sua aptidão agrícola. Com potencial para 
desenvolvimento de lavouras e pecuária intensivas, fruticultura e silvicultura

 expansão da produção de hortifrutigranjeiros na agricultura familiar, para atendimento aos programas 
de compra direta, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA)

 potencial para expansão do número das agroindústrias familiares rurais devido à presença considerável 
de agricultores familiares

 expansão de sistemas agrofl orestais com espécies nativas (araucária, ervamate e bracatinga)
 potencial para pecuária de animais de pequeno porte (suínos, ovinos, aves)
 potencial para exploração de água mineral, hidrotermal e gás natural
 Parque Estadual do Rio Guarani com boa estrutura física para visitações
 atividades esportivas náuticas junto aos reservatórios das usinas hidrelétricas existentes
 potencial para preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio natural, edifi cado, 

urbanístico, documental, bens móveis, elementos artísticos ou artes aplicadas) e Imaterial (formas 
de expressão de um povo, saberes, celebrações, culinária, lugares onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas etc.), bem como potencial para exploração turística destes bens

12.3.9.3 RECOMENDAÇÕES12.3.9.3 RECOMENDAÇÕES

 preservar os remanescentes fl orestais e as demais áreas protegidas por leis ambientais, como: Lei 
Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre a proteção da vegetação nativa) e Lei Federal 
nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
bioma Mata Atlântica)

 estimular a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e Áreas de 
Proteção Ambiental (APA)

 estimular a expansão de matas com espécies nativas nas margens dos canais fl uviais e nas vertentes 
de altas declividades, acima de 17° ou 30%

 abrigar Reserva Legal Relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo de Servidão, 
temporário ou permanente, cotas de reserva ambiental e compensação em Unidades de Conservação 
de Proteção Integral

 estabelecer programa para conexão entre os remanescentes fl orestais com o Parque Nacional do 
Iguaçu

 restringir a expansão urbana e industrial nas áreas de proteção dos mananciais de abastecimento 
público de água

 implantar sistema de prestação de serviços ambientais junto aos produtores desses serviços, 
para a manutenção de recursos hídricos de qualidade, da biodiversidade e da paisagem natural. A 
remuneração por esses serviços ambientais poderá ter como fonte recursos provenientes de multas e 
de compensações ambientais de acordo com a legislação específi ca

 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para uso das fontes 
alternativas e renováveis de energia (biomassa, solar, eólica, ondas e marés), principalmente voltados 
para a produção de energia elétrica e biogás

 instalar biodigestores para o aproveitamento dos resíduos orgânicos oriundos da bovinocultura, 
suinocultura e avicultura para geração de energia (biogás) e biofertilizantes

 estimular a geração de energia eólica e hidráulica
 recuperar áreas com pastagens e/ou fl orestas degradadas e com solos pouco profundos, de aptidão 

agrícola regular e restrita, podendo estas ser utilizadas na exploração agropecuária de baixa 
intensidade, preferencialmente pelo uso da integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo 
fruticultura, com adequado manejo e conservação, respeitando a aptidão agrícola dos solos

 explorar a agropecuária nas áreas com solos de boa aptidão agrícola, preferencialmente pela agricultura 
familiar e pelo uso da integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado 
manejo e conservação de solo, respeitando a aptidão agrícola dos solos

 fomentar programas de desenvolvimento e assistência à agricultura familiar objetivando o 
abastecimento dos mercados locais com produtos hortifrutigranjeiros, a ininterrupta remuneração 
dos pequenos produtores, o aumento da renda e a permanência dos pequenos agricultores no espaço 
rural

 intensifi car o acompanhamento e controle da qualidade ambiental, sobretudo em função dos resíduos 
das atividades de criação de suínos, bovinos e aves

 estimular a silvicultura com espécies nativas nos relevos mais inclinados e nos fundos de vales
 estimular as atividades agroindustriais
 estimular a exploração da água mineral e gás natural
 estimular o desenvolvimento de áreas de lazer para os moradores, com a indicação dos locais mais 

favoráveis ao turismo na região, como, por exemplo, o Parque Estadual Rio Guarani
 estimular o turismo hidrotermal e náutico
 desenvolver o Turismo de Base Comunitária, por meio de atividades de baixo impacto ambiental
 desenvolver e/ou ampliar programas existentes voltados para o interesse social com ênfase na 

educação, qualifi cação profi ssional e geração de emprego, saúde pública e habitação para a população 
de baixa renda

 desenvolver estudos socioantropológicos sobre as demandas sociais das comunidades tradicionais 
locais (indígenas, quilombolas, faxinalenses etc.), e implantar programas para a melhoria das condições 
sociais e econômicas destas populações que respeitem seu saber e modo de vida característico, 
sobretudo voltados para questões de saúde, educação, trabalho e renda

12.3.10  ZONA 10: REALEZA - PALMAS12.3.10  ZONA 10: REALEZA - PALMAS

Nesta zona há predomínio de alta fragilidade geoambiental em função de relevos com vertentes muito 
inclinadas e predomínio de solos pouco profundos e pedregosos. Apresenta baixa ocorrência de remanescentes 
fl orestais naturais. As planícies dos vales encaixados da bacia do baixo rio Iguaçu apresentam inundações 
frequentes. Possui problemas ambientais decorrentes do grande volume de resíduos de suinocultura e 
avicultura.

Apresenta potencialidade para agricultura intensiva de grãos nos relevos de declividades menores e 
atividade pecuária intensiva de carne (suínos e aves) e leite, bem como processamento industrial associado. 
Bons mananciais hídricos superfi ciais e aquíferos subterrâneos destinados ao abastecimento público, com 
exceção das áreas com rochas vulcânicas ácidas e na região limítrofe com o Estado de Santa Catarina. Possui 
ainda alta aptidão para hortifruticultura e elevado potencial para exploração da energia eólica. 
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As diretrizes preferenciais vinculam-se à expansão das atividades agropecuárias 
(suínos e aves), produção de leite e expansão industrial vinculada ao processamento de 
carne e leite; expansão da indústria para a produção de eletroeletrônicos e metalurgia; 
incremento das inovações tecnológicas vinculados a serviços de software; expansão da 
hortifruticultura e do respectivo processamento industrial. Implementação de políticas 
para a geração de energia eólica e biogás com os resíduos da suinocultura e avicultura.

12.3.10.1  FRAGILIDADES12.3.10.1  FRAGILIDADES

 baixa ocorrência de remanescentes fl orestais do bioma Mata Atlântica
 a Floresta Ombrófi la Mista (fl oresta com pinheiros) foi parcialmente convertida 

para a atividade agropecuária
 possibilidade de contaminação dos aquíferos subterrâneos e dos mananciais 

superfi ciais devido à presença das atividades de suinocultura e avicultura
 baixa ocorrência de centros de triagem de resíduos sólidos e usinas de compostagem 

para a recuperação de resíduos orgânicos
 grande presença de catadores informais de resíduos sólidos
 expressiva ocorrência de áreas com solos com aptidão agrícola restrita (Neossolos 

regolíticos e Cambissolos lépticos)
 presença de afl oramentos rochosos nos setores escarpados dos patamares 

estruturais
 sistema viário insatisfatório quanto à demanda de transporte de cargas e 

passageiros  

 atividade turística incipiente 
 fraco atendimento das demandas sociais (moradia, saúde, emprego, educação 

etc.), principalmente voltadas às populações de baixa renda 
 alta fragilidade à erosão, deslizamentos de terra e quedas de blocos nas vertentes 

de maiores declividades
 as planícies dos vales encaixados do médio/baixo Rio Iguaçu apresentam 

inundações frequentes
 eventos críticos de origem hidrometeorológicas com inundações frequentes nas 

planícies fl uviais

12.3.10.2  POTENCIALIDADES12.3.10.2  POTENCIALIDADES

 possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação nas categorias Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e Área de Proteção Ambiental (APA)

 aumento das condições de sobrevivência da fauna (metapopulações) por meio da 
conexão entre os remanescentes fl orestais e o Parque Nacional do Iguaçu

 projetos de restauração fl orestal com espécies de ciclo longo (espécies da fl oresta 
primária ou de estágios avançados de sucessão)

 bons mananciais superfi ciais e aquíferos subterrâneos destinados ao abastecimento 
público

 potencial para prestação de serviços ambientais e inclusão de áreas em mercado de 
créditos de carbono

 presença de consórcios para a disposição fi nal ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos urbanos

 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com o aproveitamento dos 
resíduos sólidos

 existência de potencial hídrico para a geração de eletricidade

FIGURA 12.13 - ZONA 10: REALEZA - PALMASFIGURA 12.13 - ZONA 10: REALEZA - PALMAS

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de fontes alternativas de energia, sobretudo as 
renováveis, como biomassa, resíduos sólidos animais e agrícolas, solar, entre outras 

 instalação de biodigestores para o aproveitamento dos resíduos orgânicos oriundos da bovinocultura, suinocultura e 
avicultura para a geração de energia (biogás) e biofertilizantes

 predomínio de solos com boa e regular aptidão (Latossolos, Nitossolos e Cambissolos típicos), que nos terrenos com pouco 
declive favorecem a agricultura intensiva de ciclo curto (produção de grão), ligados ou não à suinocultura, avicultura e 
pecuária leiteira
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 expansão da pecuária leiteira, suinocultura e avicultura com sistema de confi namento e semiconfi namento
 oportunidades para produtos fl orestais não madeiráveis da fl oresta com pinheiros, com uma nova 

matriz sócio-econômica-ambiental
 existência de estabelecimentos do setor industrial e de serviços com base tecnológica
 expansão industrial de produtos frigorífi cos e lácteos 
 crescimento do micro e pequeno empreendedorismo
 espaços rurais voltados ao ecoturismo e ao turismo rural
 exploração das fontes de águas termais para fi ns turísticos
 existência de estrutura de ciência e tecnologia (C&T)
 destaque para dois municípios tidos como indutores regionais – Francisco Beltrão e Pato Branco –, 

com regular oferta hoteleira, boa infraestrutura municipal, médio IDH e existência de universidades
 potencial para preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio natural, edifi cado, 

urbanístico, documental, bens móveis, elementos artísticos ou artes aplicadas) e Imaterial (formas 
de expressão de um povo, saberes, celebrações, culinária, lugares onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas etc.), bem como potencial para exploração turística destes bens

12.3.10.3  RECOMENDAÇÕES12.3.10.3  RECOMENDAÇÕES

 preservar os remanescentes fl orestais e as demais áreas protegidas por leis ambientais, como: Lei 
Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre a proteção da vegetação nativa) e Lei Federal 
nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
bioma Mata Atlântica)

 abrigar Reserva Legal Relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo de Servidão, 
temporário ou permanente, cotas de reserva ambiental e compensação em Unidades de Conservação 
de Proteção Integral

 estimular a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e Áreas de 
Proteção Ambiental (APA)

 estimular a expansão de matas com espécies nativas nas margens dos canais fl uviais e nas vertentes 
de altas declividades, acima de 17° ou 30%

 estimular programa para manejo fl orestal de ciclo longo, com espécies nativas
 estabelecer programa para a conexão entre os remanescentes fl orestais e o Parque Nacional do Iguaçu
 restringir a expansão urbana e industrial nas áreas de proteção dos mananciais de abastecimento 

público de água
 implantar sistema de prestação de serviços ambientais junto aos produtores desses serviços, 

para a manutenção de recursos hídricos de qualidade, da biodiversidade e da paisagem natural. A 
remuneração por esses serviços ambientais poderá ter como fonte recursos provenientes de multas e 
de compensações ambientais, de acordo com a legislação específi ca

 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para uso de fontes 
alternativas e renováveis de energia (biomassa, solar, eólica, ondas e marés), principalmente voltados 
para a produção de energia elétrica e biogás

 estimular a instalação de biodigestores para o aproveitamento dos resíduos orgânicos oriundos da 
bovinocultura, suinocultura e avicultura para geração de energia (biogás) e biofertilizantes

 explorar a agropecuária de baixa intensidade nas áreas com pastagens e/ou fl orestas degradadas com 
solos pouco profundos, de aptidão agrícola regular e restrita, podendo recuperá-las, preferencialmente, 
com o uso da integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo 
e conservação, respeitando a aptidão agrícola dos solos

 neutralizar as áreas com solos de caráter alumínico ou álico pelas altas concentrações de alumínio e 
correção do pH, antes de sua utilização agropecuária

 explorar a agropecuária nas áreas com solos de boa aptidão agrícola, preferencialmente pelo uso da 
integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação 
de solo, respeitando a aptidão agrícola dos solos

 estimular a articulação da atividade da agropecuária familiar com as agroindústrias de carne, leite, 
suínos e aves

 incentivar a reservação de água para o desenvolvimento da agricultura irrigada, notadamente nas 
regiões com ocorrência de solos de baixa capacidade de retenção de umidade e ocorrência de estiagens

 intensifi car o acompanhamento e controle da qualidade ambiental, sobretudo em função dos resíduos 
das atividades de criação de suínos, bovinos e aves

 não se recomenda expansão da canadeaçúcar e da silvicultura em sistema de monocultura
 estimular o plantio com espécies fl orestais com potencialidade de produção e consumo de produtos 

fl orestais não madeiráveis (PFNM) da fl oresta com pinheiros, com projetos de caráter sócio-econômico-
ambiental, nas áreas de ocorrência de solos com aptidão restrita e inaptos

 promover capacitações voltadas aos micro e pequenos empreendedores
 estimular o turismo hidrotermal
 estimular o associativismo para o desenvolvimento do turismo
 desenvolver e/ou ampliar programas existentes voltados para o interesse social com ênfase na educação, 

qualifi cação profi ssional e geração de emprego, saúde pública e habitação para a população de baixa renda

12.3.11  ZONA 11: FOZ DO IGUAÇU - LONDRINA12.3.11  ZONA 11: FOZ DO IGUAÇU - LONDRINA

Não apresenta restrições signifi cativas devido ao predomínio de baixa fragilidade geoambiental, com 
relevos de baixa declividade e solos bem desenvolvidos. Apresenta alta fragilidade à erosão em áreas 
restritas, com ocorrências de solos pouco profundos, associados a relevo de moderada a alta declividade. 
Apresenta baixa ocorrência de remanescentes fl orestais naturais. Confl ito pelo uso da água nas áreas urbanas 
de Londrina/Cambé, Maringá, Cascavel e Toledo.

Apresenta potencialidade para agricultura intensiva de grãos, em função da alta aptidão agrícola e 
crescimento da atividade agroindustrial e de equipamentos agrícolas; para pecuária intensiva, com sistemas 
confi nado e semiconfi nado; e para o desenvolvimento da piscicultura e processamento do pescado. Alto 
potencial hídrico nas bacias dos rios das Cinzas, Tibagi, Pirapó, Ivaí, Piquiri, Paranapanema e Paraná. Possui 
potencial turístico em áreas ligadas a Foz do Iguaçu e ao Norte Pioneiro, como alternativa para diversifi cação 
nos espaços rurais. Potencial de navegação na região do Baixo Ivaí, Rio Paraná e Lago de Itaipu. Apresenta 
ainda bom nível de infraestrutura e capital humano.

As diretrizes preferenciais vinculam-se à manutenção e melhoramento da agricultura intensiva de grãos, 
inclusive com o desenvolvimento de técnicas da agricultura de precisão na pequena propriedade, ampliação 
das atividades agroindustriais e indústria de equipamentos agrícolas; expansão da avicultura e suinocultura; 
expansão da indústria de processamento de carnes; implementação de políticas de incentivo ao turismo em áreas 
específi cas; e incentivo a atividades de alto valor adicionado, por meio da utilização do capital humano existente.

12.3.11.1 FRAGILIDADES12.3.11.1 FRAGILIDADES

 baixa ocorrência de remanescentes fl orestais do bioma Mata Atlântica
 defi ciência no atendimento dos serviços de esgotamento sanitário nas áreas urbanizadas
 baixa ocorrência de centros de triagem de resíduos sólidos e usinas de compostagem para recuperação 

de resíduos orgânicos
 grande presença de catadores informais de resíduos sólidos
 ocorrência de pequenas áreas de solos com aptidão agrícola restrita (Neossolos regolíticos e 

Cambissolos lépticos) com grande suscetibilidade à erosão
 rota turística do café e outras iniciativas de turismo rural, desarticuladas do roteiro turístico estadual 
 eventos críticos de origem hidrometeorológicos com recorrência de vendavais
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FIGURA 12.14 - ZONA 11: FOZ DO IGUAÇU - LONDRINAFIGURA 12.14 - ZONA 11: FOZ DO IGUAÇU - LONDRINA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

12.3.11.2  POTENCIALIDADES12.3.11.2  POTENCIALIDADES

 possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação nas categorias Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) e Área de Proteção Ambiental (APA)

 existência de Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, que se prestam mais ao lazer da população local
 projetos de restauração fl orestal com espécies de ciclo longo (espécies de estágios avançados de sucessão)
 bons mananciais superfi ciais e aquíferos subterrâneos destinados ao abastecimento público
 potencial para a prestação de serviços ambientais e inclusão de áreas em mercado de créditos de carbono

 presença de consórcios para a disposição fi nal ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos urbanos

 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com o aproveitamento dos 
resíduos sólidos

 potencial para exploração mineral de gás natural
 possibilidade de ganhos sociais e econômicos com a exploração de fontes 

alternativas de energia, sobretudo as renováveis, como biomassa, resíduos sólidos 
animais e agrícolas, solar, entre outras 

 instalação de biodigestores para o aproveitamento dos resíduos orgânicos 
oriundos da bovinocultura, suinocultura e avicultura para a geração de energia 
(biogás) e biofertilizantes

 existência de potencial hídrico para a geração de eletricidade
 predomínio de solos de boa aptidão agrícola (Latossolos e Nitossolos) que 

devem ser utilizados com adequado manejo e conservação de solo, respeitando 
sua aptidão agrícola. Potencial para desenvolvimento da agricultura e pecuária 
intensiva, bem como fruticultura e olericultura

 capacidade gerencial da agricultura familiar
 forte integração da agricultura familiar com as coopertativas
 presença marcante da agricultura intensiva de grãos considerandose as condições 

naturais de relevo, solo e clima
 potencial para melhoramento da agricultura intensiva de grãos inclusive com 

desenvolvimento de técnicas de agricultura de precisão nas pequenas propriedades
 alto potencial para o desenvolvimento da piscicultura e processamento de pescado
 estímulo ao plantio com espécies fl orestais com potencialidade de produção e 

consumo de produtos fl orestais não madeiráveis (PFNM) da fl oresta com pinheiros, 
com projetos de caráter sócio-econômico-ambiental, nas áreas de ocorrência de 
solos com aptidão restrita e inaptos

 alto potencial par a instalação e implantação de grandes empresas industriais de 
alta tecnologia e equipamentos

 atividades industriais associadas ao potencial agrícola (agroindústria de grãos, 
carnes, farinha, ração e óleo) e implementos agropecuários

 potencial para utilização de água termal
 Rota do Café como destino históricocultural para exploração turística 
 Foz do Iguaçu é o município com maior potencial regional para o turismo
 potencial regional para o desenvolvimento turístico nos municípios lindeiros do 

lago da barragem de Itaipu
 Londrina, Maringá, Campo Mourão, Cianorte, Toledo e Cascavel apresentam boa 

oferta hoteleira vinculada ao turismo de negócios
 existência de capital humano melhor qualifi cado
 adensamento do setor de serviços apoiado na escala de consumo da região
 potencial para preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material (patrimônio 

natural, edifi cado, urbanístico, documental, bens móveis, elementos artísticos ou 
artes aplicadas) e Imaterial (formas de expressão de um povo, saberes, celebrações, 
culinária, lugares onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas 
etc.), bem como potencial para exploração turística destes bens

12.3.11.3  RECOMENDAÇÕES12.3.11.3  RECOMENDAÇÕES

 preservar os remanescentes fl orestais e as demais áreas protegidas por leis 
ambientais, como: Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre 
a proteção da vegetação nativa) e Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 
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2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica)
 abrigar Reserva Legal Relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo de Servidão, 

temporário ou permanente, cotas de reserva ambiental e compensação em Unidades de Conservação 
de Proteção Integral

 estimular a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e Áreas de 
Proteção Ambiental (APA)

 atualizar o Plano de Manejo do complexo de Ilha Grande visando, entre outros, ao controle de 
extrativismo ilegal

 estimular a expansão de matas com espécies nativas do bioma Mata Atlântica nas margens dos canais 
fl uviais e nas vertentes de altas declividades, acima de 17° ou 30%

 restringir a expansão urbana e industrial nas áreas de proteção dos mananciais de abastecimento 
público de água

 expandir o atendimento dos serviços de esgotamento sanitário da região, bem como tratar todos os 
efl uentes coletados 

 incentivar o uso dos resíduos sólidos (lodo) das estações de tratamento de esgoto (ETEs) para a 
geração de biogás e desenvolver pesquisas sobre sua viabilidade de uso como adubo orgânico para 
aplicação na silvicultura 

 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para uso das fontes 
alternativas e renováveis (biomassa, solar, eólica, ondas e marés), principalmente voltados para a 
produção de energia elétrica e biogás

 estimular o processamento industrial para a produção de etanol de segunda geração 
 estimular a instalação de biodigestores para o aproveitamento dos resíduos orgânicos oriundos da 

bovinocultura, suinocultura e avicultura para a geração de energia (biogás) e biofertilizantes
 explorar a agropecuária nas áreas com solos de boa aptidão agrícola, preferencialmente pelo uso da 

integração lavoura-pecuária-silvicultura ou mesmo fruticultura, com adequado manejo e conservação 
dos solos, respeitando sua aptidão agrícola 

 estimular o melhoramento da agricultura intensiva de grãos, inclusive com o desenvolvimento de 
técnicas da agricultura de precisão nas pequenas propriedades

 promover programa de assistência técnica e fi nanciamento para pequenos produtores para a melhoria 
da integração dos componentes do sistema rural lavoura-pecuária-fl oresta, incluindo a produção de 
produtos fl orestais não madeireiros, como o palmito

 fomentar programas de desenvolvimento e assistência à agricultura familiar, objetivando o abastecimento 
dos mercados locais com produtos hortifrutigranjeiros, a ininterrupta remuneração dos pequenos 
produtores, o aumento da renda e a permanência dos pequenos agricultores no espaço rural

 impulsionar a geração de novos postos de trabalho, com possibilidade de geração de renda aos 
agricultores familiares, promovendo a sua (re)inclusão social e econômica, mediante o fomento da 
agroindústria familiar

 estimular o desenvolvimento da piscicultura e processamento do pescado sob licenciamento ambiental 
e outorga para uso dos recursos hídricos

 não se recomendam atividades de silvicultura e indústrias associadas 
 estimular atividades industriais associadas ao potencial agrícola (agroindústria de grãos, das carnes, 

farinha, rações e óleo) e implementos agrícolas
 estimular o micro e pequeno empreendedorismo
 incentivar a exploração do turismo rural e turismo ecológico nas áreas com baixo potencial agrícola
 estimular o turismo hidrotermal
 estimular o desenvolvimento do turismo nos municípios lindeiros do lago da barragem de Itaipu, por 

meio da exploração do turismo rural, ecoturismo e turismo náutico, sob os princípios da sustentabilidade
 incentivar atividades de base tecnológica, com o apoio das estruturas de ciência e tecnologia 

existentes

12.3.12  ZONA 12: PARANAVAÍ - UMUARAMA12.3.12  ZONA 12: PARANAVAÍ - UMUARAMA

Nesta zona há predomínio de alta fragilidade à erosão, com solos de textura média/arenosa. Apresenta 
alta fragilidade aos processos erosivos laminares e lineares (ravinas e voçorocas) tanto em áreas rurais 
quanto urbanas, e possibilidade de contaminação dos aquíferos. Nas planícies fl uviais dos rios Paraná e Ivaí 
são frequentes as inundações. Possui baixa ocorrência de remanescentes fl orestais naturais. 

Esta zona possui alto potencial para intensifi cação do complexo sucroalcooleiro; para citricultura e 
indústrias de sucos. Possui ainda potencial para incremento do sistema integrado lavoura-pecuária-fl oresta; 
alto potencial hídrico subterrâneo e superfi cial para o abastecimento público; e para o desenvolvimento de 
turismo náutico. Existem arranjos produtivos locais bem desenvolvidos.

As diretrizes preferenciais vinculam-se à expansão canavieira e indústria sucroalcooleira, expansão da 
citricultura e indústria de sucos; expansão dos sistemas integrados de lavoura-pecuária-fl oresta; práticas 
conservacionistas para controle da erosão; expansão das atividades turísticas, industrial, de confecção e de 
subprodutos da pecuária de corte.

12.3.12.1  FRAGILIDADES12.3.12.1  FRAGILIDADES

 ausência de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal na maior parte dos rios e cabeceiras de 
drenagem

 baixa ocorrência de remanescentes fl orestais do bioma Mata Atlântica
 a Floresta Estacional Semidecidual foi parcialmente convertida para a atividade agropecuária, a qual 

se localiza em áreas pontuais e muito fragmentadas
 possibilidade de contaminação dos aquíferos subterrâneos e dos mananciais superfi ciais devido à 

presença das atividades agropecuárias
 poluição nos cursos d’água devido à precária rede de coleta e tratamento dos esgotos
 baixa ocorrência de centros de triagem de resíduos sólidos e usinas de compostagem para recuperação 

de resíduos orgânicos
 grande presença de catadores informais de resíduos sólidos
 ocorrência de Argissolo abrúptico, com elevado risco de erosão
 predomínio de solos que apresentam grande suscetibilidade à erosão, apesar da boa aptidão agrícola 

(Latossolos e Argissolos não abrúpticos), devendo ser utilizados com adequado manejo e conservação 
dos solos, respeitando sua aptidão agrícola 

 predomínio de solos com textura média e arenosa, profundos no topo (Latossolos), com gradiente 
textural na meiaencosta (Argissolos, podendo ser abrúpticos), que além da suscetibilidade à erosão 
apresentam baixa capacidade de retenção de água. Esta característica é agravada pela irregularidade 
das chuvas (invernos secos) e elevadas temperaturas médias, causando defi ciências hídricas severas

 ocorrência generalizada de erosão nas periferias das cidades, decorrentes do manejo inadequado das 
águas pluviais urbanas

  ocorrência generalizada de erosão também nas áreas rurais, com elevada possibilidade de assoreamento 
dos cursos d’água

 extrativismo intenso e desordenado em Ilha Grande
 ocorrência de extensas áreas de pastagens de baixa produtividade com suscetibilidade aos processos 

erosivos de forma generalizada
 infraestrutura turística incipiente, com baixa oferta hoteleira
 pouca mão de obra qualifi cada para o setor turístico
 baixa oferta hoteleira e baixo nível de desenvolvimento turístico
 eventos de origem hidrometeorológica, com recorrência de vendavais e eventos erosivos e ocorrência 

de veranicos mais acentuados
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FIGURA 12.15 - ZONA 12: PARANAVAÍ - UMUARAMAFIGURA 12.15 - ZONA 12: PARANAVAÍ - UMUARAMA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

12.3.12.2  POTENCIALIDADES12.3.12.2  POTENCIALIDADES

- possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação nas categorias Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) e Área de Proteção Ambiental (APA)

 Unidades de Conservação e corredor da biodiversidade nas ilhas e margens do Rio Paraná (várzeas extensas, fl orestas 
aluviais e áreas secas com Floresta Estacional Semidecidual)

 projetos de restauração fl orestal com espécies de ciclo longo (espécies de estágios avançados de sucessão)

 expansão de matas com espécies nativas nas margens dos canais fl uviais e nas 
vertentes de altas declividades, acima de 17° ou 30%

 presença de bons aquíferos subterrâneos utilizados para abastecimento público
 potencial para prestação de serviços ambientais e inclusão de áreas em mercado 

de créditos de carbono
 potencial de ganhos ambientais, sociais e econômicos com aproveitamento dos 

resíduos sólidos
 presença de consórcios para a disposição fi nal ambientalmente adequada de 

resíduos sólidos urbanos
 possibilidade de ganhos ambientais, sociais e econômicos com a exploração de 

fontes alternativas, sobretudo as renováveis, como biomassa e resíduos sólidos 
animais, solar, entre outras 

 instalação de biodigestores para o aproveitamento de resíduos orgânicos oriundos 
da bovinocultura, suínos e aves para geração de energia (biogás) e biofertilizantes

 existência de potencial hídrico para a geração de eletricidade
 predomínio de solos de boa aptidão agrícola (Latossolos e Argissolos não 

abrúpticos), que devem ser utilizados com adequado manejo e conservação dos 
solos, respeitando sua aptidão agrícola 

 cultivo de plantas perenes e semiperenes, tais como mandioca, canadeaçúcar, 
citricultura e silvicultura

 aumento da produtividade do rebanho bovino para corte
 estímulo à instalação de indústrias para transformação de produto e subproduto 

provenientes da pecuária (carne, couro, ossos) e da silvicultura
 estímulo ao plantio de espécies fl orestais com potencialidade de produção e 

consumo de produtos fl orestais não madeiráveis (PFNM) da fl oresta com pinheiros, 
com projetos de caráter sócio-econômico-ambiental, nas áreas de ocorrência de 
solos com aptidão restrita e inaptos

 potencial para expansão do polo industrial de confecção
 potencial para exploração mineral de areia
 transporte fl uvial no Rio Paraná e afl uentes
 região de fronteira com alto potencial de turismo e comércio
 atividades turísticas relacionadas ao contexto natural, voltadas principalmente 

às atividades náuticas nos rios Paranapanema e Paraná e suas margens
 existência de capital humano melhor qualifi cado
 população em idade ativa proporcionalmente elevada
 ações em educação ambiental e de lazer na Estação Ecológica Diamante do Norte
 potencial para preservação e valorização do Patrimônio Cultural Material 

(patrimônio natural, edifi cado, urbanístico, documental, bens móveis, elementos 
artísticos ou artes aplicadas) e Imaterial (formas de expressão de um povo, 
saberes, celebrações, culinária, lugares onde se concentram e reproduzem práticas 
culturais coletivas etc.), bem como potencial para exploração turística destes 
bens

12.3.12.3  RECOMENDAÇÕES12.3.12.3  RECOMENDAÇÕES

 preservar os remanescentes fl orestais e as demais áreas protegidas por leis 
ambientais, como: Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre 
a proteção da vegetação nativa) e Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 
2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata 
Atlântica)

Pres.
Castelo 
Branco

Iporã

Paranavaí

Umuarama

Altônia

Loanda

Cianorte

Ivaté

Guaíra

Alto 
Paraíso

Icaraíma

Goioerê

Tapira

Tapejara

Rondon

Terra Rica

Araruna

Mariluz

Guairaçá

Perobal

Jaguapitã

Xambrê

Colorado

Inajá

Pérola

Guaraci

Terra 
Roxa

Querência 
do Norte

Cruzeiro 
do Oeste

Amaporã

Douradina

Alto 
Piquiri

Tuneiras 
do Oeste

Maria
Helena

Alto 
Paraná

Lobato

Paranacity

Janiópolis

Santa Fé

Mirador

Marilena

Cidade 
Gaúcha

Moreira Sales

Sto.
Inácio

Nova 
Esperança

Cafeara

Itagua-
jé

Cafezal 
do Sul

São Tomé

Porto 
Rico

Centenário 
do Sul

Francisco 
Alves

Atalaia
Tam-
boara

Sta 
Mônica

Nova 
Londrina

Sta
Isabel 
do Ivaí Planaltina 

do Paraná

Guaporema

Cruzeiro 
do Sul

São Jorge 
do Patrocínio

S. João 
do Caiuá

Brasilândia 
do Sul

Sta 
Cruz 
de 

Monte 
Castelo

Uniflor

Sta. 
Inês

Diamante 
do Norte Parana-

poema

Paraíso 
do Norte

S. Pedro 
do Paraná

Flórida

Nova 
Olímpia Indianópolis

Itaúna 
do Sul

Sto. Antônio 
do Caiuá

Mira-
selva

Lupionó-
polis

Jardim 
Olinda

Esperança 
Nova

Munhoz 
de Mello

N. Sra.
das

Graças

N. Aliança
do Ivaí

323

577

317

158

376

487

369

250.000 350.000 450.000

7.
30

0.
00

0
7.

40
0.

00
0

7.
50

0.
00

0

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

MATO GROSSO
DO SUL

SÃO PAULO

PARAGUAY

Fonte: Comissão Executora do ZEE - PR, 2014.

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

Localização:

22°20'S

54°31'W 50°54'W

22°20'S

24°52'S

50°54'W

24°52'S

54°31'W

Rio Iv aí

Rio Alonzo ou do Peixe

Rio Corum
batai

Ri
o 

M
ou

rã
o 

ou
 d

a 
Vá

rz
ea

Rio Goio-Erê

Rio Piquiri

R
io

 P
ar

a n
á

Rio Pirapó

Rio Paranapanema

R
io

 P
iq

ui
ri

Rio
 Iv

aí

0 2010

Km



 ••• 186 •••

 abrigar Reserva Legal Relativa às propriedades de terceiros por meio do mecanismo de Servidão, 
temporário ou permanente, cotas de reserva ambiental e compensação em Unidades de Conservação 
de Proteção Integral

 estimular a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e Áreas de 
Proteção Ambiental (APA)

 estimular a expansão de matas com espécies nativas nas margens dos canais fl uviais e nas vertentes 
de altas declividades, acima de 17° ou 30%

 estimular programa para manejo fl orestal de ciclo longo, com espécies nativas
 investir na recuperação e restauração do corredor de biodiversidade do Rio Paraná e afl uentes
 restringir a expansão urbana e industrial nas áreas de proteção dos mananciais de abastecimento 

público de água
 expandir o atendimento dos serviços de esgotamento sanitário da região, bem como tratar todos os 

efl uentes coletados 
 aplicar a legislação referente à incorporação de resíduos sólidos e líquidos no solo (vinhaça ou 

vinhoto, resíduos orgânicos de animais)
 desenvolver pesquisas sobre o potencial energético e implementar programas para uso de fontes 

alternativas e renováveis de energia (biomassa, solar, eólica, ondas e marés), principalmente voltados 
para a produção de energia elétrica e biogás

 estimular processamento industrial para a produção de etanol de segunda geração 
 estimular a instalação de biodigestores para o aproveitamento dos resíduos orgânicos oriundos da 

bovinocultura, suínos e aves para a geração de energia (biogás) e biofertilizantes
 adotar cobertura permanente do solo, rotação de cultura, mínimo revolvimento do solo e controle da 

enxurrada, nas explorações agrícolas com espécies anuais 
 adotar sistemas agrícolas produtivos que incorporem matéria orgânica no solo, contemplando a 

fi xação biológica de nitrogênio e ciclagem de nutriente por micorrizas, para melhorar a capacidade de 
retenção de água e nutrientes dos solos

 desenvolver a irrigação na expansão da fruticultura
 produzir comercialmente o palmito a partir da pupunha (Bactris gasipaes) e palmeira real (Archontophoenix 

spp)
 priorizar explorações agrícolas com espécies perenes ou semiperenes, devido ao elevado risco de 

defi ciência hídrica
 incentivar a reservação de água para o desenvolvimento da agricultura irrigada, notadamente nas 

regiões com ocorrência de solos de baixa capacidade de retenção de umidade e ocorrência de estiagens
 fortalecer a cadeia sucroalcooleira para aproveitamento do bagaço da canadeaçúcar para a geração de 

energia, e produção de ração animal e álcool a partir de celulose
 recuperar pastagens e inserção do sistema integrado pecuáriafl oresta, modifi cando o sistema atual de 

pecuária de corte
 apresentar adequado manejo e conservação de solo, principalmente nesta zona, devido à suscetibilidade 

à erosão destes solos, para todas as explorações agrossilvipastoris
 estimular o plantio de espécies fl orestais com potencialidade de produção e consumo de produtos 

fl orestais não madeiráveis (PFNM) da fl oresta com pinheiros, com projetos de caráter sócio-econômico-
ambiental nas áreas de ocorrência de solos com aptidão restrita e inaptos

 promover programa de assistência técnica e fi nanciamento para pequenos produtores para a melhoria 
da integração dos componentes do sistema rural lavoura-pecuária-fl oresta, incluindo a produção de 
produtos fl orestais não madeiráveis

 expandir a silvicultura e a fruticultura, associadas ao sistema integrado lavoura-pecuária-silvicultura, 
nas áreas com pastagens de baixa produtividade

 expandir indústrias para a transformação de produtos e subprodutos provenientes da pecuária (carne, 
leite, couro, ossos)

 estimular a expansão do polo industrial de confecção
 elaborar zoneamento minerário para a extração de areia

 incluir nos Planos Diretores Municipais medidas que considerem e tratem da erosão urbana, devendo 
ser considerada nos projetos de drenagem urbana a instalação de emissário das águas, para dissipação 
da energia e destino das águas fl uviais urbanas excedentes, controlando a erosão urbana e suas 
consequências

 desenvolver sistema de transporte fl uvial de cargas e lazer
 adotar ações voltadas ao desenvolvimento do turismo náutico em suas várias modalidades (pesca 

esportiva, embarcações à vela e remo, observação da paisagem etc.) nos rios Paranapanema e Paraná
 fortalecer o turismo rural atrelado à produção agropecuária
 incentivar atividades turísticas e de recreação de baixo impacto ambiental, aproveitando o turismo 

em áreas naturais com programas de educação ambiental e com o envolvimento das comunidades 
locais

 acentuar ações voltadas à qualifi cação de mão de obra, para suprir a demanda do setor de serviços, 
principalmente no ramo turístico
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Estes setores representam os componentes dos sistemas socioeconômicos e, do mesmo modo que nos 
sistemas naturais, são interdependentes e articulados por meio dos fl uxos de dinheiro, de mercadorias, 
de documentos, de informações, de pessoas, estando todos, direta ou indiretamente, na dependência dos 
recursos naturais.

Os sistemas socioeconômicos só existem por estarem articulados aos sistemas ambientais naturais porque 
é destes que se subtraem os mais diversos recursos, que alimentam a cadeia produtiva e que completam o 
circuito quando os produtos gerados chegam ao consumidor fi nal, que, por sua vez, é o que retroalimenta os 
setores produtivo, fi nanceiro e de serviços.

As USEs foram identifi cadas por meio da integração das variáveis do componente da socioeconomia, 
tendo como base as informações provenientes das estatísticas ofi ciais disponibilizadas pelo Governo Federal 
e Estadual, nas áreas social, de infraestrutura e serviços de utilidade pública e econômica; abrangendo tanto 
o meio urbano quanto o rural.

Tanto a identifi cação das UANs quanto das USEs auxiliou na melhor compreensão do espaço geográfi co 
paranaense, por meio da identifi cação das semelhanças internas de cada unidade e das diferenças externas 
entre as unidades que compõem o mosaico paisagístico do Estado, sendo referências para a defi nição de 
proposições para o zoneamento ecológico-econômico.

De acordo com os estudos apresentados pelos relatórios temáticos e sínteses geradas, foram elaborados 
vários mapas e textos que contribuíram na caracterização e diagnóstico da área de estudo. Como resultado, 
por meio destes e das análises integradas, foram identifi cadas as Zonas de Prognóstico e os Cenários Futuros. 
Esta fase consistiu em proporcionar alternativas, ao planejamento e à gestão pública, mais adequadas ao uso 
sustentável dos recursos naturais, associadas à efi cácia econômica e social.

A identifi cação destas zonas resultou da combinação das UANs e USEs de onde emergiram três 
possibilidades distintas. A primeira, em que a delimitação territorial das UANs e USEs é coincidente; a 
segunda, em que a delimitação das UANs é subdividida em espaços demarcados por duas ou mais USEs; e a 
terceira, em que a delimitação das USEs é subdividida em duas ou mais UANs.

A partir daí identifi caram-se zonas cujas delimitações defi nitivas foram, em sua maioria, ajustadas aos 
limites municipais. Para cada uma das doze zonas identifi cadas foram elaboradas recomendações de caráter 
ambiental, social e econômico, considerando as fragilidades naturais, as potencialidades dos bens naturais 
e as potencialidades e vulnerabilidades sociais.

Após a execução técnico-científi ca, os resultados preliminares do ZEE-PR foram apresentados à comunidade 
diretamente envolvida e à sociedade como um todo, por meio de ofi cinas de trabalho, nas quais se fez ampla 
discussão sobre a identifi cação das Zonas Ecológico-Econômicas, recomendações e diretrizes sugeridas para 
cada uma delas. Foram realizadas 11 ofi cinas nas cidades de: Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Foz do 
Iguaçu, Toledo, Maringá, Londrina, Telêmaco Borba, Umuarama, Pato Branco e União da Vitória.

Em continuidade aos trabalhos técnico-científi cos e aos debates desenvolvidos nas reuniões técnicas 
da Comissão Executora e nas ofi cinas de trabalho, avançou-se para a fase de fi nalização do ZEE-PR, com 
atividades relacionadas a ajustes e complementações do diagnóstico, delimitações das zonas, correções 
e inserções nas recomendações gerais e específi cas, revisão e edição dos mapas temáticos, revisões 
e correções dos conteúdos de texto e submissão do produto para análise e validação pelas autoridades 
competentes, entre as quais a própria Comissão Coordenadora do ZEE, a Diretoria do ITCG e o Secretário do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, além das instituições coparticipantes, como SEPL, SEAB, SEIL, SEDU, SETU, SEEC, 
IAP, AGUASPARANÁ, IPARDES, EMATER, IAPAR, MINEROPAR, SIMEPAR, COPEL, SANEPAR, EMBRAPA, INCRA, Proteção e 
Defesa Civil do Paraná e Unidade Sul do Serviço Florestal Brasileiro.

A disseminação dos resultados obtidos e a implantação do ZEE-PR consistem na próxima etapa do 
zoneamento. Para isso, serão disponibilizadas cópias dos relatórios temáticos e das recomendações das 
zonas identifi cadas para o recorte geográfi co mencionado, em versão impressa, em mídias digitais e online, 
diretamente no site do ITCG.

Quanto à implementação do zoneamento, será defi nido posteriormente o instrumento jurídico mais 
adequado para que as recomendações e diretrizes previstas sejam estratégicas para o setor público (Estado 
e municípios) e indicativas ao setor privado.

13  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comissão Executora do ZEE-PR

O ZEE-PR foi estabelecido a partir do Decreto Estadual n.o 7.750/2010, que dispõe sobre a elaboração do 
Zoneamento Ecológico-Econômico e a criação da Comissão Coordenadora do Programa. A partir da indicação dos 
representantes institucionais da comissão citada, foi constituída uma Comissão Executora, composta por profi ssionais 
vinculados às instituições do Estado, experientes nos diferentes temas considerados no zoneamento.

A Comissão Executora encarregou-se das atividades técnico-científi cas, fundamentais para a execução do 
zoneamento, tendo em vista a elaboração dos procedimentos investigativos dos diagnósticos na perspectiva 
da natureza, da sociedade, dos aspectos jurídicos e institucionais, bem como da elaboração do prognóstico 
e das recomendações gerais para o Estado, e específi cas para cada uma das zonas identifi cadas.

Os conteúdos temáticos foram trabalhados na escala 1:250.000, que permitiu análises regionais 
tanto na perspectiva da natureza quanto da sociedade. Tais conteúdos foram pesquisados por equipes das 
instituições envolvidas, e os resultados parciais e fi nais, apresentados e discutidos periodicamente em 
reuniões técnico-científi cas mensais. Deste modo, o produto apresentado – ZEE-PR – é decorrente de uma 
forte ação interinstitucional, com execução técnico-científi ca multi e interdisciplinar, inaugurando, neste 
tipo de projeto, uma ação direta e constante de profi ssionais especializados vinculados ao Estado e com 
excepcionais qualidades e experiências acumuladas. Este procedimento operacional inédito adotado como 
estratégia de execução gerou um produto técnico-científi co de elevada qualidade e relevância para o Estado, 
sem contar que, com sua conclusão, naturalmente estará internalizado junto aos órgãos gestores do Paraná. 
Foi possível, portanto, ganhar profundidade no processo de conhecimento acumulado no âmbito do projeto, 
permitindo-se obter um diagnóstico que muito se aproxima à realidade do Estado. Com isto, foi possível 
gerar um prognóstico em que a grande quantidade de recomendações, gerais e específi cas, poderão ser de 
extrema utilidade para os mecanismos de gestão, de investimentos públicos e privados no setor produtivo e 
de infraestrutura, bem como nas políticas públicas voltadas para os segmentos social e ambiental.

As informações temáticas tratadas pelas equipes especializadas foram integralizadas em reuniões com 
formato de seminários mensais. Nelas, os resultados parciais e fi nais foram gerenciados e avaliados pela 
coordenação e orientação técnico-científi ca do projeto, visando ajustar a diversidade das informações, a 
resolução de eventuais confl itos e o controle da qualidade dos produtos apresentados pelos pesquisadores.

O fruto das pesquisas temáticas que levaram aos diagnósticos setoriais relacionados com a natureza 
e com a sociedade conduziu à síntese de produtos integrados, a partir de inúmeras reuniões técnicas. 
Estes produtos foram identifi cados em espaços territoriais que guardam semelhanças internas e diferenças 
externas, ou seja, com as áreas vizinhas.

No aspecto da natureza, essas interações resultaram em delimitações de territórios com certo grau de 
homogeneidade interna, os quais foram denominados Unidades Ambientais Naturais (UANs).

A natureza é estruturada em sistemas ambientais, e cada uma de suas componentes só existe em 
complementação combinada com a outra, e, ao mesmo tempo, cada componente pode ser entendido em 
sua dinâmica específi ca. Esse movimento se manifesta em todas as dimensões e só existe porque cada uma 
dessas partes depende da outra e das energias que atuam sobre elas.

As UANs foram identifi cadas por meio da integração das variáveis dos componentes da geodiversidade 
e da biodiversidade, tendo como base, principalmente, as informações temáticas provenientes da geologia, 
geomorfologia e pedologia; ou seja, foram defi nidas como um produto da relação entre o substrato rochoso, 
o relevo e os solos, complementados com informações sobre o clima e a cobertura vegetal natural.

Com relação aos aspectos sociais e econômicos, a atualização do mapeamento do uso e cobertura da 
terra, integrado às análises de dados estatísticos, possibilitou a identifi cação e delimitação de espaços 
territoriais denominados Unidades Socioeconômicas (USEs). Estas, à semelhança das UANs, também se 
defi nem por signifi cativa homogeneidade interna e diferenças com unidades vizinhas.

Pode-se entender que as mais diferentes organizações socioeconômicas estão articuladas e funcionam 
por ações combinadas entre os setores: fi nanceiro, produtivo, de comercialização, serviços e consumo; 
cabendo ao Estado o papel de regulador e gestor.
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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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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 3, são apresentados: desenvolvimento sustentável e as 

tendências; análise da interação sociedade e natureza; e cenários 

com recomendações do Zoneamento Ecológico-Econômico.
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