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5  COMPONENTES DA SOCIOECONOMIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nesse sentido,

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

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

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

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

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

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

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

5.1.1  MATERIAIS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS5.1.1  MATERIAIS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

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

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

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

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

vazios entre eles.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

FONTE: Mapeamento de uso e cobertura da terra

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

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

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

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

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

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

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

natural.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTE: IBGE e PARANÁ, 2014

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

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

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

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

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

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

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

5.1.3.1  REGIÃO GEOGRÁFICA NOROESTE5.1.3.1  REGIÃO GEOGRÁFICA NOROESTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O núcleo regional de Maringá participou com 4,9% em relação ao VBP total do Estado, 
apresentando uma variação positiva de 6,6% em relação a 2011. O principal gerador de 
renda no núcleo foi a avicultura, que inclusive apresentou um aumento de 10% em seu 
VBP, tomando o lugar da soja, que reduziu sua receita em 22%. Seu terceiro produto 
em ordem de receita gerada foi o milho, que aumentou sua renda em 35%. O núcleo é 
destaque na produção de frutas, com 16% da renda proveniente da fruticultura, que o 
coloca em segundo lugar no Estado, principalmente pela produção de uvas, das quais é 
responsável pela metade do total de receita gerada, e pela produção de laranjas (24%). 
Outra produção relevante é a de crisântemos, dos quais o núcleo ocupa a liderança no 
Estado, assim como para os casulos de bichos-da-seda, respondendo por 27% da renda 
desta cultura (DERAL, 2014).
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FIGURA 5.1.5 - NÚCLEOS REGIONAIS DA SEABFIGURA 5.1.5 - NÚCLEOS REGIONAIS DA SEAB

FONTE: SEAB, 2014

FIGURA 5.1.6 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NA REGIÃO GEOGRÁFICA NOROESTE EM 2012FIGURA 5.1.6 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR PRODUTO NA REGIÃO GEOGRÁFICA NOROESTE EM 2012
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5.3  CONDIÇÕES ECONÔMICAS5.3  CONDIÇÕES ECONÔMICAS

Mário Lessa Sobrinho, Secretaria de Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM)

5.3.1  EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO E ATIVIDADES ECONÔMICAS DOMINANTES5.3.1  EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO E ATIVIDADES ECONÔMICAS DOMINANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No Paraná, as MPEs somam 507.161 estabelecimentos, o que representa 8,2% do total nacional e a 
geração de 1.170.000 empregos (25,4% na capital e 75,6% no interior). Das MPEs do Paraná, 258.892 são 
do comércio (51%) e 160.279 são de serviços (31,6%). Esses números demonstram a importância das MPEs 
na economia brasileira e paranaense e a necessidade de estímulo e apoio para sua maior participação no 
comércio internacional.
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5.3.2  ANÁLISE DE DESEMPENHO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)5.3.2  ANÁLISE DE DESEMPENHO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)

Francisco José Gouveia de Castro | Ana Silvia Martins Franco | Suryane Nabhem Kalluf | Júlio Takeshi Suzuki Júnior
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) 

O Produto Interno Bruto (PIB) propicia o acompanhamento das modifi cações estruturais de uma 
determinada economia, uma vez que corresponde ao valor de mercado do fl uxo de bens e serviços fi nais 
disponibilizados em um determinado período de tempo (LOURENÇO, 2010). No Paraná, esse indicador 
apresentou, no período de 2000 a 2010, crescimento moderado e igual à média brasileira, com expansão de 
4,3% ao ano. 

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

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

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

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

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

FONTES: IBGE, IPARDES

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

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

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

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

FONTES: IBGE, IPARDES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRIÊNIO 2009-2012QUADRIÊNIO 2009-2012

UF
Participação (%)

TotalLavouras
Permanentes

Lavouras
Temporárias Silvicultura

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

FONTE: IBGE
NOTA: Elaboração do IPARDES

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

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

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

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

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

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

FIGURA 5.3.8 - ÁREA DA PRODUÇÃO DO MILHO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)FIGURA 5.3.8 - ÁREA DA PRODUÇÃO DO MILHO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012)
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FIGURA 5.3.8 - VALOR DA PRODUÇÃO DO MILHO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) -FIGURA 5.3.8 - VALOR DA PRODUÇÃO DO MILHO - MÉDIA TRIENAL (2010-2012) - continuação continuação
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5.4  CONDIÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS5.4  CONDIÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS

Francisco José Gouveia de Castro | Ana Silvia Martins Franco | Suryane Nabhem Kalluf | Júlio Takeshi Suzuki Júnior
 Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)

5.4.1  DINÂMICA POPULACIONAL5.4.1  DINÂMICA POPULACIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTE: IBGE

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

ANO
URBANA RURAL TOTAL

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

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

FONTE: IBGE - Censos demográfi cos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.1.3  DENSIDADE DEMOGRÁFICA5.4.1.3  DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Assim como outras variáveis socioeconômicas, a densidade demográfi ca oscila expressivamente entre 
os municípios do Paraná (fi gura 5.4.7). Com 3,07 habitantes por km2 em 2010, segundo dados do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), o município de Alto Paraíso apresenta 
uma concentração populacional inferior à dos estados do Acre e Amapá, alcançando, no caso de Curitiba, 
densidade de 4.022,79 habitantes por km2, superior aos números de alguns grandes municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo, como Santo André e Guarulhos.
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FIGURA 5.4.7 - DENSIDADE DEMOGRÁFICA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010FIGURA 5.4.7 - DENSIDADE DEMOGRÁFICA, SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2010

Maringá

Curitiba

Cascavel

Palotina

Umuarama

Londrina

Paranavaí

Paranaguá

Guarapuava

Ortigueira

Jaguariaíva

Ponta Grossa

Campo Mourão

Foz do Iguaçu

União da Vitória
Francisco Beltrão

239

323

577

317

158

163

182

483

151

116

116

277

277

376

487

369

369

376

280

158

153

373

277

476

376

277

140.000 230.000 320.000 410.000 500.000 590.000 680.000 770.000

7.
04
0.
00
0

7.
12
0.
00
0

7.
20
0.
00
0

7.
28
0.
00
0

7.
36
0.
00
0

7.
44
0.
00
0

7.
52
0.
00
0

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

SÃO PAULO

ARGENTINA

PARAGUAY

SANTA CATARINA

22°07'S

54°26'W

26°39'S

48°05'W

MATO GROSSO

DO SUL

22°07'S

26°39'S

O
ce

an
o A

tlâ

ntic
o

0 20 40

km

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

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

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

Fonte: IBGE, 2010 / IPARDES, 2014.

Até 15

De 16 a 25

De 26 a 50

De 51 a 100

Mais de 101

Limites das regiões geográficas

FONTES: IBGE, 2010 e IPARDES, 2014

Como se sabe, os municípios mais adensados em termos populacionais exibem elevada proporção de residentes 
no meio urbano, o que amplia a importância de determinados temas, como a mobilidade, a verticalização habitacional 
e o controle da expansão de aglomerados subnormais, no planejamento do desenvolvimento regional, sem relegar a 
segundo plano outras matérias, o que torna a ação pública ainda mais complexa. Já nas territorialidades marcadas 
pela dispersão demográfi ca e pela representatividade da população rural, ganham espaço, por exemplo, temáticas 
como a ocupação do solo para a exploração agropecuária sustentável e a melhoria do acesso a serviços básicos, 
levando em conta difi culdades como as grandes distâncias percorridas pelos moradores até as estruturas públicas e 
o alto custo unitário de atendimento derivado da baixa escala de usuários, natural em espaços esvaziados do ponto 
de vista populacional.

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

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

5.4.2  CONDIÇÕES SOCIAIS5.4.2  CONDIÇÕES SOCIAIS

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

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

UF
1991 2000 2010

IDH Ranking IDH Ranking IDH Ranking

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

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

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

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

Paraná 0,507 6.º 0,650 6.º 0,749 5.º

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

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

Goiás 0,487 9.º 0,615 9.º 0,735 8.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acre 0,402 21.º 0,517 21.º 0,663 21.º

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

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

Pará 0,413 17.º 0,518 20.º 0,646 24.º

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

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

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

FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013

Essa elevação do índice permitiu ao Paraná galgar uma posição no ranking nacional, subindo da sexta colocação 
em 1991 e 2000 para a quinta em 2010, sendo superado presentemente apenas pelo Distrito Federal, em situação 
diferenciada devido à forte presença da administração pública; São Paulo, maior economia do país; Santa Catarina, 
recorrentemente em destaque na área social; e Rio de Janeiro, com sua representatividade político-federativa.
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6  INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
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Fernando Giacomini Machado, Companhia Paranaense de Energia (COPEL)

6.1  PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA6.1  PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

O objetivo deste relatório é explanar sobre a produção e o consumo de energia elétrica no Estado do 
Paraná. Primeiramente, será apresentado o mercado energético brasileiro, ressaltando o planejamento da 
expansão devido ao aumento da demanda de energia. Todos esses dados e informações apresentados provêm 
do Governo Federal. Na sequência, são apresentados os dados da geração de energia no Estado do Paraná, 
por empreendimentos hidrelétricos, termelétricos e eólicos.

Como importante informação para o planejamento, serão apresentados os dados de consumo de energia 
no Estado do Paraná, contabilizados no ano de 2014. Esses dados provêm da Companhia Paranaense de Energia 
(COPEL) e das demais distribuidoras que atuam no Estado. Por fi m, é apresentada uma nova modalidade de 
geração de energia. Trata-se da geração distribuída, que é gerada pelo consumidor, e o excedente de energia 
é injetada na rede de distribuição, gerando créditos de consumo.

6.1.1  PRODUÇÃO DE ENERGIA6.1.1  PRODUÇÃO DE ENERGIA

6.1.1.1 BREVE HISTÓRICO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E PARANAENSE6.1.1.1 BREVE HISTÓRICO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E PARANAENSE

A energia elétrica começou a ser utilizada no Brasil no fi nal do século XIX, mas foi apenas na segunda 
metade do século XX que houve desenvolvimento apreciável e contínuo no setor.

No início do século XX, a maior parte dos investimentos no setor elétrico era realizada por empresas 
privadas. A partir da década de 1950, a maioria das empresas de geração e distribuição de energia elétrica 
foram estatizadas e surgiram as principais companhias estaduais de energia elétrica, responsáveis pela 
distribuição de eletricidade, e a ELETROBRAS, responsável pela geração e transmissão. Entre as empresas 
estaduais de energia elétrica está a COPEL, criada em 1954 com o objetivo de centralizar todas as ações 
governamentais de planejamento, construção e exploração dos sistemas de produção, transmissão, 
transformação, distribuição e comércio de energia elétrica e serviços correlatos.

O planejamento do setor elétrico, os projetos, a construção e a operação das usinas passaram a ser 
realizados por empresas estatais. Apesar de a exploração de grandes centrais geradoras de energia elétrica na 
época ser atribuição da ELETROBRAS, que pela sua subsidiária ELETROSUL implantou as Usinas Hidrelétricas 
Salto Osório e Salto Santiago no Rio Iguaçu, a COPEL obteve concessão para implantação e operação de 
três grandes aproveitamentos hidrelétricos no Estado do Paraná: as Usinas Hidrelétricas Governador Bento 
Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia), Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) e Governador 
José Richa (Salto Caxias), localizadas no Rio Iguaçu, além de vários outros empreendimentos de menor 
porte, e a Companhia Energética de São Paulo (CESP) implantou diversos empreendimentos hidrelétricos no 
Rio Paranapanema, na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná.

Esse modelo durou até meados da década de 1990. Com a publicação da Lei nº 9.074/1995, que estabelece 
normas para as concessões e permissões de serviços públicos, e a criação da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), iniciou-se uma reestruturação do setor, com o retorno de empreendedores privados e a 
privatização de algumas estatais. O planejamento do setor, feito pela ELETROBRAS, passou a ser meramente 
ilustrativo, e a decisão de propor novos empreendimentos partia de empresas privadas em grande parte dos 
casos.

Os leilões de novos empreendimentos hidrelétricos na época eram disputados pelo critério de maior 
pagamento ao governo pelo uso do bem público (potenciais hidráulicos são bens da União, conforme a 
Constituição Federal), com o vencedor obtendo a concessão para construção e exploração da usina. A 
comercialização de energia entre empresas geradoras e distribuidoras era feita por meio de negociação 
direta entre as partes.

Uma nova reestruturação do setor elétrico ocorreu em 2004. Com a publicação da Lei nº 10.847/2004, 
foi criada a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para auxiliar o Ministério de Minas e Energia (MME) 
no planejamento do setor, que voltou a ser feito centralizadamente pelo Governo Federal e teria caráter 
determinativo. Por meio da Lei nº 10.848/2004 e do Decreto nº 5.163/2004, foram estabelecidas novas regras 
para a comercialização de energia elétrica e para a outorga de concessões de novas usinas hidrelétricas. Esse 
modelo para o setor elétrico brasileiro vigora até os dias de hoje e, desde então, o investimento na expansão 
do setor elétrico brasileiro é realizado tanto por empresas privadas quanto por estatais.

O modelo atual do setor elétrico é desverticalizado, de maneira a obrigar a separação entre as atividades 
de geração, transmissão e distribuição em empresas distintas. Devido às suas características, é promovida a 
competição no segmento de geração, enquanto o segmento de distribuição é altamente regulado. No setor 
de transmissão há competição na disputa em leilões pelas instalações e, a partir disso, existe forte regulação 
das receitas e obrigações.

A compra de energia elétrica pelas distribuidoras é feita por meio de leilões promovidos pela ANEEL, com 
o objetivo de se adquirir a energia para as distribuidoras pelo menor preço. A disputa pela concessão de novas 
usinas hidrelétricas também é feita nesses leilões, com a outorga para exploração dos empreendimentos 
sendo obtida por quem oferecer a energia do empreendimento pelo menor preço. Os valores de aquisição de 
energia nos leilões são repassados pelas distribuidoras aos consumidores. Grandes consumidores de energia 
têm a opção de adquirir energia diretamente dos geradores.

Nos leilões para compra de energia pelas distribuidoras, além de buscar o melhor preço de energia, o 
governo também procura fomentar a inclusão de fontes alternativas na matriz elétrica.

6.1.1.2   AGENTES DO SETOR ELÉTRICO6.1.1.2   AGENTES DO SETOR ELÉTRICO

A Constituição Federal, promulgada em 1988, determina que a geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica são atividades de competência exclusiva da União, cabendo a ela explorá-las diretamente 
ou por meio de concessão, permissão ou autorização outorgada a terceiros.

Os principais órgãos que compõem o setor elétrico brasileiro são:
 Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) – estabelece as políticas e diretrizes do setor de 

energia;
 Ministério de Minas e Energia (MME) – conduz as políticas energéticas do país, estabelece o planejamento 

do setor energético nacional e monitora a segurança do suprimento do Setor Elétrico;
 Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) – acompanha as atividades do setor energético, 

propondo medidas que proporcionem a segurança no abastecimento;
 Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – vinculada ao MME, atua nas áreas de estudos para subsidiar o 

planejamento do setor energético;
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – autarquia que regula e fi scaliza o setor elétrico;
 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) – associação sem fi ns lucrativos que controla as 

operações de comercialização de energia;
 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – associação sem fi ns lucrativos que opera o sistema, 

visando otimização de custos e confi abilidade.

Na fi gura 6.1.1 é mostrada a inter-relação entre os órgãos do setor elétrico.
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FIGURA 6.1.1 - ÓRGÃOS DO SETOR ELÉTRICOFIGURA 6.1.1 - ÓRGÃOS DO SETOR ELÉTRICO
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FONTE: ELETROBRAS 2010

6.1.1.3 PLANEJAMENTO SETORIAL6.1.1.3 PLANEJAMENTO SETORIAL

A necessidade de expansão da geração de eletricidade não é defi nida de uma forma política, mas sim 
de acordo com a demanda exigida por cada consumidor em seu dia a dia, seja ele residencial, comercial ou 
industrial. À medida que a população aumenta, ou o poder aquisitivo cresce, a demanda por energia tende 
a crescer em resposta. Parte desse crescimento da demanda poder ser atendido por meio do aumento da 
efi ciência energética, mas mesmo assim será necessária a implantação de capacidade adicional de geração 
nos próximos anos.

Existe uma interdependência entre o crescimento da economia do país e a geração de eletricidade. O 
crescimento da economia favorece os setores industrial e comercial, que precisam de eletricidade para se 
estabelecer. Além disso, como um país em desenvolvimento, o Brasil ainda apresenta um baixo índice de 
consumo específi co de eletricidade per capita quando comparado com países mais desenvolvidos. Com a 
melhora do poder aquisitivo, ocorre um aumento natural do consumo de eletricidade, devido o maior acesso 
aos bens de consumo pela população emergente. Assim, o crescimento econômico do país afeta diretamente 
o consumo de eletricidade e, se a oferta não acompanhar esse crescimento, a economia se estagnará e a 
população sofrerá os efeitos. 

A demanda a ser contratada nos leilões de energia é defi nida pelas distribuidoras, que declaram suas 
necessidades de energia elétrica para atender as estimativas de aumento do consumo em sua área de 
concessão, com até 5 anos de antecedência, de modo que haja tempo para que os empreendimentos leiloados 
sejam construídos.

Para prever essa expansão, o planejamento setorial é feito pelo MME, com base nas políticas defi nidas 
pelo CNPE e subsidiado pelos estudos da EPE, em especial os dois principais planos que regem a expansão do 
setor: o Plano Nacional de Energia (PNE) e o Plano Decenal de Expansão (PDE).

Também cabe à EPE manter o intercâmbio de informações entre órgãos como a ANEEL, a Agência Nacional 
de Águas (ANA) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e preparar os empreendimentos para os leilões, 
fornecendo a lista de empreendimentos para o MME, suas garantias físicas e o custo marginal de referência 
e habilitando tecnicamente empreendimentos para participação em leilões. A EPE também tem a atribuição, 
sem caráter de exclusividade, de identifi car e quantifi car potenciais energéticos, determinar aproveitamentos 
hidrelétricos ótimos, obter as licenças e outorgas pertinentes e desenvolver estudos de impactos ambientais 
e sociais relativos aos empreendimentos de energia elétrica.

6.1.1.3.1  PLANO NACIONAL DE ENERGIA (PNE) E PLANO DECENAL DE EXPANSÃO (PDE)6.1.1.3.1  PLANO NACIONAL DE ENERGIA (PNE) E PLANO DECENAL DE EXPANSÃO (PDE)

O PNE é um estudo de planejamento integrado dos recursos energéticos de longo prazo (cerca de 25 
anos) e fornece os subsídios para a formulação de uma estratégia de expansão da oferta de energia. 

Já o PDE é um estudo que foca em um horizonte de médio prazo (10 anos) e permite que as previsões do 
PNE sejam refi nadas, apresentando as opções com maiores probabilidades de desenvolvimento no horizonte. 
O PDE apresenta sinalizações para orientar as ações e decisões relacionadas ao equacionamento do equilíbrio 
entre as projeções de crescimento econômico do país e a necessária expansão da oferta de energia, de forma 
a garantir à sociedade suprimento energético com adequados custos em bases técnica e ambiental.

O PDE apresenta uma previsão do crescimento do consumo nacional de eletricidade e, para o atendimento 
dessa demanda, apresenta um levantamento de empreendimentos em condições de participar dos leilões de 
energia no período.

O relatório consultado para compor os dados para este documento foi o PDE, 2019. Um aspecto a ser 
ressaltado é que esse plano promoveu a retomada da participação das fontes renováveis na matriz elétrica 
brasileira, a partir do ano de 2014, em detrimento das fontes baseadas em combustíveis fósseis, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável das fontes de geração.

As fi guras 6.1.2 a 6.1.4 fazem parte do PDE 2019. Elas apresentam a previsão de crescimento da geração 
de energia, advinda de fontes alternativas, hidrelétricas e termelétricas.

Ainda que a política de expansão da geração do atual governo seja fortemente voltada para a expansão 
por fontes renováveis, prioritariamente por meio de usinas eólicas e hidrelétricas, há necessidade de planejar 
a implantação de termelétricas para garantir a segurança no atendimento aos consumidores do sistema (em 
função da característica intermitente das fontes renováveis) e, também, para atender a eventual falta de 
projetos renováveis em condições de participar dos leilões. Ou seja, a prioridade é pela energia renovável, 
mas tendo difi culdade de contratação de empreendimentos com essa característica, faz-se necessário incluir 
na matriz empreendimentos de fontes não renováveis. Essa condição está claramente representada pela 
fi gura 6.1.5.

FIGURA 6.1.2 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES ALTERNATIVASFIGURA 6.1.2 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES ALTERNATIVAS

FONTE: EPE (2010)
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FIGURA 6.1.3 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES HIDRELÉTRICASFIGURA 6.1.3 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES HIDRELÉTRICAS

FONTE: EPE (2010)

FIGURA 6.1.4 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES NÃO RENOVÁVEISFIGURA 6.1.4 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA - FONTES NÃO RENOVÁVEIS

FONTE: EPE (2010)

FIGURA 6.1.5 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA POR TIPO DE FONTE DE ENERGIAFIGURA 6.1.5 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA POR TIPO DE FONTE DE ENERGIA

FONTE: EPE (2010)

6.1.1.4  EXPLORAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO6.1.1.4  EXPLORAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO

Novos empreendimentos de geração de eletricidade podem ser divididos em dois grupos:
 passíveis de concessão – hidrelétricas com mais de 50 MW, com venda de parte de sua energia 

obrigatoriamente em leilões promovidos pela ANEEL;
 passíveis de autorização – hidrelétricas com até 50 MW e demais fontes de geração (termelétrica, 

eólica, solar etc.), cuja energia pode ser, na proporção desejada, destinada aos leilões da ANEEL, 
diretamente a grandes consumidores de energia ou utilizada para consumo próprio.

O Governo Federal, por meio do MME, determina a data, as diretrizes e as características dos leilões a 
serem realizados. Também defi ne quais os aproveitamentos hidrelétricos passíveis de concessão (hidrelétricas 
acima de 50 MW) participarão dos leilões. Para os demais empreendimentos, passíveis de autorização, a 
inclusão em leilões é feita diretamente pelos interessados.

A quantidade de energia a ser contratada nos leilões é defi nida pelas concessionárias de distribuição de 
eletricidade, que devem declarar ao MME suas necessidades para cada ano.

Os procedimentos necessários para inclusão de novos empreendimentos são diferentes para cada tipo 
de fonte de geração. Empreendimentos hidrelétricos, por serem bens da União, têm procedimento mais 
complexo e devem passar por várias etapas antes de poderem ser concedidos ou autorizados.

Segundo o Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográfi cas – edição 2007 (ELETROBRAS, 
2007), para que um novo empreendimento hidrelétrico seja licitado, implantado e explorado, é necessário 
que vários estudos sejam elaborados. Dentre eles, os principais são os que seguem:

 Estimativa do Potencial Hidrelétrico – Análise preliminar do potencial da bacia hidrográfi ca, para verifi car 
sua vocação para geração de energia elétrica. Pode ser feita pela EPE ou por qualquer interessado.

 Estudos de Inventário – Análise para avaliar as opções de divisão de queda para a bacia hidrográfi ca, 
visando selecionar a que apresente o melhor equilíbrio entre custos de implantação, benefícios energéticos 
e impactos socioambientais. O estudo pode ser feito pela EPE ou por qualquer interessado que solicite e 
receba, por meio de despacho da ANEEL, o registro para a sua elaboração. Nessa fase também é elaborada 
a Avaliação Ambiental Integrada (AAI), que visa identifi car e avaliar os efeitos sinérgicos e cumulativos 
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dos impactos ambientais ocasionados pelo conjunto de aproveitamentos hidrelétricos na bacia.
 Estudos de Viabilidade – Análise detalhada de cada aproveitamento sobre sua viabilidade técnica, 

energética, econômica e socioambiental. Pode ser feita pela EPE ou por qualquer interessado que solicite 
e receba, por meio de despacho da ANEEL, o registro para sua elaboração. No caso de aproveitamentos 
hidrelétricos com até 50 MW, esse estudo não é realizado, partindo-se diretamente para o Projeto 
Básico, em função do procedimento simplifi cado da autorização.

 Estudos Socioambientais (EIA/RIMA) – Análise detalhada dos impactos socioambientais que serão 
causados pela implantação do empreendimento, com objetivo de propor as ações para prevenção e 
mitigação. A sua aprovação e a consequente emissão do Licenciamento Ambiental Prévio (LP) são 
pré-requisitos para aprovação dos Estudos de Viabilidade do aproveitamento, para o caso de usinas 
hidrelétricas com mais de 50 MW, e para a inclusão de um empreendimento em leilão promovido 
pela ANEEL. Aproveitamentos hidrelétricos com menos de 50 MW apresentam o EIA/RIMA na fase 
de elaboração do Projeto Básico e empreendimentos considerados de baixo impacto socioambiental 
podem apresentar estudos simplifi cados (RAS).

 Projeto Básico – Projeto que defi ne, com maior detalhe, as principais estruturas e equipamentos do 
empreendimento. A sua elaboração é de responsabilidade do interessado na implantação e exploração 
do empreendimento.

 Projeto Básico Ambiental – Análogo ao Projeto Básico, tem a fi nalidade de detalhar as recomendações 
incluídas no EIA/RIMA e na LP, visando a obtenção da Licença Ambiental de Instalação (LI), necessária 
para o início das obras do empreendimento. Esse estudo é de responsabilidade do detentor da outorga 
para implantação e exploração do empreendimento.

 Projeto Executivo – Projeto com desenhos detalhados das obras civis e dos equipamentos eletromecânicos 
necessários à execução da obra e à montagem dos equipamentos. Nessa etapa, são tomadas todas 
as medidas pertinentes à implantação do reservatório, incluindo a implementação dos programas 
socioambientais, para prevenir, minorar ou compensar os danos socioambientais.

O pro cesso de autorização para implantação e exploração dos demais empreendimentos não hidrelétricos 
(como termelétricas, eólicas, solares, dentre outras) é mais simples, bastando que o projeto seja cadastrado 
e habilitado junto à EPE e o interessado apresente a documentação requisitada na legislação e regulação 
específi ca, caso deseje participar dos leilões da ANEEL. Caso o empreendedor deseje dar outro destino à 
energia (consumo próprio, grandes consumidores etc.), basta solicitar a autorização diretamente à ANEEL, 
sem a obrigatoriedade de participar dos leilões. O processo de licenciamento ambiental, respeitadas as 
especifi cidades de cada fonte e empreendimento, é feito de forma análoga à utilizada para empreendimentos 
hidrelétricos. A exploração de usinas termonucleares, hoje feita exclusivamente pela Eletronuclear, tem 
regras específi cas e necessita de aprovação do Congresso Nacional.

6.1.1.5  EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA EXISTENTES NO ESTADO DO PARANÁ6.1.1.5  EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA EXISTENTES NO ESTADO DO PARANÁ

O Estado do Paraná é um grande produtor de energia elétrica brasileiro. Concentram-se, em maior 
número, os seguintes empreendimentos: usinas hidrelétricas (UHE), pequenas centrais hidrelétricas (PCH), 
centrais geradoras hidrelétricas (CGH), usinas termelétricas (UTE) e usinas eólicas (EOL).

As usinas geradoras de energia elétrica pertencem ao setor público ou privado e geram energia para 
consumo próprio (autoprodutores), para produção independente de energia (empresas privadas que vendem 
energia) e serviço público (COPEL).

O Estado do Paraná tem 195 empreendimentos em operação, que geram 16.140 MW de potência.1 Do total, 
90,33% são provenientes de hidrelétricas, 7,89% de termelétricas, 1,6% de pequenas centrais hidrelétricas, 
0,17% de centrais geradoras hidrelétricas e 0,02% de eólicas. A fi gura 6.1.6 apresenta a proporcionalidade 
entre as características das usinas geradoras e a fi gura 6.1.7 ilustra essa distribuição no Estado do Paraná. 

1 FONTE: ANEEL - Banco de Informações de Geração.

Percebe-se que as centrais geradoras hidrelétricas e eólicas pouco contribuem para o total de geração 
hidrelétrica no Estado do Paraná.

FIGURA 6.1.6 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICAFIGURA 6.1.6 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

FONTE: COPEL

FIGURA 6.1.7 - LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃOFIGURA 6.1.7 - LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO
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conclusão

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Salto Lili 160 100% para Miguel Forte Industrial S/A – Papéis e 
Madeiras

General Carneiro, PR
Matos Costa - SC

Salto Santo 
Antônio 846 100% para Pastamec Refl orestamento Ltda. – ME Palmas, PR

Salto São Luiz 323 100% para Prefeitura Municipal de Chopinzinho Chopinzinho, PR

Salto São Pedro 760 100% para Santa Maria Companhia de Papel e 
Celulose Pinhão, PR

Santo Expedito 550 100% para COESEX – Geração de Energia Ltda. Santa Maria do Oeste, PR

São Pedro I 300 100% para Usina São Pedro – ME Bom Sucesso, PR
Toledo Energia 
Renovável 900 100% para Toledo Energia Renovável Ltda. Toledo, PR

FONTE: ANEEL - Banco de Informações de Geração (maio 2015)

QUADRO 6.1.2 - DETALHAMENTO DAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCH) EM OPERAÇÃOQUADRO 6.1.2 - DETALHAMENTO DAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCH) EM OPERAÇÃO

continua

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Apucaraninha 10.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Tamarana, PR

Boa Vista II 8.000 100% para Companhia Brasileira de Papel Turvo, PR

Cachoeira 2.920 100% para Companhia Brasileira de Papel Guarapuava, PR

Cavernoso 1.260 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Guarapuava, PR
Laranjeiras do Sul, PR

Cavernoso II 18.999 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Candói, PR
Virmond, PR

Chaminé 18.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A São José dos Pinhais, PR

Chopim I 1.980 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Itapejara d’Oeste, PR

Cristalino 4.000 100% para Cristalino Energia Ltda. Manoel Ribas, PR

Cristo Rei 960 100% para Indústrias Reunidas Cristo Rei Ltda. Campo Mourão, PR
Derivação do Rio 
Jordão 6.500 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Reserva do Iguaçu, PR

Fundão I 2.475 100% para Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. Foz do Jordão, PR
Pinhão, PR

Itaguaçu 14.000 100% para Itaguaçu Energia S.A. Boa Ventura de São Roque, PR
Pitanga, PR

Jaguaricatu I 2.200 100% para Sengés Papel e Celulose Ltda. Sengés, PR

Jaguaricatu II 2.400 100% para Sengés Papel e Celulose Ltda. Sengés, PR
Júlio de Mesquita 
Filho (Foz do 
Chopim)

29.072 100% para Foz do Chopim Energética Ltda. Cruzeiro do Iguaçu, PR

Mourão I 8.200 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Campo Mourão, PR

Nova Jaguariaíva 1.219 100% para Paraná Geração de Energia Ltda. Jaguariaíva, PR

Novo Horizonte 23.000 100% para Companhia Energética Novo Horizonte Bocaiúva do Sul, PR
Campina Grande do Sul, PR

Paina II 1.200 100% para Paraná Indústria e Comércio de Pasta 
Mecânica Castro, PR

Pedrinho I 16.040 100% para Energética Rio Pedrinho S.A. Boa Ventura de São Roque, PR

Pesqueiro 12.440 100% para Pesqueiro Energia S.A. Jaguariaíva, PR

Rio dos Patos 1.720 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Prudentópolis, PR

Salto Claudelino 2.300 100% para Olvepar S.A. Indústria e Comércio Clevelândia, PR

Salto Mauá 23.859 100% para Klabin S.A. Telêmaco Borba, PR

As principais informações de cada empreendimento estão apresentadas nos quadros 6.1.1 a 6.1.4.

QUADRO 6.1.1 - DETALHAMENTO DAS CENTRAIS GERADORAS HIDRELÉTRICAS (CGH) EM OPERAÇÃOQUADRO 6.1.1 - DETALHAMENTO DAS CENTRAIS GERADORAS HIDRELÉTRICAS (CGH) EM OPERAÇÃO

continua

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Água Benta 1.000 100% para Energética Água Santa Ltda. União da Vitória, PR

Água Santa 1.000 100% para Energética Água Santa Ltda. Cruz Machado, PR 
União da Vitória, PR

Bainha 320 100% para Piquiri Indústria e Comércio de Papéis 
Ltda. Cantagalo, PR

Benedito 1.000 100% para Adamantium Energia Ltda. Manoel Ribas, PR

Camifra I 50 100% para Camifra S.A. – Madeiras, Agricultura e 
Pecuária

Clevelândia, PR
Honório Serpa, PR

Campo Real 1.000 100% para Energética Campo Real Ltda. Guarapuava, PR

Candói 824 100% para Santa Clara Indústria de Pasta e Papel 
Ltda. Candói, PR

Carazinho 360 100% para Real Indústria de Polpa e Embalagens 
Ltda. Boa Ventura de São Roque, PR

Casali 145 100% para Campusmorão Construção Ltda. Campo Mourão, PR

Cris 80 100% para Piquiri Indústria e Comércio de Papéis 
Ltda.

Boa Ventura de São Roque, PR
Turvo -PR

Dalba 1.000 100% para Dalba Energética Ltda. Guarapuava, PR

Do Garcia 736 100% para Amandio Garcia Cristovão Assis Chateaubriand, PR

Estrela 1.000 100% para Estrela Indústria de Papel Ltda. Palmas, PR

Evo 1.000 100% para Evo Energia Ltda. Manoel Ribas, PR

Jangada I 696 100% para Reciclagem de Papel Brasil Ltda. General Carneiro, PR

Justus 432 100% para Agrofl orestal Justus S.A. Inácio Martins, PR

Melissa 1.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Corbélia, PR
Nova Aurora, PR

Nerinha 400 100% para Piquiri Indústria e Comércio de Papéis 
Ltda.

Campina do Simão, PR
Santa Maria do Oeste, PR

Padovani 411 100% para Centrais Elétricas Padovani Ltda. São Pedro do Iguaçu, PR

Palmital do Meio 85 100% para Ary Carneiro União da Vitória, PR

Pinho Fleck 964 100% para Fapolpa Indústria de Polpa Ltda. Honório Serpa, PR

Pitangui 870 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Ponta Grossa, PR

Posto Horizonte 630 100% para Lenir Pedro Mozzer Palmas, PR

Reinhofer 440 100% para Reinhofer Energia Ltda. Pinhão, PR

Rio Bonito I 346 100% para Rio Bonito Embalagens Ltda. Boa Ventura de São Roque, PR
Turvo, PR

Rio Bonito II 910 100% para Rio Bonito Embalagens Ltda. Boa Ventura de São Roque, PR
Turvo, PR

Rio das Antas 970 100% para Santa Fé Energética Ltda. Marilândia do Sul, PR

Rio das Mortes 660 100% para LCP Administrações e Participações 
Ltda. Guarapuava, PR

Salto da Alemoa 828 100% para Força e Luz Coronel Vivida Ltda. Coronel Vivida, PR
Pato Branco, PR

Salto do Jardim 280 100% para Geração de Energia e Transmissão Ltda. Porto Vitória, PR

Salto do Vau 940 100% para Geração de Energia e Transmissão Ltda. Cruz Machado, PR
União da Vitória, PR
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conclusão

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Salto Natal 15.160 90% para Energética Salto Natal S.A. 
10% para Salto Natal Participações Ltda. Campo Mourão, PR

Salto Rio Branco 2.400 100% para Santa Clara Indústria de Cartões Ltda. Imbituva, PR Prudentópolis, PR

Santa Clara I 3.600 100% para Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. Candói, PR
Pinhão, PR

Santa Cruz 1.400 100% para Cimento Rio Branco S.A. Rio Branco do Sul, PR

São Francisco 14.000 100% para Gênesis Energética S/A Ouro Verde do Oeste, PR
Toledo, PR

São Jorge 2.300 100% para Copel Geração e Transmissão S/A Ponta Grossa, PR

Três Capões 1.268 100% para Indústrias de Madeiras Santa Maria 
Ltda. Guarapuava, PR

Vitorino 5.280 100% para Hidrelétrica Rio Vitorino Ltda. Itapejara d’Oeste, PR
FONTE: ANEEL - Banco de Informações de Geração (maio 2015)

QUADRO 6.1.3 - DETALHAMENTO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS (UHE) EM OPERAÇÃOQUADRO 6.1.3 - DETALHAMENTO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS (UHE) EM OPERAÇÃO

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Barra 5.200 100% para Rio Jordão Papéis S/A. Candói, PR

Canoas I 82.500
49.7% para Duke Energy International, 
Geração Paranapanema S.A.
50.3% para Companhia Brasileira de Alumínio

Cândido Mota, SP
Itambaracá, PR

Capivara (Escola de 
Engenharia Mackenzie) 619.000 100% para Duke Energy International, 

Geração Paranapanema S.A.
Porecatu, PR
Taciba, SP

Chavantes 414.000 100% para Duke Energy International, 
Geração Paranapanema S.A.

Chavantes, SP
Ribeirão Claro, PR

Fundão 120.168 100% para Centrais Elétricas do Rio Jordão 
S.A.

Foz do Jordão, PR
Pinhão, PR

Governador Bento Munhoz 
da Rocha Neto (Foz do 
Areia)

1.676.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A.
Guarapuava, PR
Mangueirinha, PR
Pinhão, PR

Governador José Richa 
(Salto Caxias) 1.240.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A.

Cap. Leônidas Marques, PR
Realeza, PR
Salto do Lontra, PR

Governador Ney Aminthas 
de Barros Braga (Segredo) 1.260.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A.

Guarapuava, PR
Mangueirinha, PR
Pinhão, PR

Governador Parigot de 
Souza (Capivari/Cachoeira) 260.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A. Antonina, PR

Guaricana 36.000 100% para Copel Geração e Transmissão S/A. Guaratuba, PR

Itaipu (parte brasileira) 7.000.000 100% para Itaipu Binacional Foz do Iguaçu, PR

Mauá 363.138 49% para Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
51% para Copel Geração e Transmissão S/A.

Ortigueira, PR
Telêmaco Borba, PR

Rosana 354.000 100% para Duke Energy International, 
Geração Paranapanema S.A.

Diamante do Norte, PR
Rosana, SP

Salto Osório 1.078.000 100% para Tractebel Energia S.A. Quedas do Iguaçu, PR

Salto Santiago 1.420.000 100% para Tractebel Energia S.A. Saudade do Iguaçu, PR

Santa Clara 120.168 100% para Centrais Elétricas do Rio Jordão 
S.A.

Candói, PR
Pinhão, PR

Taquaruçu (Escola 
Politécnica) 525.000 100% para Duke Energy International, 

Geração Paranapanema S.A.
Sandovalina, SP
Santa Inês, PR

FONTE: ANEEL - Banco de Informações de Geração (maio 2013)
NOTA: As UHEs Canoas I, Capivara, Chavantes, Rosana e Taquaruçu estão localizadas na divisa com o Estado de São Paulo e sua capacidade de geração é considerada 
para aquele Estado.

QUADRO 6.1.4 - DETALHAMENTO DAS USINAS TERMELÉTRICAS (UTE)QUADRO 6.1.4 - DETALHAMENTO DAS USINAS TERMELÉTRICAS (UTE)

continua

USINA
Potência 

outorgada 
(kW)

Proprietário Município

Aeroporto de Londrina 876 100% para Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária - Infraero Londrina, PR

Aeroporto Internacional 
Afonso Pena 984 100% para Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária - Infraero São José dos Pinhais, PR

Aeroporto Internacional 
de Foz do Iguaçu – 
Cataratas

400 100% para Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária - Infraero Foz do Iguaçu, PR

A. J. Rorato 2.190 100% para A. J. Rorato & Cia Ltda. Araruna, PR

Ajuricaba 80 100% para Município de Marechal Cândido 
Rondon

Marechal Cândido 
Rondon, PR

Apucarana 1 64,8 100% para Claro S/A. Apucarana, PR

Araucária 484.150 100% para UEG Araucária Ltda. Araucária, PR

Berneck 12.000 100% para Berneck S/A. Painéis e Serrados Araucária, PR

Big Umuarama 1.000 Não identifi cado Umuarama, PR

Bigfer Paraná 1.240 100% para Bigfer - Indústria e Comércio de 
Ferragens Ltda. Curitiba, PR

Bio Coopcana 50.000 100% para SPE Bio Coopcana S.A. São Carlos do Ivaí, PR

Brado Cambé I 800 100% para Brado Logística S/A. Cambé, PR

Brado Colombo 360 100% para Brado Logística S/A. Colombo, PR

Catuaí Maringá 2.800 100% para Alvear Participações S/A. Maringá, PR

Cocamar Maringá 13.000 100% para Cocamar Cooperativa Agroindustrial Maringá, PR
Cofama Ind. e Com. de 
Máquinas e Equipamentos 800 100% para Cofama Ind. e Com. de Máquinas e 

Equipamentos Ltda. Araruna, PR

Cofercatu 4.000 100% para Cooperativa Agropecuária dos 
Cafeicultores de Porecatu Ltda. Florestópolis, PR

Condomínio Ajuricaba 35 100% para Município de Marechal Cândido 
Rondon

Marechal Cândido 
Rondon, PR

Coocarol 10.000 100% para Usina de Açúcar Santa Terezinha 
Ltda. Rondon, PR

Cooperativa 
Agroindustrial Copagril 4.352 100% para Cooperativa Agroindustrial Copagril Marechal Cândido 

Rondon, PR

Cooperval 3.600 100% para Cooperativa Agrícola de Produtores 
de Cana do Vale do Ivaí Ltda. Jandaia do Sul, PR

Copacol 240 Não identifi cado Alto Paraná, PR

Costa Bioenergia 15.000 100% para Costa Bioenergia Ltda. Umuarama, PR

Crystal Plaza Shopping 405 100% para Condomínio Civil do Crystal Plaza 
Shopping Center Curitiba, PR

Dacalda 6.000 100% para Dacalda Açúcar e Álcool Ltda. Jacarezinho, PR
Destilaria de Álcool 
Ibaiti 3.600 100% para Destilaria de Álcool Ibaiti Ltda. Ibaiti, PR

Destilaria Melhoramentos 18.380 100% para Destilaria Melhoramentos S.A. Jussara, PR
Difrane Artefatos de 
Papel 480 100% para Difrane Artefatos de Papel Ltda. Apucarana, PR

Dois Vizinhos 3.000 100% para Sadia S.A. Dois Vizinhos, PR

Ecoluz 12.330 100% para NGE Ltda. Guarapuava, PR

Energy Green 5.000 100% para E. G. Brasil Energia Ltda. Carambeí, PR
EnergyWorks Corn 
Products Balsa 9.119 100% para Energyworks do Brasil Ltda. Balsa Nova, PR

ETE Ouro Verde 20 100% para Companhia de Saneamento do Paraná 
– Sanepar Foz do Iguaçu, PR
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7  COMPONENTE JURÍDICO-INSTITUCIONAL

7.1  LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL7.1  LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL

A abordagem do presente trabalho ocorre basicamente em três frentes: histórica, doutrinária e legislativa, 
com algumas citações jurisprudenciais. Tais frentes desembocam no objetivo fundamental, que é o de expor 
os marcos legislativos referentes ao Zoneamento Ecológico-Econômico no Estado do Paraná (ZEE-PR), no 
sentido de orientar os profi ssionais de outros eixos temáticos.

Para tal fi m, iniciamos com um traçado da base principiológica da matéria relativa ao meio ambiente, 
em que se inserem diversas áreas do Direito, tais como o Direito Ambiental, o Direito Administrativo, o 
Direito Agrário e outros. Nessa dinâmica, traremos questões discutidas internacionalmente, como tratados, 
convenções ou documentos internacionais, assim como a legislação atual em uma visão histórica, e ainda a 
base constitucional brasileira, que é referência ao sistema ambiental jurídico existente em nosso país.

Traçaremos, também, um panorama das atribuições dos entes federativos, nas quais há competências 
estabelecidas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

E, por fi m, traz-se um enfoque estadual, por meio da realidade ambiental de nosso Estado, sem deixar 
de mencionar os instrumentos legislativos de âmbito local. Assim, busca-se relacionar as supracitadas 
referências especifi camente à realidade do Estado do Paraná, e mais ainda, aos escopos do ZEE-PR.

O ZEE, como veremos adiante, encontra fundamento na Constituição Federal, mais especifi camente nos 
artigos 170 e 255, e é um instrumento que pretende “subsidiar os processos de planejamento, norteados 
pelos princípios do desenvolvimento sustentável, visando à implementação de políticas públicas integradas 
de planejamento regional e de reordenamento territorial” (PARANÁ, 2007).

7.1.1  BASE PRINCIPIOLÓGICA7.1.1  BASE PRINCIPIOLÓGICA

Nos últimos dois séculos, o homem intensifi cou a exploração predatória dos recursos naturais. Desde 
a Revolução Industrial, torna-se um desafi o ao planeta a sustentável exploração da natureza. A Revolução 
Industrial “representou mudança social profunda na medida em que transformou a vida dos homens, sem 
se preocupar com os custos sociais e ambientais dessa mudança” (MOTA, 1997). Hoje, sabe-se que esta 
mentalidade não se sustenta, pois não seria possível atualmente o uso não racional desses recursos.

Diante dessa realidade, comum a todos os países do planeta, há uma agenda internacional que tem o intuito 
de estabelecer diretrizes comuns entre as nações, visando o desenvolvimento sustentável. E é nesse diapasão que 
surge a Conferência das Nações sobre Meio Ambiente Humano, a chamada Conferência de Estocolmo, em 1972.

7.1.1.1  DOCUMENTOS INTERNACIONAIS7.1.1.1  DOCUMENTOS INTERNACIONAIS

CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMOCONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO - ONU (1972) - ONU (1972)

A Conferência de Estocolmo, realizada entre 5 e 16 de junho de 1972, pode ser considerada a gestante do 
Direito Internacional Ambiental, em que pese a preocupação internacional com o meio ambiente anteceder esse 
evento. Em meados da década de 60 já se discutia a liberdade material, com o resguardo da pessoa humana e da 
saúde do meio ambiente, por meio do Relatório Meadows, que apontava um cenário catastrófi co de exaustão dos 
recursos ambientais. Contudo, foi a partir da Declaração de Estocolmo que, pela primeira vez, foi introduzida 
entre as nações a dimensão ambiental como condicionadora e limitadora do modelo tradicional de crescimento 
econômico e do uso dos recursos naturais. Essa percepção global do meio ambiente, de limitação dos recursos 
em escala unitária, fez com que surgisse uma mentalidade de “globalização do meio ambiente”.

Destaca-se ainda que, nessa Conferência, num ambiente profícuo para a racionalidade exposta acima, 
surgiram alguns conceitos e princípios – de conteúdo social/econômico/ambiental –, que norteiam toda 
a base de atuação dos estados e dos particulares (empresas, moradores, coletividades em geral etc.) –, e 

que são fundamentais para a compreensão da mentalidade socioambiental moderna. Entretanto, apenas os 
ilustraremos, sem aprofundar seu conteúdo, visto que não é o nosso objetivo esmiuçá-los, e a aplicação e 
importância destes serão visíveis ao longo do trabalho. Dentre os conceitos postulados como principais ao 
termo dessa Conferência, confi guram-se, basicamente, sete ideias:

I. A noção de meio ambiente humano: natural e artifi cial;
II. A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano como um dever de todos;

III. A capacidade dupla do homem quanto à transformação do meio ambiente: capacidade maléfi ca e 
capacidade benéfi ca;

IV. A ideia de existência humana digna, pois muitos dos problemas ambientais estão relacionados com 
o subdesenvolvimento;

V. O ser humano como ente mais valioso;
VI. Preocupação com a atividade humana, e o estabelecimento de metas;

VII. Cooperação de todos os segmentos para atingir os planos e metas estabelecidos.

A partir desse compilado de ideias é que surgem os diversos princípios estabelecidos durante esse 
evento que é o marco do ambientalismo mundial, com a confi guração de todos consubstanciados na ideia do 
desenvolvimento sustentável:

1. Liberdade, igualdade e meio ambiente de qualidade;
2. Preservação dos recursos naturais para as gerações presentes e futuras;
3. Manutenção, restauração e potencialização da capacidade da terra em produzir recursos naturais 

renováveis;
4. Desenvolvimento econômico com a consideração de se preservar a natureza;
5. Emprego dos recursos não renováveis de modo a impedir seu esgotamento, bem como de modo a 

garantir a todos a sua utilização;
6. Luta contra a poluição (substâncias tóxicas e que produzem calor, por exemplo), neutralizando-a;
7. Evitar a poluição dos mares;
8. Desenvolvimento econômico atrelado ao social, com qualidade de vida a todos;
9. Cooperação entre a comunidade internacional no caso das defi ciências originárias do 

subdesenvolvimento, bem como dos desastres naturais;
10. Mesma cooperação no tocante às matérias-primas, preços etc.;
11. Políticas ambientais progressistas para potencializar cada país;
12. Recursos devem ser destinados para a preservação e melhoramento do meio ambiente, considerando 

a realidade local;
13. Ordenamento dos recursos de forma racional;
14. Planejamento racional;
15. Planejamento das ocupações humanas, urbanização;
16. Políticas demográfi cas;
17. Instituições nacionais no controle do meio ambiente;
18. Ciência e tecnologia com intuito de desenvolvimento;
19. Educação ambiental;
20. Pesquisa e desenvolvimento quantos aos problemas ambientais; livre informação científi ca;
21. Soberania nacional, mas sem prejudicar outros estados;
22. Cooperação entre os estados, responsabilização dentro de sua jurisdição;
23. Considerar a realidade de cada país na elaboração da legislação;
24. Cooperação internacional;
25. Países devem oferecer as condições;
26. Fim das armas nucleares e de destruição em massa.

Vê-se, assim, a nova conformação do pensamento mundial, conformação esta que é base de elaboração das 
políticas públicas, e já constante no Relatório Brundtland em 1987, no qual surge a ideia de que é necessário um 
novo modelo de desenvolvimento. Contudo, tal discussão é aprofundada no evento conhecido como ECO-92.
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ECO-92 – AGENDA 21ECO-92 – AGENDA 21

A ECO-92, ofi cialmente defi nida como Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, foi realizada de 3 a 14 de junho do ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Tinha como 
objetivo unifi car a atuação dos países no sentido de conjugar o desenvolvimento econômico e social com a 
conservação da natureza. Foi nesse encontro que se amadureceu o conceito de desenvolvimento sustentável.

Nesse encontro, foram estabelecidos metas e planos conjuntos entre os países, com a ideia de 
responsabilidade comum. Dentre os relevantes documentos gerados durante a realização do evento, destaca-
se a Agenda 21. De acordo com o sítio do Ministério do Meio Ambiente, a Agenda 21 pode ser defi nida 
como “instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases 
geográfi cas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e efi ciência econômica” (BRASIL, 
2002).

Outros documentos importantes nascidos desse encontro são a Convenção sobre Biodiversidade e a 
Convenção sobre Mudança do Clima.

Assim, por meio da formação desse instrumento de planejamento, desenvolveram-se metas estaduais no 
Brasil, respeitando-se as vicissitudes de cada estado.

Com esse cenário internacional, temos o surgimento do chamado Direito Internacional Ambiental, que, 
para os autores Matias (2005) e Acciolly (2002), teve origem nos marcos históricos supracitados.

OUTROS TRATADOS E CONVENÇÕES APLICÁVEISOUTROS TRATADOS E CONVENÇÕES APLICÁVEIS

O surgimento da racionalidade consolidada com a ECO-92 já amadurecia em diversos tratados internacionais 
anteriores ao encontro. Destaca-se, primeiramente, o Protocolo de Montreal, de 1987. Esse tratado foi 
assinado por diversos países, com o objetivo de diminuir as emissões de CFC (clorofl uorocarboneto) e assim 
controlar os buracos na camada de ozônio do planeta.

Em 1997 temos a realização da COP3, em Quioto, no Japão. Nessa conferência, há o surgimento do 
Protocolo de Quioto, que estabelece metas de redução de gases de efeito estufa por parte dos países 
desenvolvidos. A entrada em vigor desse tratado ocorreu apenas em 2005.

Após esse encontro, foram realizados alguns eventos, todos marcados por impasses entre as nações. 
Contudo, em 2002, na COP8, em Nova Déli, na Índia, houve a adesão da iniciativa privada e de organizações 
não governamentais ao Protocolo de Quioto, o que insere a importância da preservação ambiental como 
incumbência não só dos estados.

O Brasil é signatário de diversos tratados ambientais, dentre os quais a Convenção para a Proteção 
da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América Latina e a Convenção de Ramsar, 
entre outros documentos, que somam mais de 60 relativos aos temas ambientais, acessíveis pelo portal do 
Ministério de Relações Exteriores, no endereço http://dai-mre.serpro.gov.br/. 

Portanto, somos um país inserido na racionalidade internacional de proteção ao meio ambiente, e 
assim, não se trata de retirar do Estado brasileiro o direito sobre o seu território, mas de se conformar como 
imperativos o tratamento e a preservação do meio ambiente para além das fronteiras nacionais.

Nesta toada, urge a regulamentação ambiental entre os países, bem como a internalização dos conceitos 
internacionais, conforme ilustra Guido Soares (SOARES, 2001):

[...] o Direito Internacional do Meio Ambiente passará a consagrar o enfoque da necessidade de 
regulamentação que dê maior vigor ao conceito da justiça nas relações internacionais. Pelo menos, é o 
que se pode antever com base em um reconhecimento da disparidade entre os Estados na atualidade, 
no que se refere à responsabilidade pelo dano ambiental mundial e à disponibilidade de meios humanos, 
materiais, tecnológicos e fi nanceiros para repará-lo ou evitá-lo.

Atenta a essa problemática e de acordo com os anseios ambientais crescentes, a Constituição brasileira 
procurou trazer para si o tema, reconhecendo a questão ambiental em seu texto.

7.1.2  CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (DIREITOS, PRINCÍPIOS E REGRAS)7.1.2  CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (DIREITOS, PRINCÍPIOS E REGRAS)

Ao se manusear a atual Constituição da República Federativa do Brasil, constata-se facilmente que ela 
agasalhou em seu corpo diversos princípios expostos nos tópicos anteriores, referentes aos documentos 
internacionais. Nesse sentido, vê-se que a Carta Magna procurou não só expor o que é considerado meio 
ambiente, em todas as suas vertentes, como buscou resguardar a proteção por meio do estabelecimento de 
competências e meios efi cazes para a garantia dessa proteção. 

Para a busca de uma melhor compreensão da temática em âmbito constitucional, procuramos dividir 
os temas em subtópicos, com início no conceito de meio ambiente, passando pelos princípios ambientais 
constitucionais e os dispositivos ambientais específi cos. Finalizamos o tópico expondo a relação de toda essa 
sistemática com o ZEE, ultima ratio de nosso trabalho.

7.1.2.1  DIREITO AO MEIO AMBIENTE7.1.2.1  DIREITO AO MEIO AMBIENTE

Dentro da classifi cação clássica dos direitos geracionais ou dimensionais, o meio ambiente está inserido 
nos chamados direitos de terceira geração ou dimensão. Como tal, confi gura-se numa noção de solidariedade 
social, ou seja, os titulares do direito ao meio ambiente não são indivíduos em si, mas a própria coletividade. 
Faz parte, portanto, do grupo dos direitos difusos e coletivos, tais como o direito ao meio ambiente 
equilibrado, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz e vida digna ou ainda à tutela do patrimônio 
cultural e histórico, entre outros. A importância do tema é tamanha que suscita um capítulo próprio em 
nossa Constituição, do qual discorreremos posteriormente.

De modo não contrário ao estabelecido constitucionalmente, a jurisprudência pátria vem a considerar 
o meio ambiente como direito de terceira geração, conforme julgados abaixo, que explicitam de forma mais 
clara o anteriormente exposto, in verbis:

[...] NORMA INSCRITA NO ART. 225, PARÁGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO NÃO ATUA, EM TESE, COMO 
IMPEDIMENTO JURÍDICO À EFETIVAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE ATIVIDADE EXPROPRIATÓRIA DESTINADA 
A PROMOVER E A EXECUTAR PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA NAS ÁREAS REFERIDAS NESSE PRECEITO 
CONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE NOS IMÓVEIS RURAIS SITUADOS NO PANTANAL MATO-GROSSENSE. A 
PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AO IMPOR AO PODER PÚBLICO O DEVER DE FAZER RESPEITAR A 
INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, NÃO O INIBE, QUANDO É NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO ESTATAL 
NA ESFERAL DOMINIAL PRIVADA, DE PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA FINS DE 
REFORMA AGRÁRIA, ESPECIALMENTE PORQUE UM DOS INSTRUMENTOS DE REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL 
DA PROPRIEDADE CONSISTE, PRECISAMENTE, NA SUBMISSÃO DO DOMÍNIO À NECESSIDADE DE O SEU 
TITULAR UTILIZAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS NATURAIS DISPONÍVEIS E DE FAZER PRESERVAR O 
EQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 186, II), SOB PENA DE, EM DESCUMPRINDO ESSES ENCARGOS, 
EXPOR-SE À DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 184 DA LEI FUNDAMENTAL. A QUESTÃO 
DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO – 
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. – O DIREITO À INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE – TÍPICO DIREITO DE 
TERCEIRA GERAÇÃO – CONSTITUI PRERROGATIVA JURÍDICA DE TITULARIDADE COLETIVA, REFLETINDO, 
DENTRO DO PROCESSO DE AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, A EXPRESSÃO SIGNIFICATIVA DE UM 
PODER ATRIBUÍDO, NÃO AO INDIVÍDUO IDENTIFICADO EM SUA SINGULARIDADE, MAS, NUM SENTIDO 
VERDADEIRAMENTE MAIS ABRANGENTE, A PRÓPRIA COLETIVIDADE SOCIAL. ENQUANTO OS DIREITOS DE 
PRIMEIRA GERAÇÃO (DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS) – QUE COMPREENDEM AS LIBERDADES CLÁSSICAS, 
NEGATIVAS OU FORMAIS – REALÇAM O PRINCÍPIO DA LIBERDADE E OS DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO 
(DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS) – QUE SE IDENTIFICA COM AS LIBERDADES POSITIVAS, 
REAIS OU CONCRETAS – ACENTUAM O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, OS DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO, 
QUE MATERIALIZAM PODERES DE TITULARIDADE COLETIVA ATRIBUÍDOS GENERICAMENTE A TODAS 
AS FORMAÇÕES SOCIAIS, CONSAGRAM O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E CONSTITUEM UM MOMENTO 
IMPORTANTE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EXPANSÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 
HUMANOS, CARACTERIZADOS, ENQUANTO VALORES FUNDAMENTAIS INDISPONÍVEIS, PELA NOTA DE 
UMA ESSENCIAL INEXAURIBILIDADE. CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS.

(STF – MS: 22164 SP, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 30/10/1995, TRIBUNAL PLENO, Data 
de Publicação: DJ 17-11-1995 PP-39206 EMENT VOL-01809-05 PP-01155) (Grifo nosso)
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À União é atribuída competência privativa e concorrente para legislar sobre as matérias previstas nos arts. 22 
e 24 da CF. Aos Estados e ao Distrito Federal são atribuídos poderes residuais, além de competências suplementares, 
no art. 24 da CF. E aos Municípios há a atribuição de competências de interesse local, de acordo com o art. 30 da CF.

No âmbito das competências comuns, cumpre destacar a edição da Lei Complementar nº 140/2011, que 
regulamenta o art. 23, parágrafo único, da CF, no sentido de estabelecer critérios de cooperação entre os 
entes federativos.

Finalizamos, de modo breve, a base teórica e constitucional do presente trabalho. A seguir, procuraremos 
expor a integração concreta dos instrumentos normativos aos trabalhos e eixos temáticos do ZEE-PR.

7.1.3  O ZEE-PR NA RACIONALIDADE EXPOSTA7.1.3  O ZEE-PR NA RACIONALIDADE EXPOSTA

Neste capítulo, integraremos os objetivos e fundamentos do ZEE-PR à legislação federal, bem como 
à legislação estadual, procurando estabelecer os links necessários com os eixos temáticos. Para tanto, 
expostas as premissas do ZEE-PR e a legislação existente, relacionaremos a concepção metodológica do ZEE-
PR ao arcabouço jurídico existente. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente:

Em conformidade com o pacto federativo e com o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), o 
zoneamento ecológico-econômico (ZEE) é executado de forma compartilhada entre a União, os estados 
e os municípios. De fato, a Lei Complementar nº 140/2011, que fi xa normas para a cooperação entre os 
entes da federação no exercício da competência comum relativa ao meio ambiente, prevista no artigo 23 
da Constituição Federal de 1988, constitui ação administrativa da União a elaboração do ZEE de âmbito 
nacional e regional, cabendo aos estados elaborar o ZEE de âmbito estadual, em conformidade com os 
zoneamentos de âmbito nacional e regional, e aos municípios a elaboração do plano diretor, observando 
os ZEEs existentes (BRASIL, 2014?).

Assim, é atribuição do Estado, como ente federativo, a elaboração do ZEE local, atendendo às suas 
especifi cidades. O Decreto Federal nº 4.297/2002, que regulamenta o inciso II do art. 9.º da Lei nº 6.938/81, 
prevê a elaboração do ZEE, bem como estabelece critérios para o seu desenvolvimento e a necessidade de 
participação popular, in verbis:

Art. 2.o O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação 
de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental 
destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da 
biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população.
Art. 3.o O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e 
privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos 
naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.
Parágrafo único. O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a importância 
ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e 
alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de 
atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.
Art. 4.o O processo de elaboração e implementação do ZEE:
I - buscará a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a compatibilizar o crescimento 
econômico e a proteção dos recursos naturais, em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência 
do reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus componentes;
II - contará com ampla participação democrática, compartilhando suas ações e responsabilidades entre 
os diferentes níveis da administração pública e da sociedade civil; e
III - valorizará o conhecimento científi co multidisciplinar.
Art. 5.o O ZEE orientar-se-á pela Política Nacional do Meio Ambiente, estatuída nos arts. 21, inciso 
IX, 170, inciso VI, 186, inciso II, e 225 da Constituição, na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, pelos 
diplomas legais aplicáveis, e obedecerá aos princípios da função socioambiental da propriedade, da 
prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador, da participação informada, do acesso 
equitativo e da integração.

Portanto, nos termos do decreto supratranscrito, há uma série de diretrizes, nas quais os Estados, na elaboração 
de seu ZEE, deverão se pautar. O ZEE se coloca como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA), devendo se orientar pelos princípios ambientais determinantes, já expostos em linhas anteriores.

Quanto ao conteúdo do ZEE, é importante frisar que tal instrumento deve observar os arts. 11 e 12 do 
decreto em comento, conforme a redação abaixo:

Art. 11. O ZEE dividirá o território em zonas, de acordo com as necessidades de proteção, conservação e 
recuperação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável.
Parágrafo único. A instituição de zonas orientar-se-á pelos princípios da utilidade e da simplicidade, 
de modo a facilitar a implementação de seus limites e restrições pelo Poder Público, bem como sua 
compreensão pelos cidadãos.
Art. 12. A defi nição de cada zona observará, no mínimo:
I - diagnóstico dos recursos naturais, da socioeconomia e do marco jurídico-institucional;
II - informações constantes do Sistema de Informações Geográfi cas;
III - cenários tendenciais e alternativos; e
IV - Diretrizes Gerais e Específi cas, nos termos do art. 14 deste Decreto.

Diante de tais exigências – a delimitação de zonas, análise da dinâmica local e regional, bem como as 
vicissitudes naturais, econômicas e sociais – , o desafi o do ZEE é integrar todos os processos que interagem 
nos territórios. Nesse sentido, desenvolveu-se uma metodologia conjunta, que busca abarcar todas essas 
variáveis que, invariavelmente, afetam o meio ambiente, seja ele natural ou cultural. Sabe-se que toda 
essa dinâmica é complexa e, em função disso, a Comissão Coordenadora dividiu o ZEE-PR nos chamados 
Diagnósticos, que são o da geodiversidade, o da biodiversidade, o socieconômico e o jurídico-institucional.

Esta divisão comporta ainda subdivisões, conforme fi gura 7.1.1.

FIGURA 7.1.1 - FLUXOGRAMA METODOLÓGICO DO ZEE-PRFIGURA 7.1.1 - FLUXOGRAMA METODOLÓGICO DO ZEE-PR
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Na sequência, este trabalho abordará aspectos normativos importantes referentes a cada eixo temático 
(subdivisão dos diagnósticos), relacionando-os à legislação federal e estadual ou a algum instrumento 
normativo correlato, tendo como marco teórico a obra de Luís Paulo Sirvinskas (2013), Manual de Direito 
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A universalização do pensamento em torno do patrimônio cultural começa a se cristalizar com a idealização 
e a consequente promulgação das Cartas Patrimoniais. Tais documentos, de caráter internacional, têm como 
objetivo principal a criação e a compatibilização de conceitos, globais e locais, sobre o patrimônio cultural e 
sua preservação. O entendimento do conteúdo desses documentos, dentro de uma análise histórica e social, 
fornece elementos fundamentais sobre a evolução dessa temática, na reciclagem e utilização coerente com 
as realidades contemporâneas. Dessa forma, as Cartas Patrimoniais permitem eleger parâmetros capazes de 
compatibilizar com a legislação vigente, assim como promover constantes atualizações legislativas em prol 
da preservação de bens culturais.

Diante desse contexto, o primeiro documento publicado, denominado Carta de Atenas (Grécia – 1931), 
deu início a uma discussão técnica sobre a defi nição de monumento e o entendimento sobre o que seria o 
seu entorno. A preocupação e a apropriação sobre os conjuntos arquitetônicos históricos e sua relação com o 
urbanismo, com a interdisciplinaridade e com os planos de desenvolvimento locais e regionais foram aspectos 
contemplados em cartas posteriores. Em um mesmo sentido, a restauração recebeu atenção especial e uma 
maior e mais criteriosa abordagem sobre o tema aconteceu em 1964 com a elaboração da Carta de Veneza 
(Itália) – Carta Internacional do Restauro.

A arqueologia, por sua vez, é posta em discussão com a Carta de Nova Delhi (Índia – 1956), a qual fornece 
as recomendações que defi nem os princípios internacionais a serem aplicados em matérias de pesquisa, e a 
Carta de Lausanne (Suíça - 1990), que vem trazer, entre outras recomendações permeadas em diversas outras 
cartas, os critérios de proteção e de gestão do patrimônio arqueológico. A partir da década de 1960 e, com 
mais intensidade na década de 1970, principalmente com a Conferência de Estocolmo (Suécia - 1972), há um 
incremento nas declarações internacionais referentes a questões que envolvem a garantia da qualidade de 
vida e a proteção do meio ambiente, buscando dessa forma uma interconexão com os bens culturais. Nessa 
mesma esteira e aproveitando as políticas públicas voltadas à inclusão social, as discussões internacionais 
sobre patrimônio cultural brindaram as últimas décadas com questões que privilegiam o fortalecimento de 
identidades sociais e culturais, considerando os valores e referências locais, o que resultou em cartas com 
temáticas voltadas à cultura popular e ao patrimônio imaterial.

Tais questões, temas centrais das declarações universais, fundamentais no entendimento amplo do 
patrimônio cultural, sofreram no Brasil um retardo ao longo do período ditatorial (1964-1985), onerando 
assim as discussões críticas do meio acadêmico, científi co e entre os próprios grupos sociais. Contudo, em 
1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, o patrimônio cultural foi plenamente contemplado, 
dentre outras temáticas ligadas ao fortalecimento da identidade tendo como base a diversidade da sociedade 
brasileira. Assim, a Carta Magna veio modernizar as formas de pensar os bens culturais na legislação 
brasileira. Sem expressar um conceito formal, no seu artigo 216 foram utilizados elementos fundamentais 
para a compreensão das realidades social, econômica e cultural do Brasil. Dessa forma, o patrimônio 
cultural brasileiro é constituído pelos “bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; 
as criações científi cas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edifi cações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científi co”.

Tendo como referencial a Constituição Brasileira recém-instituída, a Constituição do Estado do Paraná, 
de 5 de outubro de 1989, também deu ênfase aos bens materiais e imateriais, considerando inclusive “as 
terras, as tradições, usos e costumes dos grupos indígenas” como integrantes do patrimônio cultural do 
Estado e, portanto, passíveis de proteção. O parágrafo 1.º, inciso XV, artigo 207, defi ne a integração dos 
bens culturais, tanto material quanto imaterial, com o bem ambiental, enaltecendo assim a transversalidade 
dessas matérias e, conforme o texto legal, é essencial à sadia qualidade de vida “proteger o patrimônio de 
reconhecido valor cultural, artístico, histórico, estético, faunístico, paisagístico, arqueológico, turístico, 
paleontológico, ecológico, espeleológico e científico paranaense, prevendo sua utilização em condições que 
assegurem a sua conservação”. A abrangência adotada pela Constituição do Estado do Paraná em matéria do 
patrimônio cultural vem fortalecer não somente as questões legais, mas a legitimação do Poder Público no 
âmbito da sua proteção, valorização e uso democrático dos bens culturais que o representam.

8 PATRIMÔNIO CULTURAL

Aimoré Índio do Brasil Arantes | Almir Pontes Filho | Milton de Chueri Karam | Rosina Coeli Alice Parchen
Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura (CPC/SEEC)

Até meados do século XX, o conceito de patrimônio cultural estava ligado, preferencialmente, à história 
de uma pequena parcela da população, a elite. Por isso, todo esforço era direcionado à proteção e conservação 
seletiva de uma determinada identidade sociocultural. Atualmente, entende-se como patrimônio cultural o 
elemento essencial para a emancipação intelectual, o desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de 
vida de todo cidadão, por meio, principalmente, da difusão dos bens culturais.

Nesse sentido, patrimônio cultural tornou-se algo coletivo de importância crucial para a democracia 
cultural. Para tanto, exige-se o compromisso ético e a cooperação de todos os segmentos da sociedade 
para garantir tanto a sua conservação como a sua exploração adequada, assim como a plena acessibilidade 
e descentralização. A palavra patrimônio pode assumir sentidos diversos. A história nos revela que, com o 
passar dos anos, o Poder Público tomou as primeiras medidas de proteção aos monumentos de valor para a 
história das nações. Então, o uso do termo patrimônio estendeu-se para os bens protegidos por lei e pela 
ação de órgãos especialmente constituídos, passando a designar o conjunto de bens culturais de uma nação.

A criação de patrimônios nacionais intensifi cou-se durante o século XIX e serviu para criar referenciais 
comuns a todos que habitavam um mesmo território, o que resultou na imposição de uma “língua nacional”, 
de “costumes nacionais”, de uma “história nacional” que se sobrepôs às memórias particulares e regionais. 
O patrimônio passou a ser, assim, uma construção social de extrema importância política. Nesse sentido, a 
palavra patrimônio indicava uma escolha ofi cial, o que envolve exclusões; também signifi ca algo construído 
para ser uma representação do passado histórico e cultural de determinada sociedade.

Ao longo dos anos, ampliou-se a noção de patrimônio. O que era restrito somente à história e à arquitetura 
expandiu-se para o intangível e o natural, concebidos como produtos das ações dos homens, portanto, da 
cultura. A construção do patrimônio cultural e a sua preservação é um ato que depende das concepções que 
cada época tem a respeito do que, para quem e por que preservar. Portanto, deve resultar da negociação 
possível entre os diversos setores sociais, envolvendo cidadãos e Poder Público.

No Brasil, país com uma história escravista e diferenças sociais extremas, é compreensível a distância 
entre o patrimônio cultural e a maioria da população brasileira, uma vez que esta não reconhecia nele 
nada seu. Com a Constituição Cidadã de 1988, essa situação mudou e todos os segmentos sociais e étnicos 
começaram a ter reconhecidos seus papéis de construtores da sociedade, da história e da cultura brasileira.

Os remanescentes materiais e imateriais de cultura, além de servir ao conhecimento do passado, são 
também testemunhos de experiências vividas, coletiva ou individualmente, e permitem aos homens lembrar 
e ampliar o sentimento de pertencer aos mesmos espaços, de partilhar uma mesma cultura e desenvolver a 
percepção de um conjunto de elementos comuns, que fornecem o sentido de grupo e compõem a identidade 
coletiva. Assim, preservar o patrimônio cultural representado pelos objetos, documentos escritos, imagens, 
traçados urbanos, áreas naturais, paisagens ou edifi cações é garantir que a sociedade tenha mais oportunidades 
de perceber a si própria.

8.1  ASPECTOS JURÍDICOS E LEGAIS DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL8.1  ASPECTOS JURÍDICOS E LEGAIS DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Medidas administrativas foram adotadas há bastante tempo em antigos impérios e reinos para a proteção 
de edifi cações importantes para suas sociedades. A partir do século XIX, um pensamento mais estruturado 
sobre a proteção do patrimônio cultural começa a ser organizado. Mas é somente no início do século XX que 
posturas, legislações e atitudes mais abrangentes e concretas são postas em prática, ampliando inclusive o 
universo inerente ao patrimônio cultural.
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A Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC), vinculada à Secretaria de Estado da Cultura do Paraná 
(SEEC), é a unidade da administração executiva estadual encarregada dos assuntos relativos ao patrimônio 
cultural. Criada pela Lei Estadual nº 112, de outubro de 1948, e com a denominação de Divisão do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural do Paraná, suas atribuições visam a “promoção da defesa e restauração 
dos monumentos e objetos artísticos e históricos regionais e a conservação das paisagens e formações 
naturais características do Estado”. Da mesma forma e expressa nessa lei, inicia-se a formulação de um 
Conselho Consultivo, atualmente confi gurado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do 
Paraná, cujo Regimento Interno, aprovado em 22 de outubro de 1987, instituiu-o como unidade de direção 
superior da Secretaria de Estado da Cultura e “constitui órgão normativo e consultivo, auxiliar na formação, 
acompanhamento e avaliação da política relativa ao patrimônio histórico, artístico e natural do Paraná”.

A CPC passou a assumir também, como forma de proteção do patrimônio cultural, o instrumento jurídico 
do tombamento, pela Lei Estadual nº 1.211, de 16 de setembro de 1953, que vem normatizar e fornecer 
elementos de gestão. Ressalta-se que o artigo 1.º dessa lei fornece os elementos conceituais do “patrimônio 
histórico, artístico e natural do Estado do Paraná, constituídos pelo conjunto dos bens móveis e imóveis 
cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 
Paraná, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfi co, bibliográfi co ou artístico, assim como os 
monumentos naturais, os sítios e paisagens que importa conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana”. No seu parágrafo 1.º, expressa que 
tais bens somente serão considerados parte integrante do patrimônio cultural do Paraná depois de inscritos 
separada ou agrupadamente em um dos quatro Livros do Tombo, denominados Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfi co e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Artes Aplicadas e Livro do Tombo 
das Belas Artes.

Contudo, tanto as atribuições da CPC como a própria Lei Estadual de Tombamento receberam novas 
atualizações a partir da instituição dos preceitos constitucionais. Assim, além do instrumento jurídico do 
tombamento, a Constituição Brasileira, no parágrafo 1º do artigo nº 216, estabelece novos instrumentos de 
proteção do patrimônio cultural, tais como “o inventário, o registro, a vigilância, a desapropriação e outras 
formas de acautelamento e preservação”, fornecendo dessa forma os limites de atuação da sociedade e da 
própria Administração Pública.

No entanto, o tombamento confere aos bens protegidos por lei a referência cultural e, portanto, 
transforma-os em bens de interesse público. Assim, sob a tutela de um regime jurídico especial, o ato 
do tombamento produz efeitos sobre a esfera legal dos proprietários desses bens protegidos, que podem 
ser privados ou públicos, impondo a estes ônus e obrigações e, inclusive, restrições ao próprio direito de 
propriedade. Em determinados casos o tombamento passa a ser uma fi gura jurídica declaratória, pois tal ato 
administrativo vem reforçar a tutela já estabelecida em lei anterior, como é o caso dos bens arqueológicos 
ou mesmo aqueles que se referem aos quilombos.

A vinculação intrínseca do patrimônio cultural ao meio ambiente permite, conforme leitura constitucional, 
realizar uma transferência de valores inerentes ao patrimônio cultural para as questões ambientais. De 
uma forma mais contundente que o próprio meio ambiente, e devido às suas próprias características 
constitutivas, os bens culturais são considerados não renováveis. Considerando o direito fundamental que 
daí decorre, a fragilidade e a função social dos bens culturais, tanto materiais como imateriais, justifi cam 
ações de proteção mais efi cazes contra os crimes que atingem o patrimônio cultural. Assim, a promulgação 
da Lei Federal nº 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, no ano de 1998, que derrogou os artigos nº 165 e 
166 do Código Penal, representa um avanço na tutela dos bens ambientais e, sobretudo, do patrimônio 
cultural brasileiro protegido ou acautelado de alguma forma. Entre outras omissões de proteção ao meio 
ambiente e ao patrimônio cultural, esse dispositivo legal considera crime “alterar o aspecto ou estrutura de 
edifi cação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 
valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfi co ou 
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida”. Entende-se que 
tal criminalização envolve a destruição parcial ou total do bem cultural considerando a não observância, pela 
pessoa física ou jurídica, das condicionantes e das compensações estabelecidas no curso do procedimento 
de licenciamento ambiental.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente e sua regulamentação pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, veio trazer as diretrizes iniciais do 
licenciamento e a revisão de atividades potencialmente poluidoras, contribuindo efetivamente para a proteção do 
meio ambiente e do patrimônio cultural, assim expresso no seu artigo 9º, inciso IV e artigo 10º. Da mesma forma, 
a Resolução nº 001/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e, principalmente, a Resolução 
nº 237, de 1997, signifi caram um avanço nessas questões, regulamentando de forma defi nitiva o licenciamento 
ambiental no Brasil, tendo assim os órgãos ambientais estaduais, com a delegação do IBAMA, o dever de exigir o 
Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental dos empreendedores.

Considerando o licenciamento ambiental um procedimento administrativo no qual a administração 
pública exige garantias da preservação da qualidade ambiental em sintonia com o desenvolvimento social e 
econômico, por intermédio do cumprimento de fases e atos sequenciais e específi cos, adequando ou limitando 
obras ou atividades de grandes e médios empreendimentos, há que se concluir que todo o território do Estado 
esteja afeto a tal regulamento, pois o artigo nº 225 da Constituição Federal de 1988 vem preconizar que 
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações”.

8.2  OS BENS TOMBADOS NO PARANÁ8.2  OS BENS TOMBADOS NO PARANÁ

A Constituição Federal do Brasil, promulgada no ano de 1988, defi niu em seu artigo nº 216 que o patrimônio 
cultural brasileiro é constituído pelos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, sendo estes portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 
formadores da nossa sociedade.

Nesse contexto, confi guram como patrimônio “as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; 
as criações científi cas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edifi cações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científi co”.

Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao 
modo de ser das pessoas. Dessa forma, podem ser considerados bens imateriais: conhecimentos enraizados 
no cotidiano das comunidades; manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e 
festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida 
social; além de mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem 
práticas culturais.

O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classifi cados segundo sua natureza: 
arqueológico, paisagístico e etnográfi co; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão divididos 
em bens imóveis – núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais – e móveis 
– coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográfi cos, arquivísticos, videográfi cos, 
fotográfi cos e cinematográfi cos.

Entre os bens materiais brasileiros destacam-se, por exemplo, os conjuntos arquitetônicos de cidades 
como Ouro Preto (MG) e São Luís (MA) ou os paisagísticos, como Lençóis (BA) e o Corcovado (Rio de Janeiro). 
No Paraná ressalta-se a Serra do Mar, cujo perímetro da área tombada abrange 11 municípios, além de Sítios 
Arqueológicos e os conjuntos arquitetônicos e históricos de Antonina, Lapa e Paranaguá, dentre outros.

Cabe ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural são passíveis de punição, 
conforme previsto em lei. No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão 
vinculado ao Ministério da Cultura – (MinC, é responsável por promover e coordenar o processo de preservação 
e valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial. No Estado do Paraná 
esse trabalho é realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), por meio da Coordenação do Patrimônio 
Cultural (CPC) e do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA). 
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MUNICÍPIOS COM BENS TOMBADOS

FIGURA 8.2.1 - MUNICÍPIOS COM BENS TOMBADOSFIGURA 8.2.1 - MUNICÍPIOS COM BENS TOMBADOS
FONTE: SEEC, 2014
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FIGURA 8.2.3 - MUNICÍPIOS COM CENTROS HISTÓRICOS TOMBADOSFIGURA 8.2.3 - MUNICÍPIOS COM CENTROS HISTÓRICOS TOMBADOS

FONTE: SEEC, 2014

FIGURA 8.2.4 - MUNICÍPIOS COM PARQUES, SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E ÁREAS NATURAIS TOMBADASFIGURA 8.2.4 - MUNICÍPIOS COM PARQUES, SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E ÁREAS NATURAIS TOMBADAS

FONTE: SEEC, 2014

Conforme prevê a Lei Estadual nº 1.211/1953, a SEEC/CPC apresenta os seguintes Livros Tombo para 
registro dos bens tombados:

 Livro 1 - do Tombo Arqueológico, Etnográfi co e Paisagístico, que se refere às coisas pertencentes 
às categorias de arte arqueológica, etnográfi ca, ameríndia e popular, bem como os monumentos 
naturais;

 Livro 2 - do Tombo Histórico, que se refere às coisas de interesse histórico e às obras de arte 
históricas;

 Livro 3 - do Tombo das Artes Aplicadas, que se refere às obras que se incluírem na categoria das artes 
aplicadas, nacionais e estrangeiras;

 Livro 4 - do Tombo das Belas Artes, que se refere às coisas de arte erudita estadual, nacional ou 
estrangeira.

O Paraná tem 187 bens tombados pelo CEPHA e pelo IPHAN, que são de natureza diversa, tais como árvores 
urbanas (5), centros históricos (3), documentos e objetos (8), edifi cações religiosas (22), edifícios de ensino 
(10), edifícios públicos ou de uso coletivo (28), estação ferroviária (14) e rodoviária (1) de passageiros, 
fazendas (3), fortifi cações e indústrias (4), imagens, esculturas e pinturas (12), monumentos (6), paisagens 
urbanas (6), palácios ou palacetes (9), parques e áreas naturais (9), pontes (4) e residências (43).

Esse conjunto de bens está distribuído em 48 municípios do Estado. Curitiba concentra 65 deles 
(34,75% do total). Nos 7 municípios do litoral, estão localizados 41 bens (21,92%). Em 13 municípios da 
região dos Campos Gerais, encontram-se outros 45 bens tombados (24,06%). Em mais 27 municípios do 

Paraná encontramos 36 bens protegidos pelo tombamento (fi guras 8.2.1 e 8.2.2). Nas fi guras 8.2.3 a 8.2.6, 
visualizam-se os municípios com bens tombados de natureza diversa. No quadro 8.2.1, constam o número de 
bens tombados por município (pelo CEPHA e pelo IPHAN).

QUADRO 8.2.1 - BENS TOMBADOS POR MUNICÍPIO NO ESTADO DO PARANÁQUADRO 8.2.1 - BENS TOMBADOS POR MUNICÍPIO NO ESTADO DO PARANÁ

continua

NÚMERO 
DE BENS 

TOMBADOS
MUNICÍPIO

NÚMERO 
DE BENS 

TOMBADOS
MUNICÍPIO

2 Almirante Tamandaré 1 Mallet
7 Antonina 3 Maringá
1 Antônio Olinto 1 Matinhos
1 Araucária 4 Morretes
2 Balsa Nova(1) 7 Palmeira(1)
1 Campina Grande do Sul(2) 24 Paranaguá
1 Campo Largo 2 Piraquara
1 Campo Mourão 8 Ponta Grossa
8 Castro 1 Pontal do Paraná
1 Colombo 1 Prudentópolis
1 Coronel Vivida 0 Quatro Barras(2)
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FIGURA 8.2.5 - MUNICÍPIOS COM ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS TOMBADASFIGURA 8.2.5 - MUNICÍPIOS COM ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS TOMBADAS

FONTE: SEEC, 2014

FIGURA 8.2.6 - MUNICÍPIOS COM EDIFICAÇÕES RELIGIOSAS TOMBADASFIGURA 8.2.6 - MUNICÍPIOS COM EDIFICAÇÕES RELIGIOSAS TOMBADAS

FONTE: SEEC, 2014

conclusão

NÚMERO 
DE BENS 

TOMBADOS
MUNICÍPIO

NÚMERO 
DE BENS 

TOMBADOS
MUNICÍPIO

65 Curitiba 1 Ribeirão Claro
1 Guarapuava 1 Rio Negro
1 Guaraqueçaba 1 Santo Antônio da Platina
2 Guaratuba 1 Santo Antônio do Sudoeste
1 Ibiporã 1 Santo Inácio
1 Ipiranga 1 São João do Triunfo
1 Irati 0 São José dos Pinhais(2)
3 Jacarezinho 1 Teixeira Soares
4 Jaguariaíva 1 Terra Roxa
1 Joaquim Távora 1 Tibagi
10 Lapa 0 Tijucas do Sul(2)
1 Laranjeiras do Sul 1 Toledo
4 Londrina 3 União da Vitória

FONTE: SEEC (2014)

(1) Balsa Nova e Palmeira têm um bem em comum.

(2) Estes têm unicamente uma porção da área tombada da Serra do Mar, a qual já é computada como um bem.

A área de tombamento da Serra do Mar é a maior área dentre todos os bens tombados e abrange porções 
de territórios de 11 municípios paranaenses: Antonina, Campina Grande do Sul, Guaraqueçaba, Guaratuba, 
Matinhos, Morretes, Paranaguá, Piraquara, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul. Atualmente, o 
total de 48 municípios com bens tombados no Estado do Paraná apresenta a seguinte distribuição quantitativa:

 31 municípios (64,58% do total) com 1 bem tombado (0,53% do total): Antônio Olinto, Araucária, Campina 
Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, Colombo, Coronel Vivida, Guarapuava, Guaraqueçaba, Ibiporã, 
Ipiranga, Irati, Joaquim Távora, Laranjeiras do Sul, Mallet, Matinhos, Pontal do Paraná, Prudentópolis, Quatro 
Barras, Ribeirão Claro, Rio Negro, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, São João do Triunfo, 
São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Teixeira Soares, Terra Roxa, Tibagi, Tijucas do Sul e Toledo;

 2 municípios (4,17%) com 2 bens tombados (1,07%): Guaratuba e Piraquara;
 4 municípios (8,16%) com 3 bens tombados (1,60%): Almirante Tamandaré, Balsa Nova (sendo 1 com 

Palmeira), Jacarezinho e Maringá;
 3 municípios (6,25%) com 4 bens tombados (2,13%): Jaguariaíva, Londrina e Morretes;
 1 município (2,08%) com 5 bens tombados (2,67%): União da Vitória;
 2 município (4,17%) com 7 bens tombados (3,74%): Antonina e Palmeira (sendo 1 com Balsa Nova);
 2 municípios (4,17%) com 8 bens tombados (4,28%): Castro e Ponta Grossa;
 1 município (2,08%) com 10 bens tombados (5,34%): Lapa;
 1 município (2,08%) com 24 bens tombados (12,83%): Paranaguá;
 1 município (2,08%) com 65 bens tombados (34,76%): Curitiba.
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Toda ação humana no tempo e no espaço expressa e registra, de alguma forma, as características sociais, 
econômicas e políticas de uma época e de seu imaginário. O estudo do patrimônio cultural gerado por essa 
ação e materializado em monumentos, ícones, equipamentos rurais e urbanos, assim como a apropriação 
do patrimônio natural identifi cado por rios, quedas d’água, montanhas, bosques, fl orestas e fauna, podem 
revelar a história de um Estado, de uma cidade, de um povoado, de um bairro ou de uma família, e todas as 
suas representações simbólicas.

Em muitos países europeus, asiáticos e mesmo da América do Norte, o desenvolvimento econômico 
e social está atrelado ao respeito, à proteção e à promoção do patrimônio cultural. É essencial que esse 
desenvolvimento considere o patrimônio cultural como uma premissa, um fundamento e ao mesmo tempo 
um direcionamento para suas ações e empreendimentos, garantindo que, dessa forma, a história humana e 
os bens materiais, imateriais e naturais permaneçam sempre presentes na vida das pessoas, projetando um 
futuro cada vez mais comprometido e articulado com o seu passado. 

8.3  AS CARTAS PATRIMONIAIS8.3  AS CARTAS PATRIMONIAIS

Medidas administrativas foram adotadas há bastante tempo em antigos impérios e reinos para a proteção 
de edifi cações importantes para suas sociedades. A partir do século XIX, um pensamento mais estruturado 
sobre a proteção do patrimônio cultural começa a ser organizado, mas é somente no início do século XX que 
posturas, legislações e atitudes mais abrangentes e concretas são postas em prática.

Em 1931, surge a Carta de Atenas, que discute a racionalização de procedimentos em arquitetura e propõe 
normas e condutas em relação à preservação e conservação de edifi cações, para que tenham caráter internacional 
e garantam a perpetuação das características históricas e culturais nos monumentos a ser preservados.

As técnicas e as teorias dominantes a cada momento da evolução do pensamento preservacionista muitas 
vezes possibilitaram a descaracterização de prédios de valor histórico, ao permitirem certas adaptações de técnicas 
construtivas ou ao consentirem a modernização de instalações para a readequação dos espaços às demandas 
da vida moderna. Os documentos gerados inicialmente, em geral, não têm maior grau de observância com a 
explicitação de detalhes para o restauro ou para outras intervenções nos monumentos de patrimônio histórico.

Assim, com a evolução do pensamento e frente a avaliações de casos ocorridos, outras regulamentações 
e orientações foram sendo editadas, no esforço de controle das modernizações que eram introduzidas pelas 
intervenções e para o equacionamento de diretrizes de resgate da memória e da cultura na conservação do 
patrimônio edifi cado. Uma maior e mais criteriosa abordagem sobre restauro aconteceu em 1964 com a elaboração 
da Carta de Veneza, conhecida também como Carta Internacional do Restauro. Sobre a conservação, em seu artigo 
7.º, a carta diz que “o monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa”.

As Cartas Patrimoniais permaneceram atuais ao longo do tempo e são complementadas por novas normas 
e recomendações que nos descortinam novos ou mais amplos procedimentos na preservação do patrimônio 
cultural. Essas cartas, juntamente com as demais recomendações e leis, propõem tipos de atitudes em 
relação aos bens patrimoniais. A análise de seus conceitos contribui para uma atitude consciente na adoção 
de políticas preservacionistas do patrimônio (PARANÁ, 2014).

As Cartas Patrimoniais e seus objetivos específi cos encontram-se no quadro 8.2.2.

QUADRO 8.2.2 - RELAÇÃO DAS CARTAS PATRIMONIAIS E SEUS OBJETIVOS ESPECÍFICOSQUADRO 8.2.2 - RELAÇÃO DAS CARTAS PATRIMONIAIS E SEUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

continua

ANO NOME DO DOCUMENTO CONTEÚDO DO DOCUMENTO

1500 Carta de Pero Vaz de Caminha Documento histórico
1931 Carta de Atenas Proteção de monumentos
1933 Carta de Atenas/CIAM Planejamento das cidades
1956 Recomendação de Nova Delhi Arqueologia
1962 Recomendação Paris Preservação de paisagens e sítios
1964 Carta de Veneza Conservação e restauração de monumentos e sítios

conclusão

ANO NOME DO DOCUMENTO CONTEÚDO DO DOCUMENTO

1967 Normas de Quito Conservação e utilização de monumentos e lugares de interesse 
histórico e artístico

1968 Recomendação Paris Preservação de bens culturais ameaçados por obras públicas ou 
privadas

1970 Compromisso de Brasília Defesa do patrimônio histórico e artístico nacional

1971 Anais do Encontro de Governadores 
Salvador

1971 Compromisso de Salvador Preservação do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e 
natural

1972 Carta do Restauro  Itália Restauração
1972 Declaração de Estocolmo Ambiente humano
1972 Recomendação Paris Proteção do patrimônio mundial, cultural e natural

1974 Resolução de São Domingos
Experiências na conservação e restauração do patrimônio 
monumental dos períodos colonial e republicano (República 
Dominicana)

1975 Declaração de Amsterdã Arquitetura singular da Europa como patrimônio de todos
1975 Manifesto de Amsterdã Patrimônio arquitetônico europeu
1976 Carta do Turismo Cultural Recomendações ao Turismo Cultural – Bruxelas/ICOMOS

1976 Recomendações de Nairóbi Salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida 
contemporânea

1977 Carta de Machu Picchu Atualização da Carta de Atenas
1980 Carta de Burra Conservação, preservação, restauração e reconstrução de bens
1981 Carta de Florença Proteção dos jardins históricos
1982 Declaração de Nairóbi Meio ambiente
1982 Declaração de Tlaxcala Revitalização de pequenas aglomerações
1985 Declaração do México Políticas culturais

1986 Carta de Washington Complementa a Carta de Veneza de conservação e restauração de 
monumentos e sítios 1964

1987 Carta de Petrópolis Preservação e revitalização de centros históricos
1987 Carta de Washington Salvaguarda de cidades históricas
1989 Carta de Cabo Frio Salvaguarda do patrimônio natural e cultural da América
1989 Declaração de São Paulo Atualização da Carta de Veneza 1964
1989 Recomendação Paris Salvaguarda da cultura tradicional e popular
1990 Carta de Lausanne Proteção e gestão do patrimônio arqueológico
1992 Carta do Rio de Janeiro Cooperação entre países, setores e pessoas
1994 Conferência de Nara Autenticidade em relação à convenção do Patrimônio Mundial
1995 Carta de Brasília Autenticidade em relação ao patrimônio
1995 Recomendação Europa Conservação integrada das áreas de paisagens culturais
1996 Declaração de Sofi a Patrimônio cultural, diversidade e especifi cidades
1996 Declaração de São Paulo 2 Mudanças sociais e patrimônio cultural
1997 Carta de Fortaleza Patrimônio imaterial, estratégias e formas de proteção
1997 Carta de Mar del Plata Patrimônio intangível

1999 Cartagenas de Índias – Colômbia Proteção e recuperação de bens culturais do patrimônio 
arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico e artístico

2003 Recomendação Paris Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial
2009 Carta de Nova Olinda Avaliação e planejamento das Casas do Patrimônio

2010 1.º Fórum Nacional do Patrimônio 
Cultural Sistema Nacional do Patrimônio Cultural

2010 Carta de Brasília Patrimônio natural e cultural
2011 Carta de Juiz de Fora Jardins históricos brasileiros

FONTE: PARANÁ/SEEC
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8.4  O PROCESSO DE TOMBAMENTO8.4  O PROCESSO DE TOMBAMENTO

Em 1935, pela Lei Estadual nº 38, foi instituído o Conselho Superior de Defesa do Patrimônio Cultural 
do Paraná, destinado a colaborar, como órgão consultivo do governo, na defesa do patrimônio cultural e no 
estímulo a toda atividade intelectual e artística do Estado, com o objetivo de elevar a sua cultura sob todos 
os pontos de vista. No ano de 1953, foi sancionada a Lei Estadual nº 1.211, também conhecida como Lei de 
Tombamento, a qual dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná.

Em seu artigo 1.º, essa lei defi ne que o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná é 
constituído pelo conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Estado cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Paraná, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfi co, bibliográfi co ou artístico, assim como os monumentos naturais, os sítios e 
paisagens que importa conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou 
agenciados pela indústria humana. Os bens a que se refere esse artigo só serão considerados parte integrante 
do patrimônio histórico, artístico e natural do Paraná depois de inscritos, separada ou agrupadamente, num 
dos 4 (quatro) Livros do Tombo instituídos pela lei.

8.4.1  TOMBAMENTO8.4.1  TOMBAMENTO

A palavra tombamento tem origem portuguesa e signifi ca fazer um registro do patrimônio de alguém 
em livros específi cos num órgão de Estado que cumpre tal função. Ou seja, é o registro de algo que é de 
valor para uma comunidade para que este seja protegido por meio de legislação específi ca. O tombamento 
é um ato administrativo realizado pelo Poder Público; no Paraná, o tombamento fi ca a cargo da Secretaria 
de Estado da Cultura (SEEC), por intermédio da Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC), com o objetivo 
de preservar, pela aplicação da lei, os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a 
população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Esses bens devem ser referenciais, 
como marcas e marcos da vida de uma sociedade.

8.4.2  LIVROS TOMBO8.4.2  LIVROS TOMBO

Conforme prevê a Lei Estadual nº 1.211/1953, a SEEC/CPC apresenta os seguintes Livros Tombo para 
registro dos bens tombados:

 Livro 1 - do Tombo Arqueológico, Etnográfi co e Paisagístico, que se refere às coisas pertencentes 
às categorias de arte arqueológica, etnográfi ca, ameríndia e popular, bem como aos monumentos 
naturais;

 Livro 2 - do Tombo Histórico, que se refere às coisas de interesse histórico e às obras de arte 
histórica;

 Livro 3 - do Tombo das Artes Aplicadas, que se refere às obras que se incluírem na categoria das artes 
aplicadas, nacionais e estrangeiras;

 Livro 4 - do Tombo das Belas Artes, que se refere às coisas de arte erudita estadual, nacional ou 
estrangeira.

Somente poderão ser registrados nos Livros Tombo aqueles bens que forem aprovados e recomendados 
pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA).

8.4.3  EXEMPLOS DO QUE PODE SER TOMBADO8.4.3  EXEMPLOS DO QUE PODE SER TOMBADO

São passíveis de tombamento fotografi as, livros, manuscritos, acervos, coleções, mobiliários, utensílios, 
obras de arte, edifícios, obras de engenharia, murais, ruas, praças, paisagens urbanas, bairros, cidades, 
regiões, árvores, paisagens naturais, bosques, fl orestas, cascatas, entre outros bens. O tombamento somente 
é aplicado a bens de interesse para a preservação da memória e referenciais coletivos, não sendo possível 
utilizá-lo como instrumento de preservação de bens que sejam apenas de interesse individual.

8.4.4  COMPETÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DE UM TOMBAMENTO8.4.4  COMPETÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DE UM TOMBAMENTO

O tombamento pode ser feito pela União, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN); pelo governo estadual, por meio da Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) da Secretaria 
de Estado da Cultura (SEEC); ou ainda pelas administrações municipais que dispuserem de leis específi cas. 
Em âmbito mundial, o reconhecimento do bem como Patrimônio da Humanidade é feito pelo Conselho 
Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO).

8.4.5  ABERTURA DE UM PROCESSO DE TOMBAMENTO8.4.5  ABERTURA DE UM PROCESSO DE TOMBAMENTO

A abertura do processo de tombamento de um bem cultural ou natural pode ser solicitada por qualquer 
cidadão, pelo proprietário do bem, por uma organização não governamental, por um representante de órgão 
público ou privado, por um grupo de pessoas por meio de abaixo-assinado e também por iniciativa da própria 
Coordenadoria do Patrimônio Cultural (CPC) da SEEC.

O solicitante deve descrever com exatidão a localização ou dimensões e características do bem e uma 
justifi cativa de por que está sendo solicitado o tombamento, anexando cópias de fotografi as, documentação 
cartorária, plantas arquitetônicas (no caso de edifi cações) e outros documentos que justifi quem o valor 
cultural daquilo que possa vir a ser tombado. Após a ofi cialização do pedido, a equipe da CPC elabora uma 
pesquisa que visa o embasamento técnico e documental do processo para emitir um parecer sobre o valor 
do bem, que será encaminhado ao Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA). Caso o pedido 
obtenha parecer favorável do CEPHA, o proprietário do bem será notifi cado e terá um prazo de 15 dias, 
conforme estipulado pela Lei Estadual nº 1.211/1953, após a notifi cação, para contestar ou concordar com 
o tombamento. A partir dessa notifi cação, o bem já se encontra protegido legalmente contra destruição ou 
descaracterizações até que haja a homologação do tombamento com a inscrição no Livro Tombo específi co e 
averbação em cartório de registro de imóveis em que esse bem estiver registrado.

8.4.6  ENTORNO DE IMÓVEL TOMBADO8.4.6  ENTORNO DE IMÓVEL TOMBADO

É a área de proteção localizada na circunvizinhança do bem tombado, que é delimitada no processo de 
tombamento. Tem o objetivo de preservar a ambiência do bem e impedir que novos elementos obstruam, 
reduzam sua visibilidade, afetem as interações sociais tradicionais ou ameacem sua integridade. A área de 
entorno não é apenas um anteparo do bem tombado, mas uma dimensão interativa a ser gerida tanto quanto 
o objeto de conservação.

Compete ao órgão que efetuou o tombamento estabelecer os limites e as diretrizes para as interações 
sociais nas áreas de entorno de bens tombados. Portanto, quando algo é tombado, aquilo que está próximo, 
ao redor dele, sofre a interferência do processo de tombamento, embora em menor grau de proteção, não 
podendo ser descaracterizado. As intervenções próximas a bens tombados devem ser previamente comunicadas 
à SEEC/CPC para a devida aprovação dos projetos.
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8.4.7  O ATO DO TOMBAMENTO E A DESAPROPRIAÇÃO8.4.7  O ATO DO TOMBAMENTO E A DESAPROPRIAÇÃO

São atos totalmente diferentes. O tombamento não altera a propriedade de um bem; apenas proíbe que 
ele venha a ser destruído ou descaracterizado. Logo, um bem tombado não necessita ser desapropriado, mas 
deve manter as características que possuía na data do tombamento. Muitos pedidos de tombamento são 
feitos por indivíduos ou prefeituras pressupondo que se o objeto for tombado o Estado restaurará e manterá 
tal bem. Porém, se o bem continua a pertencer ao proprietário, o Estado não pode investir recursos públicos 
em sua conservação por este bem não lhe pertencer. Mas o artigo 16 da Lei nº 1.211/1953 afi rma que se 
houver necessidade de obras para a preservação do bem e, se o proprietário protocolar no Protocolo Geral 
da SEEC um comunicado à CPC de que tais obras são urgentes e o proprietário comprovar não ter recursos 
para executá-las, o Estado é obrigado a custear tais obras, mesmo sendo o bem privado e sem a anuência do 
proprietário. O mesmo artigo afi rma que o Estado tem seis meses de prazo para dar início às obras e, caso 
não as execute, é direito do proprietário entrar com um processo no Protocolo Geral da SEEC e outro processo 
civil solicitando a anulação do tombamento.

8.4.8  LOCAÇÃO OU VENDA DO BEM TOMBADO8.4.8  LOCAÇÃO OU VENDA DO BEM TOMBADO

Desde que o bem continue sendo preservado com as características que possuía na data da sua inscrição no 
Livro Tombo da CPC/SEEC, não existe qualquer impedimento para venda, aluguel ou herança de um bem tombado. 
Portanto, o tombamento não altera as características fundamentais da propriedade privada, especialmente a 
compra, a venda e a hereditariedade, que são as questões fundamentais da propriedade privada. A partir da 
Constituição de 1988, a propriedade privada não se sobrepõe aos interesses sociais. Seu capítulo 1.º, artigo 5.º, 
parágrafo XXIII, afi rma que a propriedade atenderá à sua função social. No caso de venda, o proprietário deverá 
notifi car previamente a instituição que efetuou o tombamento para que esta atualize seus dados.

8.4.9  O TOMBAMENTO E A PRESERVAÇÃO8.4.9  O TOMBAMENTO E A PRESERVAÇÃO

O tombamento é uma das iniciativas possíveis de serem tomadas para a preservação dos bens culturais/
ambientais, na medida em que impede legalmente a sua destruição e descaracterização. É necessário deixar 
claro que aquele que ameaçar ou destruir um bem tombado está sujeito a processo legal que poderá defi nir 
multas, medidas compensatórias ou até mesmo a reconstrução do bem como estava na data do tombamento, 
dependendo do veredicto fi nal do processo. A Constituição Federal, no artigo 216, estabelece que é função 
da União, do Estado e dos Municípios, com o apoio da comunidade, preservar os bens culturais e naturais 
brasileiros, dando especial atenção aos sítios arqueológicos. A notifi cação do achado de um sítio arqueológico 
ou qualquer projeto de intervenção em áreas de sítios arqueológicos devem ser comunicadas ao IPHAN.

8.4.10  ALÉM DO TOMBAMENTO, EXISTEM OUTRAS FORMAS DE PRESERVAÇÃO?8.4.10  ALÉM DO TOMBAMENTO, EXISTEM OUTRAS FORMAS DE PRESERVAÇÃO?

O inventário é a primeira forma para o reconhecimento da importância dos bens culturais e ambientais, por 
meio do registro de suas características principais. Os planos diretores das cidades também estabelecem formas 
de preservação do patrimônio  pelo planejamento urbano. Os municípios devem promover o desenvolvimento 
das cidades sem a destruição do patrimônio. As leis orgânicas municipais podem prover o município de 
instrumentos de preservação do patrimônio cultural/ambiental. Podem, ainda, criar leis específi cas que 
estabeleçam incentivos à preservação, como a redução de impostos municipais aos proprietários de bens 
declarados de interesse cultural ou tombados.

Na escala municipal, é possível que, feito o levantamento dos bens de interesse de conservação, mesmo 
que não tombados, o departamento municipal responsável pela emissão de alvarás de construção, demolição 
e alteração das edifi cações tenha um aviso na documentação de cada bem para alertar que ele é de interesse 

ao patrimônio cultural/ambiental, de modo que se possa negociar com o proprietário a conservação do bem 
ou medidas mitigatórias em suas intervenções. Nesse sentido, as câmaras, prefeituras, departamentos ou 
casas de cultura municipais podem fi rmar acordos de cooperação técnica com a SEEC/CPC.

A CPC também orienta as câmaras e secretarias municipais de cultura na criação da legislação e gestão 
do patrimônio cultural que, mesmo não sendo signifi cativo para o estado, é signifi cativo para o município 
ou a região. No caso do patrimônio ambiental e proteção de ecossistemas, existe uma ampla coletânea da 
legislação ambiental estadual e federal que está à disposição do público na Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente/IAP, sendo a ação civil pública via Ministério Público um dos principais instrumentos de exercício 
da cidadania. O tombamento também pode ser um instrumento de reforço à proteção do entorno de áreas 
protegidas pela legislação ambiental estadual e federal.

8.4.11  TOMBAMENTO E CIDADANIA8.4.11  TOMBAMENTO E CIDADANIA

O tombamento também pode ser um instrumento de defesa de uma comunidade contra o excesso de 
demanda do capital ou das pressões demográfi cas. Por exemplo, um processo de tombamento que vise a 
preservação de um arquivo de documentos históricos; de um bairro; de um bosque ou estuário que propicie 
o acesso público de uma população aos bens que possibilitem uma melhor qualidade de vida. A população 
pode notifi car a SEEC/CPC por telefone ou e-mail sobre ameaças aos bens tombados que constam na listagem 
disponibilizada pelo patrimônio cultural do Estado em seu sítio eletrônico.

O envolvimento de comunidades nos processos de tombamentos por meio de abaixo-assinados ou pedidos 
ofi cializados por representantes é um importante e verdadeiro manifesto de cidadania por parte daqueles 
que consideraram o tombamento um instrumento viável para a preservação do patrimônio cultural local. 
A Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) coloca-se à disposição da comunidade dando assessoria nas 
áreas de patrimônio arquitetônico, patrimônio natural, patrimônio arqueológico, manifestações culturais 
e patrimônio documental. Todas essas ações visam, num processo de longa duração, à preservação, à 
conservação e à divulgação do patrimônio cultural paranaense dentro e fora do Estado.

8.4.12  O TOMBAMENTO DE EDIFÍCIOS OU BAIRROS INTEIROS E A MODERNIZAÇÃO DAS 8.4.12  O TOMBAMENTO DE EDIFÍCIOS OU BAIRROS INTEIROS E A MODERNIZAÇÃO DAS 
CIDADESCIDADES

A proteção do patrimônio ambiental urbano está diferentemente vinculada à melhoria da qualidade de 
vida da população, pois a preservação da memória e dos referenciais culturais é uma demanda social tão 
importante quanto qualquer outra a ser atendida pelo serviço público. O tombamento não tem por objetivo 
“congelar” a cidade ou outro bem. Tombar não signifi ca apenas cristalizar ou perpetuar edifícios ou áreas, 
sem considerar toda e qualquer obra que venha contribuir para a melhoria da vida na cidade. Preservação e 
revitalização de áreas são ações que se complementam e, juntas, podem valorizar conjuntos de bens que se 
encontrem ameaçados ou deteriorados, interferindo assim na qualidade de vida de uma população.

8.4.13  O TOMBAMENTO NÃO É UM ATO AUTOCRÁTICO8.4.13  O TOMBAMENTO NÃO É UM ATO AUTOCRÁTICO

O tombamento, como qualquer outra lei federal, estadual ou municipal, estabelece limites às vontades 
individuais que ameacem um bem de interesse público, com o objetivo de resguardar e garantir direitos e 
interesses do conjunto da sociedade. Não é autoritário porque sua aplicação é executada por representantes 
da sociedade civil, tendo sido consultado o Conselho do Patrimônio Cultural local, composto de representantes 
das várias dimensões sociais e de órgãos públicos com poderes estabelecidos pela legislação, além de não 
alienar o seu proprietário do bem que é de interesse comum (PARANÁ, 2014).
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8.5  NORMATIVAS DE BENS TOMBADOS8.5  NORMATIVAS DE BENS TOMBADOS

Para consultar outras informações sobre patrimônio cultural, acesse o link http://www.patrimoniocultural.
pr.gov.br. A seguir, estão indicados alguns links para acesso às normativas de bens tombados no Estado do 
Paraná.

Centro Histórico da Lapa
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=245

Centro Histórico de Paranaguá
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=248
Conjunto Urbano da Rua Comendador Araújo/Curitiba-PR
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=284

Serra do Mar
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=252 

Caminho do Itupava
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6

Orla Marítima de Matinhos
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=305

Paisagem Urbana da Rua XV de Novembro/Curitiba-PR
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=310
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Meire R. Schmidt, Instituto de Terras, Cartografi a e Geociências (ITCG)

Os eventos de desastres ocorrem em qualquer região ou país, visto que os fenômenos naturais que os 
desencadeiam existem em diversas partes do globo. Entretanto, a ocorrência de eventos extremos tem 
ocasionado prejuízos signifi cativos, especialmente nas últimas décadas. Os prejuízos não se restringem 
apenas aos danos econômicos, mas aos ambientais e sociais, e independem do nível de desenvolvimento 
econômico local. 

Algumas regiões são mais afetadas em função da magnitude e frequência dos fenômenos e da 
vulnerabilidade do sistema social. No Paraná, a ocorrência e a intensidade dos desastres são registradas 
quando um município é atingido por qualquer evento, por meio de notifi cações preliminares, quando 
informações referentes a esses eventos são inseridas no Sistema de Informação da Defesa Civil (SISDC).

A cada dois dias e meio ocorre um registro de desastre no Paraná, provocado tanto pela ação do homem 
quanto pela da natureza. A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil cataloga 153 tipos diferentes de 
desastres. Os mais comuns são vendavais, acidentes com produtos químicos perigosos, inundações, estiagens, 
granizo, alagamentos, deslizamentos, enchentes e incêndios. 

Com o objetivo de apresentar os desastres que mais ocorreram no Estado do Paraná no período de 1.º 
de janeiro de 2002 a 9 de abril de 2013, este relatório aborda a contextualização do cenário dos desastres, 
do ponto de vista conceitual, expondo os condicionantes envolvidos, bem como mensura a fragilidade e a 
suscetibilidade desses locais ao risco de desastres.

9.1 DEFINIÇÃO DE DESASTRE 9.1 DEFINIÇÃO DE DESASTRE 

De acordo com a Instrução Normativa nº 1, de 24 de agosto de 2012, do Ministério da Integração 
Nacional, desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um cená rio 
vulnerá vel, que causam grave perturbaç ã o ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade e envolvem 
extensivas perdas e danos humanos, materiais, econô micos ou ambientais, excedendo a sua capacidade de 
enfrentar o problema com meios pró prios.

Conforme estabelece a normativa supracitada, o desastre apresenta a classifi cação que segue.

9.1.1  CLASSIFICAÇÃO QUANTO À INTENSIDADE9.1.1  CLASSIFICAÇÃO QUANTO À INTENSIDADE

Nível I - Desastres de média intensidadeNível I - Desastres de média intensidade
Os danos e prejuízos são suportáveis pelos governos locais e a situação de normalidade pode ser 

restabelecida com os recursos mobilizados no local ou complementados com o aporte de recursos estaduais 
e federais, o que caracteriza situação de emergência.

Para que os desastres sejam decretados como situação de emergência pelo Poder Público, estes devem 
apresentar pelo menos dois danos, além dos prejuízos econômicos:

 danos humanos: de 1 a 9 mortos ou até 99 afetados;
 danos materiais: de 1 a 9 instalações públicas, unidades habitacionais ou obras de infraestrutura 

danifi cadas ou destruídas;
 danos ambientais: poluição ou contaminação, recuperação em curto prazo, exaurimento da água, 

que prejudique de 10% a 20% da população (até 10 mil habitantes) e de 5% a 10 % (mais de 10 mil 

habitantes), destruição de até 40% das áreas de proteção e preservação;
 prejuízos econômicos públicos: que ultrapassem 2,77% da receita corrente líquida anual do município 

atingido, relacionados com o colapso de serviços essenciais;prejuízos econômicos privados: que 
ultrapassem 8,33% da receita corrente líquida anual do município atingido.

Nível II -Nível II - Desastres de grande intensidade Desastres de grande intensidade 
Os danos e prejuízos não são suportáveis e superáveis pelos governos locais, mesmo quando bem 

preparados. O restabelecimento da situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada 
das três esferas de atuação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e, em alguns casos, de 
ajuda internacional, o que confi gura estado de calamidade pública.

Para que os desastres sejam classifi cados como estado de calamidade pública, também devem apresentar 
pelo menos dois danos, além dos prejuízos econômicos:

 danos humanos: acima de 10 mortos ou acima de 100 afetados;
 danos materiais: acima de 10 instalações públicas, unidades habitacionais ou obras de infraestrutura 

danifi cadas ou destruídas;
 danos ambientais: poluição e contaminação, recuperação em médio e longo prazo, que prejudique mais 

de 20% da população (até 10 mil habitantes) e mais de 10% (mais de 10 mil habitantes), destruição 
de até 40% das áreas de proteção e preservação;

 prejuízos econômicos públicos: que ultrapassem 8,33% da receita corrente líquida anual do município 
atingido, relacionados com o colapso de serviços essenciais;

 prejuízos econômicos privados: que ultrapassem 24,93% da receita corrente líquida anual do município 
atingido.

9.1.2  CLASSIFICAÇÃO QUANTO À EVOLUÇÃO9.1.2  CLASSIFICAÇÃO QUANTO À EVOLUÇÃO

Desastres súbitos ou de evolução agudaDesastres súbitos ou de evolução aguda
Esses desastres caracterizam-se pela subitaneidade, pela velocidade de evolução do processo e, 

normalmente, pela violência dos eventos adversos causadores, podendo ocorrer de forma inesperada e 
surpreendente ou ter características cíclicas e sazonais, sendo assim facilmente previsíveis. Exemplos: 
deslizamentos, enxurradas, vendavais, terremotos, erupções vulcânicas, chuvas de granizo e outros.

Desastres graduais ou de evolução crônicaDesastres graduais ou de evolução crônica
Caracterizam-se por ser insidiosos e evoluírem por etapas de agravamento progressivo. Exemplos: seca, 

erosão ou perda de solo, poluição ambiental e outros.

9.1.3  CLASSIFICAÇÃO DOS DESASTRES QUANTO À ORIGEM 9.1.3  CLASSIFICAÇÃO DOS DESASTRES QUANTO À ORIGEM 

Desastres naturais Desastres naturais 
São aqueles provocados por fenômenos e desequilíbrios da natureza. Podem implicar em perdas humanas 

ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios 
sociais e econômicos.

Desastres tecnológicosDesastres tecnológicos
São aqueles originados de condições tecnológicas ou industriais. Incluem acidentes, procedimentos 

perigosos, falhas na infraestrutura ou atividades humanas específi cas, que podem implicar em perdas 
humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e 
distúrbios sociais e econômicos.
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9.1.4  CLASSIFICAÇÃO DOS DESASTRES QUANTO À PERIODICIDADE9.1.4  CLASSIFICAÇÃO DOS DESASTRES QUANTO À PERIODICIDADE

EsporádicosEsporádicos
São desastres esporádicos aqueles que ocorrem raramente, com possibilidade limitada de previsão.

Cíclicos ou sazonaisCíclicos ou sazonais
São desastres cíclicos ou sazonais aqueles que ocorrem periodicamente e guardam relação com as 

estações do ano e os fenômenos associados. No Paraná, são os de maior prevalência e, por isso, mais 
facilmente previsíveis, como as inundações e os escorregamentos de solo.

9.2  MATERIAIS E MÉTODOS9.2  MATERIAIS E MÉTODOS

O Estado do Paraná utiliza a plataforma on-line SISDC, que, entre outras funções, oferece a possibilidade 
de realizar o gerenciamento das ocorrências de defesa civil e também os trâmites de documentações atinentes 
ao manejo de desastres. Tudo ocorre por meio da alimentação do banco de dados, da informatização e da 
comunicação imediata entre os integrantes do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. 

Além disso, o Estado conta com o georreferenciamento, que permite uma série de possibilidades para 
o planejamento a partir da interpretação da realidade expressa em mapas e números. Por esse sistema, é 
possível ainda gerar dados como a tipifi cação do desastre, o número de pessoas afetadas e o custo de danos 
resultantes dessas ocorrências, por exemplo.

Para os levantamentos, embora a legislação mais recente do Governo Federal – Instrução Normativa nº 1, 
de 24 de agosto de 2012, do Ministério da Integração (MI) – determine que desastre é o evento danoso que 
causa grave perturbaç ã o ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e 
danos humanos, materiais, econô micos ou ambientais e que excede a sua capacidade de lidar com o problema 
usando meios pró prios, será contabilizado para este levantamento todo evento registrado no SISDC.

Verifi cando-se publicações anteriores, como a 5.ª edição do Glossário de defesa civil: estudos de riscos e 
medicina de desastres, do próprio Ministério da Integração, de autoria de Antônio Luiz Coimbra de Castro, 
percebe-se que o conceito de desastre referia-se a qualquer evento típico de defesa civil registrado no SISDC:

Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), 
causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 
(CASTRO, 1999, p. 2)

Dessa forma, considerando-se a atual legislação federal no estudo, a amostra tenderia a zero, o que 
acabaria com qualquer possibilidade de análise e refl exão. Isso posto, a análise irá considerar a defi nição de 
Castro para desastre, isto é, irá considerar a totalidade dos registros do SISDC.

Há de se ressaltar que os dados existentes no SISDC são provenientes do cadastro das Coordenadorias 
Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) ou, em situações esporádicas, de outros órgãos do Sistema 
Estadual de Defesa Civil. Sendo assim, deve-se entender que, em um universo de 399 municípios, vários com 
diversas difi culdades de gestão, nem todos apresentariam uma COMPDEC estruturada e comprometida com a 
medição de todos os eventos que ocorrem em seus municípios.

9.3  EVENTOS DE DESASTRES RECORRENTES NO PARANÁ NOS ÚLTIMOS 10 ANOS9.3  EVENTOS DE DESASTRES RECORRENTES NO PARANÁ NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Serão abordados neste relatório os desastres que mais ocorreram no Estado no período de 1.º de janeiro 
de 2002 a 9 de abril de 2013 e que foram cadastrados no SISDC (quadro 9.3.1).

QUADRO 9.3.1 - EVENTOS RECORRENTES NOS ÚLTIMOS 10 ANOSQUADRO 9.3.1 - EVENTOS RECORRENTES NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

DESASTRE/TIPO QUANTIDADE

Vendavais 940
Extravasamento de produtos químicos 
perigosos 756

Enxurradas/inundações bruscas 457
Estiagens 421
Granizos 300
Alagamentos 185
Escorregamentos/deslizamentos 104
Enchentes/inundações graduais 93
Incêndios fl orestais 77

FONTE: SISDC

 
 Nesse mesmo período, foram constatados os dados referentes a danos humanos (quadro 9.3.2).

QUADRO 9.3.2 - DANOS HUMANOS EM DECORRÊNCIA DE EVENTOS RECORRENTESQUADRO 9.3.2 - DANOS HUMANOS EM DECORRÊNCIA DE EVENTOS RECORRENTES

DANOS QUANTIDADE

Desalojados 165.621
Desabrigados 28.938
Deslocados 15.101
Desaparecidos 10
Mortos 128
Enfermos 7.870
Levemente feridos 1.357
Gravemente feridos 129
Afetados 8.069.506

FONTE: SISDC

QUADRO 9.3.3 - CIDADES MAIS AFETADAS PELAS OCORRÊNCIAS DE DESASTRESQUADRO 9.3.3 - CIDADES MAIS AFETADAS PELAS OCORRÊNCIAS DE DESASTRES

CIDADE QUANTIDADE DE DESASTRES

Curitiba 140
Paranaguá 97
Araucária 94
Ponta Grossa 78
Guaratuba 77
São José dos Pinhais 74
Maringá 70
Campina Grande do Sul 57
Guarapuava 57
Morretes 57

FONTE: SISDC

Por fi m, verifi ca-se que o total de municípios atingidos por desastres nos 10 anos considerados foi 370 
e o total de danos/prejuízos resultantes desses desastres computa R$ 12.434.911.240,00.

Visando traduzir e espacializar essas informações ao foco do ZEE, na sequência serão explorados cada 
um dos desastres mais recorrentes no período estudado.
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9.3.1  VENDAVAIS OU TEMPESTADES9.3.1  VENDAVAIS OU TEMPESTADES

CaracterizaçãoCaracterização
Os desastres naturais de causa eólica são os relacionados com a intensifi cação do regime dos ventos ou 

com a forte redução da circulação atmosférica. 
Vendavais ou tempestades são perturbações marcantes no estado normal da atmosfera. Ocorrem devido 

ao deslocamento violento de uma massa de ar de uma área de alta pressão para outra de baixa pressão. 
Também chamados de ventos muito duros, correspondem ao número 10 da Escala de Beaufort, compreendendo 
ventos cujas velocidades variam entre 88,0 e 102,0 km/h. Os vendavais normalmente são acompanhados de 
precipitações hídricas intensas e concentradas, que caracterizam as tempestades. Além das chuvas intensas, os 
vendavais podem ser acompanhados por queda de granizo ou de neve, quando então são chamados de nevascas. 

Escala modifi cada de BeaufortEscala modifi cada de Beaufort
A escala apresentada no quadro 9.3.4 foi idealizada pelo almirante e hidrógrafo inglês Sir Francis 

Beaufort, em 1806. Inicialmente, era defi nida em função dos estados do mar; com o decorrer do tempo, foi 
modifi cada e utilizada, também, para medir os fenômenos eólicos que ocorrem nos continentes.

QUADRO 9.3.4 - ESCALA MODIFICADA DE BEAUFORTQUADRO 9.3.4 - ESCALA MODIFICADA DE BEAUFORT

NÚMERO DA 
ESCALA NOMENCLATURA VELOCIDADE DO 

VENTO EM km/h CARACTERIZAÇÃO

0 Vento calmo ou 
calmaria Menos de 1,8 Nada se move. A fumaça sobe verticalmente.

1
Bafagem, aragem 
leve, vento quase 
calmo

1,8 – 6,0 O sentido do vento é indicado pela fumaça, mas não 
pelo cata-vento.

2 Brisa leve ou aragem 7,0 – 11,0 Sente-se o vento na face. As folhas das árvores são 
agitadas levemente. Os cata-ventos são acionados.

3 Vento fresco ou leve 12,0 – 19,0 As bandeiras leves desfraldam. As folhas das árvores e 
arbustos movimentam-se continuamente.

4 Vento moderado 20,0 – 30,0 Levanta poeira e papéis. Movimenta pequenos galhos 
de árvores.

5 Vento regular 31,0 – 40,0 Forma ondas com cristas nos rios e lagos. Faz oscilar 
os arbustos.

6 Vento muito fresco ou 
meio forte 41,0 – 51,0 Faz zunir os fi os telegráfi cos. Movimenta os galhos 

maiores das árvores. Difi culta o uso de guarda-chuvas.

7 Vento forte 52,0 – 61,0 Movimenta o tronco das árvores. Difi culta caminhar 
contra o vento.

8 Vento muito forte ou 
ventania 62,0 – - 74,0 Quebra galhos de árvores. Impossibilita andar contra o 

vento.

9 Vento duro ou 
ventania fortíssima 75,0 – 87,0 Produz pequenos danos nas habitações. Arranca telhas. 

Derruba chaminés de barro.

10
Vento muito 
duro, vendaval ou 
tempestade

88,0 – 102,0
Derruba árvores. Produz danos consideráveis em 
habitações mal construídas. Destelha muitas 
edifi cações.

11
Vento tempestuoso, 
vendaval muito forte, 
ciclone extratropical

103,0 – 119,0 Arranca árvores. Provoca grande destruição. Derruba a 
fi ação.

12 Furacão, tufão ou 
ciclone tropical Acima de 120,0 Efeitos devastadores. Provoca grandes danos e 

prejuízos.
FONTE: BRASIL/MI - MANUAL DE DESASTRES NATURAIS

CausasCausas
Os vendavais são provocados pelo deslocamento violento de uma massa de ar. Normalmente esses 

deslocamentos violentos são causados pelo estabelecimento de um intenso gradiente de pressão e pelo 
incremento do efeito de atrito e das forças centrífuga, gravitacional e de Coriolis.

O efeito da aceleração estudado por Coriolis é defi nido pela fórmula: 

F = 2v. w.sen L 

onde: 
v = velocidade inicial do vento;
w = velocidade angular da Terra;
L = latitude. 

O superaquecimento local, ao provocar a formação de grandes cumulonimbus isolados, gera correntes 
de deslocamentos horizontal e vertical de grande violência e de elevado poder destruidor. As tempestades 
relacionadas com a formação de cumulonimbus são normalmente acompanhadas de grande quantidade de 
raios e trovões. 

Principais efeitos adversosPrincipais efeitos adversos
Os vendavais ou tempestades normalmente derrubam árvores e causam danos às plantações, derrubam 

as fi ações e provocam interrupções no fornecimento de energia elétrica e nas comunicações telefônicas, 
provocam enxurradas e alagamentos, produzem danos em habitações mal construídas e/ou mal situadas, 
provocam destelhamento em edifi cações e causam traumatismos provocados pelo impacto de objetos 
transportados pelo vento, por afogamento e por deslizamentos ou desmoronamentos. 

OcorrênciaOcorrência
Esse fenômeno ocorre nas mais diversas regiões do Estado. Os municípios de Guarapuava, Cascavel, 

Londrina e Maringá foram os que mais sofreram desse tipo de evento (fi guras 9.3.1 e 9.3.2).

9.3.2  DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS – VAZAMENTOS, EXPLOSÕES 9.3.2  DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS – VAZAMENTOS, EXPLOSÕES 
E CONTAMINAÇÕES E CONTAMINAÇÕES 

CaracterizaçãoCaracterização
É considerado produto perigoso a substância encontrada na natureza ou produzida por qualquer processo 

que apresente propriedades físico-químicas, biológicas ou radioativas que representem riscos para a saúde 
das pessoas, para a segurança pública e para o meio ambiente. Segundo o Decreto nº 96.044, de 18/5/1988, 
o transporte de cargas/produtos perigosos é o deslocamento de um local para outro, independentemente da 
distância a ser percorrida.

Esse decreto e a Resolução nº 420, de 12/2/2004 (BRASIL, 2004), da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), estabelecem as instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de 
produtos perigosos pelas rodovias brasileiras e nas vias públicas.

São exemplos de produtos perigosos os infl amáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos, radioativos e outros 
produtos químicos que, embora não apresentem risco iminente, podem, em caso de acidentes, representarem 
uma grave ameaça à população e ao meio ambiente.
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 ANEXO 7.2.1 - QUESTIONÁRIO APLICADO PARA OS 399 MUNICÍPIOS DO PARANÁ ANEXO 7.2.1 - QUESTIONÁRIO APLICADO PARA OS 399 MUNICÍPIOS DO PARANÁ

1. Qual o número de funcionários da prefeitura com nível superior e qual a porcentagem sobre o total?
2. Na prefeitura há administração indireta de:
2.1. Transporte coletivo? Sim ou não.
2.2. Educação fundamental? Sim ou não.
2.3. Saúde? Sim ou não.
2.4. Saneamento? Sim ou não.
2.5. Proteção ao patrimônio histórico-cultural? Sim ou não.
2.6. Controle, uso e parcelamento do solo? Sim ou não.
3. A prefeitura tem Cadastro Técnico Imobiliário e Econômico? Sim ou não.
3.1. A prefeitura faz cobrança de IPTU? Sim ou não.
3.2. Existe planta genérica de valores de IPTU? Sim ou não.
3.3. Qual a data da última atualização de valores de IPTU?
3.4. A prefeitura tem capacidade de fi nanciar os serviços que presta à sociedade nos diversos setores? Sim 
ou não.
4. A prefeitura sabe a receita líquida per capita do município? Qual?
4.1. A prefeitura sabe a dívida consolidada líquida do município? Qual?
4.2. A prefeitura sabe a receita corrente líquida do município? Qual?
5. A prefeitura tem secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da questão urbana? Sim ou não.
6. Existe Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano? Sim ou não.
7. Fundo Municipal de Desenvolvimento: Existe? Está funcionando?
8. Existe Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS)? Sim ou não.
8.1. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS): Existe? Está funcionando?
9. Existem Áreas de Programação Integrada (APIs)? Sim ou não.
10. A prefeitura tem secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da questão ambiental? Qual?
11. Existe Conselho Municipal de Meio Ambiente? Sim ou não.
12. Existe Fundo Municipal de Meio Ambiente? Está funcionando?
13. O município participa de consórcio intermunicipal na área ambiental ou outra forma de associação? Está 
funcionando?
14. O município tem aterro sanitário? Sim ou não.
15. O município participa de Comitês de Bacia Hidrográfi ca? Qual?
16. A prefeitura tem articulações interinstitucionais com entes federativos e com a iniciativa privada 
(exemplo: educação, assistência social, direito da criança e do adolescente, emprego, saúde, cultura, 
habitação, transporte, saneamento etc.)?
16.1. Consórcio público com a União? Quais?
16.2. Consórcio público com o Estado? Quais?
16.3. Consórcio público com outro município? Quais?
17. A prefeitura tem as seguintes leis que compõe o Plano Diretor Municipal?
17.1. Plano Diretor Municipal (PDM) - Lei (número e data).
17.2. Lei do Parcelamento do Solo - Lei (número e data).
17.3. Lei do Perímetro Urbano - Lei (número e data).
17.4. Lei de Uso e Ocupação do Solo - Lei (número e data).
17.5. Lei do Sistema Viário - Lei (número e data).
17.6. Código de Obras e Edifi cações - Lei (número e data).
17.7. Código de Posturas - Lei (número e data).
17.8. Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - Lei (número e data).
18. A prefeitura tem secretaria, departamento ou órgão similar para tratar da gestão cultural? Qual?
19. Existe Conselho Municipal de Cultura? Sim ou não.
20. Existe Fundo Municipal de Cultura? Está funcionando?
21. Foi destinada verba orçamentária para a cultura?

22. O município é sede de comarca?
23. No município há Justiça do Trabalho? Quantas varas?
24. No município há Justiça Federal? Quais?
25. O município tem Ministério Público Estadual? Qual o número de promotores públicos? 
26. Estão instaladas no município as estruturas:
26.1. Serviço notarial/tabelião de notas? Quantos?
26.2. Registro de imóveis? Quantos?
26.3. Registro de pessoas/registro civil? Quantos?
26.4. Interdições e Tutela/Vara da Família? Quantos?
26.5. Protestos de títulos e documentos e registro civil de pessoas jurídicas? Quantos?
26.6. Cartório criminal? Quantos?
26.7. Juizado Especial? Quantos?
26.8. Outros? Quantos?
27. Qual o número de estabelecimentos bancários no município?
28. O município tem Postos de Atendimento Cooperativo? Quantos?
29. No município há bancos ofi ciais? Quantos?
30. No município há bancos comerciais privados? Quantos?
31. No município há instituições de microfi nanças? Quantas?
32. No município há cooperativas de crédito? Quantas?
33. No município há Unidades Descentralizadas da Administração Fazendária estadual?
34. No município há Unidades Descentralizadas da Administração Fazendária federal? 
35. No município há Agência da Previdência Social? 
36. No município há Unidade da Junta Comercial? 
37. No município há Cartório Eleitoral? 
38. No município há Unidade da EMATER?
39. No município há Unidade do IAP?
40. No município há Unidade da ADAPAR (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná)?
41. No município há cursos de mestrado reconhecidos pela CAPES? Quantos?
42. No município há cursos de doutorado reconhecidos pela CAPES? Quantos?
43. No município há cursos de ensino profi ssionalizante reconhecidos pela CAPES?
44. No município há unidades de pesquisa do IAPAR?
45. Estão instaladas no município as estruturas:
45.1. Organizações de ensino superior públicas? Quantas universidades?
45.2. Organizações de ensino superior públicas? Quantas faculdades isoladas?
45.3. Organizações de ensino superior privadas? Quantas universidades?
45.4. Organizações de ensino superior privadas? Quantas faculdades isoladas?
45.5. SEBRAE?
45.6. SENAC?
45.7. SESC?
45.8. SENAI?
45.9. SESI?
45.10. SEST/SENAT?
45.11. SENAR?
45.12. UTFPR?
45.13. IFET?
45.14. EAF?
46. A prefeitura sabe:
46.1. A população do município? Quantos habitantes?
46.2. O número de policiais militares no município? Quantos?
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46.3. O número de policiais civis no município? Quantos?
46.4. O número de juízes de Direito no município? Quantos?
46.5. O número de defensores públicos no município? Quantos?
46.6. O número de promotores públicos no município? Quantos?
47. Estão instaladas no município as estruturas:
47.1. Batalhão ou Corpo de Bombeiros militar?
47.2. Unidade da Defesa Civil?
47.3. Corpo de Bombeiros comunitário?
47.4. Unidade operacional da Polícia Militar?
47.5. Companhia independente ou especial da Polícia Militar?
47.6. Unidades operacionais da Polícia Civil?
47.7. Unidade prisional (penitenciária)?
47.8. Área integrada de segurança pública/Conselho Municipal de Segurança?
48. A prefeitura participa de uma associação de municípios? Qual?
49. O município está localizado em alguma mesorregião? Qual?
50. O município está localizado em alguma microrregião? Qual?
51. O município recebeu o Índice IPARDES de Desempenho Municipal? Qual é?
52. A prefeitura tem estabelecido seus limites de divisas municipais? Quais são?
53. A prefeitura tem informações de equipamentos e serviços públicos de:
53.1. Saúde? Quantos? Quais?
53.2. Educação e atendimento infantil? Quantos? Quais?
53.3. Cultura? Quantos? Quais?
53.4. Esporte? Quantos? Quais?
53.5. Lazer? Quantos? Quais?
53.6. Segurança? Quantos? Quais?
53.7. Ação Social? Quantos? Quais?
53.8. Cemitérios? Quantos? Quais?
53.9. Outros? Quantos? Quais?
54. O município conhece a malha rodoviária municipal?
54.1. Quantos quilômetros pavimentados com asfalto?
54.2. Quantos quilômetros pavimentados com poliedros?
54.3. Quantos quilômetros não pavimentados?
55. A malha rodoviária municipal é georeferenciada?
55.1. Quantos quilômetros pavimentados com asfalto?
55.2. Quantos quilômetros pavimentados com poliedros?
55.3. Quantos quilômetros não pavimentados?
56. O município tem unidades regionalizadas do governo estadual ou federal ou de representantes de ONGs? 
Quais?
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Este livro foi composto em fontes ITC Offi cina 
Sans e títulos em Baker Signet, impresso em 
papel couché fosco 90g para o ITCG-PR em 2018,



A elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico deve partir da 

adoção de uma metodologia de trabalho baseada na compreensão 

integrada das características dos ambientes naturais, das realidades 

socioeconômicas e dos aspectos jurídico-institucionais.

Deve identifi car e analisar esses elementos nos diferentes 

âmbitos da realidade, sob a perspectiva da dinâmica do processo 

de ocupação humana e das relações econômicas e sociais.

A compreensão integrada associada ao diagnóstico e as diretrizes 

pactuadas para a ação contribuem para a orientação dos esforços 

de investimentos do governo e da sociedade civil, segundo as 

peculiaridades das áreas defi nidas como zonas e tratadas como 

unidades de planejamento territorial.

No volume 2, são apresentados: componentes da socioeconomia; 

infraestrutura e mobilidade; componente jurídico-institucional; 

patrimônio cultural; e eventos de desastres recorrentes.
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