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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTE: Mapa da América do Sul: Map Resources,2005 | Mapa do Estado do Paraná: ITCG, 2012
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10.2  PROGNÓSTICO: PERSPECTIVAS SOCIOAMBIENTAIS10.2  PROGNÓSTICO: PERSPECTIVAS SOCIOAMBIENTAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UF/PAÍS
SETOR (R$)

Agropecuária Indústria Serviços TOTAL

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

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

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

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

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

UF/PAÍS
SETOR (%)

Agropecuária Indústria Serviços Não classificado TOTAL

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

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

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

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

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

continua

UF/PAÍS
COEFICIENTE

1993 2003 2013

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

conclusão

UF/PAÍS
COEFICIENTE

1993 2003 2013

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

FONTE: IPEA

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

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

continua

UF
COEFICIENTE

1999 2005 2011

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

UF
COEFICIENTE

1999 2005 2011

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

FONTE: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios

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

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

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

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

10.2.1  TENDÊNCIAS PARA A ECONOMIA10.2.1  TENDÊNCIAS PARA A ECONOMIA

10.2.1.1  AGROPECUÁRIA10.2.1.1  AGROPECUÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUTO
1994 2004 2014

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

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

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

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

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

LAVOURA
PARTICIPAÇÃO (%)

1995-2003 2004-2012

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

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

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

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

continua

ANO
REBANHO (cabeças)

Bovinos Suínos Aves(1)

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

conclusão

ANO
REBANHO (cabeças)

Bovinos Suínos Aves(1)

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

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

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

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

ANO
EXPORTAÇÕES (US$ FOB)

Carne Bovina Carne Suína Carne de Aves

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

FONTE: MDIC 
NOTA: Elaboração do IPARDES.
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11  ANÁLISE DA INTERAÇÃO SOCIEDADE E NATUREZA

Autoria: Comissão Executora

11.1  UNIDADES AMBIENTAIS NATURAIS 11.1  UNIDADES AMBIENTAIS NATURAIS 

Segundo Ross (2009), a natureza é estruturada em sistemas ambientais naturais (fi gura 11.1.1). Neles, 
cada uma das componentes só existe em complementação combinada com a outra, e ao mesmo tempo cada 
componente pode ser entendida em sua dinâmica específi ca. A atmosfera tem sua dinâmica que se expressa 
pelos climas; a hidrosfera está em permanente movimento; a litosfera tem movimentos curtos e de alta 
intensidade, no entanto, o que prevalece são os lentos e de atuação constante; os vegetais e os animais 
são os mais sensíveis diante dos efeitos naturais e humanos e, portanto, considerados mais frágeis. Essa 
dinâmica se manifesta em todas as dimensões (multidimensional) e só existe porque cada uma das partes 
depende uma da outra e das energias que atuam sobre elas.

Compreendendo os sistemas ambientais naturais, e para a continuidade da metodologia do ZEE-PR, foi 
necessária a identifi cação das Unidades Ambientais Naturais (UANs).

As UANs foram identifi cadas por meio da integração das variáveis do componente da geodiversidade e da 
biodiversidade, tendo como base, principalmente, as informações temáticas provenientes da geologia, geomorfologia 
e pedologia; ou seja, defi nidas como um produto da relação entre o substrato rochoso, o relevo e os solos, 
complementados com informações sobre o clima e a cobertura vegetal natural. Dessa forma, as interações entre 
os elementos físico-naturais mencionados defi nem as unidades ambientais naturais de igual estrutura, evolução e 
problemas comuns. 

A delimitação das UANs para o Estado do Paraná (fi gura 11.1.2) objetivou a defi nição de unidades da 
paisagem e/ou compartimentos a partir dos processos complexos de interação entre os componentes da 
natureza, explicitamente relacionados entre si, que conferem uma dinâmica de evolução específi ca para os 
diferentes lugares. Estes processos variam em função da clinografi a, da natureza das rochas, do material 
superfi cial, do clima, da formação vegetal, do solo e da dinâmica hídrica.

FIGURA 11.1.1 - FLUXOGRAMA DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA NATUREZAFIGURA 11.1.1 - FLUXOGRAMA DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA NATUREZA

SISTEMAS AMBIENTAIS NATURAIS

FONTE: Ross (2009)

Assim, as UANs tornaram-se a base para a identifi cação de unidades com semelhanças internas e 
diferenças externas que compõem o mosaico paisagístico do Estado do Paraná, sendo uma síntese que 
subsidia o desenvolvimento de ações de planejamento e gestão ambiental e territorial, como referência para 
a defi nição das proposições do diagnóstico e prognóstico do zoneamento ecológico-econômico. 

Uma sinopse das principais características de cada uma das UANs está descrita na sequência. Na tabela 
11.1.1 ilustra-se a área total de cada UAN e sua respectiva representatividade no Estado do Paraná.

TABELA 11.1.1 - ÁREA TOTAL DE CADA UAN E RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE NO ESTADOTABELA 11.1.1 - ÁREA TOTAL DE CADA UAN E RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE NO ESTADO

CÓDIGO UAN
ÁREA TOTAL

PORCENTAGEM (%)
(km²) (ha)

1 Planície Costeira 2.386,61 238.661,59 1,19
2 Serra do Mar 3.388,94 338.894,66 1,70
3 Curitiba - Tijucas do Sul 5.839,30 583.930,81 2,93
4 Campo Largo - Adrianópolis 8.938,67 893.867,64 4,48
5 Castro - Sengés 3.754,72 375.472,22 1,88
6 Ponta Grossa - Jaguariaíva 6.166,66 616.666,66 3,09
7 Telêmaco Borba - Lapa - Wenceslau Braz 14.561,02 1.456.102,26 7,30

8 São Mateus do Sul - Ortigueira - Joaquim 
Távora 24.806,79 2.480.679,28 12,44

9 Guarapuava - Pitanga 5.873,40 587.340,84 2,94
10 Palmas - Palmital - Realeza 44.256,84 4.425.684,29 22,2
11 Francisco Beltrão - Pato Branco 3.957,13 395.713,04 1,98
12 Cornélio Procópio - Marilândia do Sul 9.575,33 957.533,51 4,80
13 Foz do Iguaçu - Maringá - Bandeirantes 35.456,50 3.545.650,93 17,79
14 Paranavaí - Umuarama 30.326,87 3.032.687,18 15,21

FONTE: Comissão Executora do ZEE - PR, 2014
NOTA: Os parâmetros adotados para os cálculos foram: projeção cilíndrica equivalente, datum SAD 69, elipsóide de referência 1967, meridiano central -51°, paralelo 
padrão -24° 45’ e unidade de medida metros.

11.1.1  UAN 1: PLANÍCIE COSTEIRA11.1.1  UAN 1: PLANÍCIE COSTEIRA

A UAN Planície Costeira está localizada na linha orográfi ca denominada de Zona Litorânea, na porção 
leste do Estado, correspondendo a 1,03% do Paraná, totalizando 206.740,00ha (2.067,40 km2). A cota 
altimétrica varia de zero (nível do mar) até inferior a 50 metros, e a clinografi a, em média, varia de 0 a 6% 
de declividade, chegando a 30% nos contatos específi cos, entre a planície e as rampas de Pré-Serra do Mar.

O relevo da referida UAN é constituído por planícies marinha, fl uvial e de mangue (intersticial). A 
base geológica é formada por depósitos de sedimentos inconsolidados, dominantemente por areias, e 
secundariamente por cascalhos e argilas. 

Os grupos de solos predominantes são os: Gleissolos Sálicos e Espodossolos; Cambissolos Flúvicos; 
e Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e Neossolos Quartzarênicos. Tais solos 
associados às demais características físico-naturais são responsáveis pela alta fragilidade geoambiental 
local, que por sua vez torna a UAN inadequada para os cultivos agrícolas convencionais, e também para 
ocupações permanentes. 

As condições climáticas são marcantes, com temperatura média anual variando entre 18ºC e 22ºC, e 
pluviosidade de 1.800 a 2.500mm/ano. 

A cobertura vegetal original era muito diversifi cada, constituída por Formações Pioneiras de Infl uência 
Marinha (vegetação herbácea de dunas e vegetação de restinga), Formações Pioneiras de Infl uência 
Fluviomarinha (manguezais) e Formações Pioneiras de Infl uência Fluvial com herbáceas (várzeas e taboais) e 
árvores (caxetais). Também na Planície Litorânea era possível encontrar originalmente uma notável formação 
fl orestal, a Floresta Ombrófi la Densa (Floresta Atlântica) em seu patamar de Terras Baixas.
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11.1.2  UAN 2: SERRA DO MAR11.1.2  UAN 2: SERRA DO MAR

A UAN Serra do Mar está localizada na linha orográfi ca denominada de Serra do Mar, na porção leste do 
Estado, correspondendo a 1,62% do Paraná, totalizando 323.358,65ha (3.233,58km2). Ela separa o Primeiro 
Planalto paranaense da Planície Litorânea. A cota mínima é de 50 metros e a máxima próxima de 1.500 
metros de altitude, com a clinografi a variando de inferior a 6% nas rampas de Pré-Serra e Serras Isoladas até 
30-47%, e superior a 47% de declividade nos blocos soerguidos da Serra do Mar.

Em geral, a dissecação do relevo apresenta-se alta quase na totalidade da UAN e muito alta nas 
proximidades do Primeiro Planalto Paranaense. As formas de relevo predominantes são morros com espigões 
de topos alongados, e em cristas com vertentes retilíneas, com vales em “V” encaixados e “V” fechados. 

A geologia dessa UAN compreende os maciços graníticos da Serra do Mar, gnaisses e migmatitos. Devido 
às declividades acentuadas e por suas características geológicas/geomorfológicas, possui alta fragilidade 
geoambiental, sujeita a acidentes geológicos vinculados principalmente a movimentos de massa e queda de 
blocos.

Os grupos de solos predominantes são do tipo Cambissolos, com ausência de caráter alumínico, 
Chernossolos e Neossolos Quartzarênicos; e Argissolos com ausência de caráter abrúptico e Luvissolos. 
Nos blocos soerguidos da Serra do Mar predominam os Afl oramentos de Rocha. Assim, apresenta solos 
inaptos para agricultura convencional, em função das limitações por riscos de erosão e contaminação por 
agrotóxicos. Ainda, nessa UAN estão inseridas as Unidades de Conservação presentes na Serra do Mar, sendo, 
portanto, áreas protegidas por legislação ambiental específi ca.

Em relação ao clima, a temperatura média anual varia de 15ºC a 21ºC, e a pluviosidade de 1.800 a 2.500 
mm/ano, sendo a porção territorial do Paraná com maior acumulado pluviométrico anual. Essa variabilidade 
se dá em função das variáveis estáticas e dinâmicas da climatologia.

Nesta região ocorre ainda a Floresta Ombrófi la Densa (Floresta Atlântica), considerada a formação mais 
pujante, heterogênea e complexa do sul do País. Apresenta grande riqueza, tanto animal como vegetal e é 
considerada um hotspot para a conservação da biodiversidade. Esta fl oresta apresenta variações altimétricas, 
que vão do patamar submontano ao altomontano. Também é possível encontrar raras amostras de “vegetações 
relíquias”, que são plantas rupícolas ocupando afl oramentos rochosos, ou os campos de altitude que aparecem 
em alguns cumes das serras.

FIGURA 11.1.4 - UAN 2: SERRA DO MARFIGURA 11.1.4 - UAN 2: SERRA DO MAR

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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FIGURA 11.1.5 - UAN 3: CURITIBA - TIJUCAS DO SULFIGURA 11.1.5 - UAN 3: CURITIBA - TIJUCAS DO SUL

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.1.3  UAN 3: CURITIBA - TIJUCAS DO SUL11.1.3  UAN 3: CURITIBA - TIJUCAS DO SUL

A UAN Curitiba - Tijucas do Sul está localizada na linha orográfi ca denominada de Primeiro Planalto 
Paranaense, na porção leste do Estado, correspondendo a 2,83% do Paraná, totalizando 564.727,98ha 
(5.647,27km2). A cota mínima é de 750 metros e a máxima de 1.400 metros de altitude, e a clinografi a varia 
de inferior a 6% de declividade próxima aos fundos de vale e predominantemente na porção Centro-Sul da 
UAN, atingindo a classe de 30% a 47% na porção leste, divisa com a Serra do Mar.

O relevo é caracterizado por apresentar predominantemente dissecação média, sendo que no Centro-
Sul encontram-se formas de relevo com dissecação baixa, e no leste, com dissecação muito alta. As formas 
de relevo são caracterizadas por topos alongados e aplainados, topos alongados e em cristas; vertentes 
convexas e retilíneas com vales em forma de “V”, “V” aberto e “V” fechado.

Nas planícies da bacia hidrográfi ca do Alto Iguaçu, ao longo dos canais fl uviais, predominam areias, 
cascalhos, argilas e turfas, correspondendo aos sedimentos recentes do Quaternário. Nas áreas de planalto, 
ocorrem: a) rochas cristalinas proterozóicas – granitos, gnaisses e migmatitos e litologias associadas; b) 

rochas vulcânicas e sedimentares da Formação Guaratubinha (riolitos, andesitos, conglomerados, siltitos); 
c) sedimentos pleistocênicos da Formação Guabirotuba (argilitos, siltitos, arcóseos). Com relação aos riscos 
geológicos, merecem destaque os terrenos com altas declividades, sujeitos a deslizamentos. Saliente-se ainda 
que nas áreas com ocorrência da Formação Guabirotuba encontram-se as argilas do grupo das esmectitas com 
alta suscetibilidade à erosão.

Os grupos de solos predominantes da UAN são os Cambissolos com ausência de caráter alumínico, 
Chernossolos e Neossolo Quartzarênico; Latossolos de textura argilosa e muito argilosa; e Argissolos com 
ausência de caráter abrúptico e Luvissolos. Em geral, os solos presentes nessa UAN mostram-se com boa 
aptidão agrícola e alto potencial produtivo.

A fragilidade geoambiental varia entre baixa, média e alta, sendo a clinografi a e o grau de dissecação 
do relevo os responsáveis por tais variações; ou seja, nas declividades mais suaves encontra-se a fragilidade 
mais baixa, enquanto nas porções de relevo mais íngreme verifi ca-se fragilidade mais elevada.

A temperatura média anual varia de 15ºC a 17ºC e a pluviosidade média anual de 1.500 a 1.800mm/
ano. Essa UAN apresenta maiores variações climáticas quando comparada com as demais em função da 
proximidade com a Serra do Mar e a Planície Litorânea.

Na UAN era possível encontrar originalmente grandes extensões da Floresta Ombrófi la Mista, conhecida 
mais popularmente como “Floresta com Pinheiros”, hoje praticamente reduzida a Formações Secundárias 
(capoeiras), bem como Formações Pioneiras de Infl uência Fluvial Herbáceo-arbustivas (várzeas) e taboais. 
Também existiam originalmente Campos Naturais (estepe gramíneo-lenhosa), hoje quase totalmente ocupados 
pela urbanização.

11.1.4  UAN 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS11.1.4  UAN 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS

A UAN Campo Largo - Adrianópolis está localizada na linha orográfi ca denominada de Primeiro Planalto 
Paranaense, na porção leste do Estado, correspondendo a 4,76% do Paraná, totalizando 948.759,93ha 
(9.487,59km2). A cota mínima, nesta UAN, é de 150 metros e a máxima 1.400 metros de altitude, e as classes 
de clinografi a variam de inferior a 6% e de 12% a 47%. Nas porções mais inclinadas do relevo, a clinografi a 
atinge a classe superior a 47% (norte e leste da UAN).

O relevo caracteriza-se por apresentar dissecação alta, predominando topos alongados e em cristas, 
vertentes convexas, côncavas e retilíneas, com altas declividades e vales em forma de “V”, “V” aberto e “V” 
encaixado.

A geodiversidade dessa UAN possui papel de destaque para o Estado. Destaca-se na produção de 
calcário calcítico, água mineral, areia, ouro, além de minerais (fi lito, quartzito, caulim) para a indústria de 
cerâmica branca e rochas carbonáticas dolomíticas para corretivo agrícola e cal. Ocorrem também rochas 
magmáticas intrusivas, cristalinas, diques de diabásio, granitos, gnaisses, migmatitos e as rochas do Grupo 
Açungui. É importante salientar a existência de planícies kársticas, sujeitas a riscos geológicos ligados à 
dinâmica do Karst, o que lhes confere caráter de alta fragilidade geoambiental, principalmente em função 
dos afundamentos kársticos.

Os solos presentes nessa UAN, em geral, confi guram-se como bons para a atividade silvipastoril e 
regulares a restritos para a utilização com lavouras. Os grupos de solos predominantes são os Cambissolos 
com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e Neossolo Quartzarênico; Argissolos com ausência de 
caráter abrúptico e Luvissolos; e Neossolos Regolíticos e Cambissolos com caráter léptico.

A temperatura média anual varia de 15ºC a 21ºC e a pluviosidade média anual de 1.500 a 2.300mm/ano.
Esta UAN possuía um ecótono entre a Floresta Ombrófi la Mista (fl oresta com pinheiros) e a Floresta 

Atlântica. Atualmente, somente podem ser encontradas Formações Secundárias fragmentadas dessas 
formações.
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FIGURA 11.1.6 - UAN 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLISFIGURA 11.1.6 - UAN 4: CAMPO LARGO - ADRIANÓPOLIS

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.1.5  UAN 5: CASTRO - SENGÉS11.1.5  UAN 5: CASTRO - SENGÉS

A UAN Castro - Sengés está localizada na linha orográfi ca denominada de Primeiro Planalto Paranaense, 
na porção leste do Estado, correspondendo a 1,88% do Paraná, totalizando 375.627,26ha (3.756,27km2). A 
cota mínima é de 800 metros e a máxima 1.200 metros de altitude, e as classes de clinografi a predominantes 
variam de inferior a 6%, localizadas na porção oeste da UAN, e de 12% a 30% de declividade na porção leste.

Apresenta dissecação que varia de média, na porção oeste, a alta na porção leste. Assim, nos relevos 
com dissecação média predominam as formas de topos alongados e aplainados, vertentes convexo-côncavas 
e vales abertos de fundo plano. Já, nos relevos com dissecação alta, predominam as formas de topos 
alongados, vertentes convexas e vales em forma de “V”.

A geologia é constituída por rochas graníticas do Complexo Granítico Cunharoranga e por rochas 
vulcânicas e sedimentares do Grupo Castro. No extremo nordeste da zona ocorrem metadolomitos, fi litos e 
quartzitos do Grupo Açungui. Ao longo dos principais cursos d’água verifi ca-se a presença de sedimentos 
recentes e, na porção sudoeste, ocorre grande concentração de diques de diabásio.

Os grupos de solos predominantes são os Latossolos de textura argilosa e muito argilosa; Argissolos 
com ausência de caráter abrúptico e Luvissolos; e os Neossolos Litólicos e Cambissolos Flúvicos ou de relevo 
montanhoso. Em geral, apresentam boa aptidão agrícola e alto potencial produtivo. Apenas os Neossolos e 
Cambissolos, por localizarem-se em relevo montanhoso, não são aptos à implantação de lavouras, mas têm 
possibilidade para práticas de uso sustentável em programas de interesse específi co.

A fragilidade geoambiental caracteriza-se, predominantemente, como baixa a oeste, enquanto no leste 
varia de baixa a média. Algumas áreas de fragilidade alta ocorrem sobre os sedimentos inconsolidados.

A temperatura média anual varia de 16ºC a 18ºC e a pluviosidade média anual de 1.350 a 1.500mm/ano.
A vegetação original desta UAN era composta pela Floresta Ombrófi la Mista, hoje reduzida a Formações 

Secundárias (capoeiras) e Campos Naturais (estepe gramíneo-lenhosa), ocupados atualmente pela agricultura 
ou pecuária.

FIGURA 11.1.7 - UAN 5: CASTRO - SENGÉSFIGURA 11.1.7 - UAN 5: CASTRO - SENGÉS

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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FIGURA 11.1.8 - UAN 6: PONTA GROSSA - JAGUARIAÍVAFIGURA 11.1.8 - UAN 6: PONTA GROSSA - JAGUARIAÍVA

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

11.1.6  UAN 6: PONTA GROSSA - JAGUARIAÍVA11.1.6  UAN 6: PONTA GROSSA - JAGUARIAÍVA

A UAN Ponta Grossa - Jaguariaíva está localizada na linha orográfi ca denominada de Segundo Planalto 
Paranaense, na porção leste do Estado, correspondendo a 3,09% do Paraná, totalizando 617.001,50ha 
(6.170,01km2). A cota mínima, nesta UAN, é de 600 metros e a máxima de 1.200 metros de altitude, e as 
classes predominantes de clinografi a variam de inferior a 6% e de 6% a 12%. Em algumas áreas específi cas, 
no centro-norte, verifi cam-se clinografi as mais acentuadas, chegando a 47%.

A dissecação predominante na porção norte da UAN é alta. Assim, as formas de topos mais frequentes 
são os alongados; as vertentes convexas são muito inclinadas e os vales em forma de “V”. Já, no sul da UAN, 
a dissecação varia de média a baixa. As formas de topos são alongadas e aplainadas, as vertentes convexas, 
côncavas e retilíneas e os vales em forma de “U” e “em calha” muito encaixados.

A geologia é constituída principalmente por arenitos e folhelhos das Formações Furnas e Ponta Grossa, 
respectivamente. Em função da presença dos arenitos, possui importância como aquífero, demandando 
cuidados com o manejo da terra.

Os grupos de solos predominantes nessa UAN são os Latossolos de textura argilosa e muito argilosa; 
Cambissolos com ausência de caráter alumínico; e os Neossolos Litólicos e Cambissolos Flúvicos ou de relevo 
montanhoso. Em geral, apresentam boa aptidão agrícola e alto potencial produtivo. Apenas os Neossolos e 
Cambissolos, por localizarem-se em relevo montanhoso, não são aptos à implantação de lavouras, podendo 
ser utilizados em um sistema agrofl orestal com base ecológica.

A fragilidade geoambiental varia de baixa, nas porções de relevo com clinografi a menos acentuada, a 
média, principalmente nas porções de relevo com dissecação elevada.

A temperatura média anual varia de 16ºC a 19ºC e a pluviosidade média anual de 1.350 a 1.500mm/ano.
Nesta UAN originalmente ocorria a Floresta Ombrófi la Mista, hoje restrita a Formações Secundárias 

(capoeiras), bem como grandes extensões de Campos Naturais (estepe gramíneo-lenhosa), convertidos para 
a agricultura. Havia ainda a ocorrência mais meridional do Brasil de savanas (cerrados), em pequenas 
extensões, hoje praticamente desaparecidas.

FIGURA 11.1.9 - UAN 7: TELÊMACO BORBA - LAPA - WENCESLAU BRÁSFIGURA 11.1.9 - UAN 7: TELÊMACO BORBA - LAPA - WENCESLAU BRÁS

FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
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águas, na atmosfera, mas principalmente, na parte viva do planeta (biosfera). A natureza, entretanto, tem 
grande capacidade de autorregeneração, para isso só necessita de tempo e trégua, isto porque os humanos 
não alteram a essência dos fl uxos energéticos e de materiais naturais (ROSS, 2009).

As forças da natureza com seus mecanismos funcionais são muito mais grandiosas e poderosas do que 
qualquer ação humana, por mais agressiva e extensiva que seja (ROSS, 2009).

A interação sociedade-natureza promove no espaço geográfi co arranjos espaciais denominados de 
ordenamento territorial. Esse ordenamento se modifi ca ao longo do tempo histórico e no território em função 
dos contextos econômicos e sociais reinantes. Esse processo promove ordenamento territorial não planejado 
e, portanto, espontâneo, sem considerar as reais condições das potencialidades naturais e suas fragilidades.

O ZEE tem a prerrogativa de repensar o ordenamento territorial numa perspectiva técnico-científi ca, 
contemplando as potencialidades dos recursos naturais com o mesmo nível de importância que as fragilidades 
dos ambientes naturais. Prevê ainda as questões sociais, culturais e econômicas no contexto de sua diversidade.

Assim, o ZEE combina as variáveis da geodiversidade, biodiversidade e sociodiversidade, com a 
preocupação de identifi car fatores favoráveis e desfavoráveis de uso e cobertura da terra seguindo princípios 
técnicos científi cos mais rigorosos, no sentido de perseguir o desenvolvimento econômico e social em bases 
mais sustentáveis. A partir desta concepção, as recomendações de caráter ambiental, social e econômico, 
para cada uma das zonas identifi cadas, consideram as limitações naturais, ou fragilidades, as potencialidades 
dos bens naturais e as potencialidades e vulnerabilidades sociais. 

A fi gura 12.2 ilustra as zonas ecológico-econômicas do Estado, e na tabela 12.1 visualiza-se a área 
total de cada zona e sua respectiva representatividade no Estado do Paraná.

TABELA 12.1 - ÁREA TOTAL DAS ZONAS E REPRESENTATIVIDADE NO ESTADOTABELA 12.1 - ÁREA TOTAL DAS ZONAS E REPRESENTATIVIDADE NO ESTADO

CÓDIGO ZONA
ÁREA TOTAL

PORCENTAGEM (%)
(km²) (ha)

1 Planície Costeira 2.386,61 238.661,59 1,19
2 Serra do Mar 3.388,94 338.894,66 1,70
3 Região Metropolitana de Curitiba Sul 7.685,98 768.598,71 3,85
4 Campo Largo - Adrianópolis 10.504,49 1.050.449,45 5,27
5 Prudentópolis - Jaguariaíva 19.263,34 1.926.334,80 9,66
6 Ortigueira - Ibaiti 19.553,83 1.955.383,64 9,81
7 União da Vitória - São Mateus do Sul 7.560,09 756.009,66 3,79
8 Guarapuava - Pitanga 8.542,78 854.278,17 4,28
9 Palmital - General Carneiro - Céu Azul 27.407,10 2.740.710,24 13,75
10 Realeza - Palmas 16.273,56 1.627.356,76 8,16
11 Foz do Iguaçu - Londrina 46.710,79 4.671.079,13 23,43
12 Paranavaí - Umuarama 30.022,75 3.002.275,86 15,06

FONTE: Comissão Executora do ZEE - PR, 2014.
NOTA: Os parâmetros adotados para os cálculos foram: projeção cilíndrica equivalente, datum SAD 69, elipsóide de referência 1967, meridiano central -51°, paralelo 
padrão -24° 45’ e unidade de medida metros.

12.1  CENÁRIOS PROSPECTIVOS E DESAFIOS12.1  CENÁRIOS PROSPECTIVOS E DESAFIOS

Seguindo os pressupostos do conceito de desenvolvimento sustentável, o instrumento de planejamento 
ambiental e territorial – ZEE – visa dar suporte técnico e científi co ao Estado para a implementação de 
políticas públicas baseadas em duas premissas fundamentais: melhoria da qualidade ambiental e aumento 
da produção e produtividade econômica, objetivando gerar emprego e renda, e simultaneamente promover a 
conservação e preservação da natureza. 

Nesta perspectiva, o cenário futuro para o desenvolvimento do Estado está formulado no tripé ambiental, 
econômico e social, os quais são indicados a seguir.

12  ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

Autoria: Comissão Executora

As combinações/interações entre os sistemas socioeconômicos e ambientais naturais defi nem no território 
espaços geográfi cos totais que só podem ser entendidos na perspectiva da interação da sociedade com a natureza. 
Os arranjos espaciais dos chamados “espaços geográfi cos totais”, produzidos pelo trabalho humano sobre a natureza, 
também são mutantes no tempo e no espaço, porque, ao mesmo tempo em que dependem da natureza, estão 
submetidos às mudanças dos hábitos sociais e da conjuntura política da economia global. Cada lugar da Terra, 
por suas características naturais e pelas inserções tecnológicas e fi nanceiras, vai estar mais ou menos articulado 
com a economia global. Quanto mais produtivo e tecnologicamente avançado for um sistema socioambiental, 
mais articulado estará no contexto da economia global, e ao contrário, quanto mais próximo da natureza pouco 
transformada, menos articulado diante mundo globalizado e, portanto, limitado ao local (ROSS, 2009).

A fi gura 12.1 ilustra a estrutura funcional da relação sociedade-natureza.

FIGURA 12.1 - ESTRUTURA FUNCIONAL DA RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZAFIGURA 12.1 - ESTRUTURA FUNCIONAL DA RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA
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E ECONÔMICO S

Como coloca Del Prette (1996), apesar de os sistemas naturais e as formações socioeconômicas serem 
apreendidas segundo lógicas distintas, sua integração efetiva ocorre no território, e seu reconhecimento, 
por meio de pesquisas e representações gráfi cas e cartográfi cas, permite o estabelecimento e a regulação 
do seu uso. O grupamento em unidades territoriais básicas, por exemplo, unidade de Terras, unidades de 
paisagens ou zonas de diferenciação socioeconômica e ambiental, implica um modelo integrativo e interativo 
que, sob o ponto de vista lógico-conceitual, pode ser entendido e representado pela articulação de dados 
espacializáveis, cuja ponderação deve ser criteriosa no âmbito técnico e científi co, mas sem imaginar que 
também não se manifestarão distintos interesses quanto ao uso e apropriação dos recursos naturais. Assim, 
as interações são fruto de dois processos dinâmicos e distintos que se manifestam concretamente num 
determinado espaço territorial. Esse espaço é, por excelência, o espaço geográfi co.

Os sistemas socioambientais defi nem espaços geográfi cos produzidos, que se estruturam por meio do 
ordenamento territorial, espontâneo ou planejado, e seus espaços naturais e sociais devem ser entendidos e 
administrados em função das potencialidades naturais e sociais e das fragilidades ambientais e socioculturais. 
Essas potencialidades e fragilidades são regidas pela combinação/interação entre os componentes da natureza 
e as intervenções/transformações produzidas pela sociedade nos componentes fi xos e dos fl uxos da natureza 
e da sociedade, modifi cando intensamente os primeiros. As transformações da natureza pelas atividades 
humanas afetam, sobretudo, a epiderme da Terra. Essas mudanças ocorrem no relevo, no solo, no subsolo, nas 
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FONTE: Comissão Executora do ZEE - PR, 2014.
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12.1.1  PERSPECTIVA AMBIENTAL12.1.1  PERSPECTIVA AMBIENTAL

Cobertura VegetalCobertura Vegetal
Meta: aumentar as áreas fl orestais
1) manter todos os fragmentos fl orestais e de campos naturais preservados
2) aumentar as áreas de vegetação natural (fl orestas e campos), pelo processo de regeneração natural
3) estimular a silvicultura com espécies nativas comercializáveis
4) estimular a silvicultura com espécies exóticas consorciadas com espécies nativas de regeneração 

natural e/ou cultivadas

Finalidades destas ações:
1) compensação ambiental decorrente de grandes projetos e de aplicação de multas por infrações ambientais
2) serviços ambientais para a proteção de mananciais hídricos
3) servidão ambiental para atendimento da obrigatoriedade da implantação de Reserva Legal nas 

propriedades agrícolas contidas no mesmo bioma
4) recuperação das áreas de preservação permanente
5) proteção contra os riscos de desastres naturais
6) proteção e recuperação da fauna
7) terras preferenciais para expansão fl orestal nas áreas defi nidas como corredores ecológicos, a 

exemplo de:
 relevos em morros, escarpas e serras com declividades preferenciais a partir de 17° (30%)
 planícies fl uviais e marinhas
 solos pouco profundos, pedregosos, muito arenosos e/ou orgânicos

Recursos HídricosRecursos Hídricos
Meta: prover manutenção e melhoramento da qualidade e quantidade disponível das águas
1) tratar adequadamente todos os resíduos líquidos urbanos e industriais, de modo a manter a qualidade 

dos corpos receptores
2) coibir a expansão da malha urbana, industrial e demais atividades que possam causar impactos em 

cabeceiras de drenagens, cujo manancial seja de abastecimento público
3) estimular o plantio ou regeneração natural de fl orestas nas cabeceiras de drenagens, margens de 

rios, lagos e barragens, e também em relevos de alta declividade (acima de 17°ou 30%)
4) implantar aterros sanitários conforme recomendações técnicas específi cas, visando proteger a 

qualidade das águas superfi ciais e subterrâneas
5) ampliar práticas agronômicas conservacionistas para reter e induzir a infi ltração das águas pluviais 

no solo, visando à recarga dos aquíferos subterrâneos e à redução de erosões e inundações
6) reter temporariamente e retardar o fl uxo de águas pluviais ao longo de rodovias, estradas e caminhos, 

visando reduzir processos erosivos
7) coibir a produção da aquicultura com técnicas de cultivos em tanques-rede, a montante de rios e 

reservatórios destinados ao abastecimento público

Conservação dos Solos Agrícolas Conservação dos Solos Agrícolas 
Meta: reduzir a erosão dos solos agrícolas
1) melhorar o sistema de plantio direto na palha
2) intensifi car o cultivo com adubação verde e adoção de cobertura morta entre ruas, nos plantios de 

espécies perenes (exemplo: citrus, café)
3) intensifi car o plantio e o cultivo em nível
4) intensifi car o uso de terraceamento
5) intensifi car o controle de escoamento superfi cial das águas, integrando a adequação de estradas e 

carreadores com a prática de terraceamento

Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos 
Meta: tratar e dar destino adequado aos resíduos sólidos urbanos e industriais
1) intensifi car a coleta seletiva de resíduos sólidos visando reduzir, reutilizar e reciclar, com 

processamento industrial (metais, vidros, papéis/papelão, plásticos)
2) intensifi car o tratamento de resíduos orgânicos visando à compostagem (adubo orgânico) e produção 

de biogás (biodigestores)
3) intensifi car o processamento industrial visando ao reaproveitamento de entulhos inertes de 

demolições e construção civil (resíduos de argamassa, metais, madeiras e plásticos)
4) intensifi car a instalação de aterros sanitários, conforme especifi cações técnicas, com aproveitamento 

do gás metano (biogás)
5) exigir o cumprimento da legislação referente a agrotóxicos, quanto à coleta e destino das embalagens/

resíduos de agrotóxicos, no contexto da logística reversa

Clima e Qualidade do ArClima e Qualidade do Ar
Meta: reduzir a emissão de gases de efeito estufa (como dióxido de carbono e metano e poluentes)
1) estimular a instalação de sistemas de captação/aprisionamento e aproveitamento do gás metano 

para gerar energia a partir de aterros sanitários, currais e granjas
2) estimular a produção e uso de pequenos veículos elétricos urbanos
3) ampliar o uso de veículos elétricos e/ou híbridos, no transporte coletivo urbano
4) intensifi car o controle da emissão para a atmosfera de materiais particulados e gases de efeito 

estufa, sobre veículos, máquinas e indústrias

Energias alternativasEnergias alternativas
Meta: ampliar progressivamente a geração de energias de fontes alternativas
1) estimular a geração de energia do biogás por meio de sua extração em aterros sanitários, do 

tratamento do esgoto e da utilização de resíduos da pecuária
2) estimular a produção de biocombustível de origem vegetal, preferencialmente de produtos não alimentícios
3) estimular a instalação de pequenas centrais hidrelétricas interligadas à rede de distribuição nas 

bacias tributárias dos grandes rios
4) incrementar, em áreas de maior potencial, parques para geração de energia eólica, interligadas à 

rede de distribuição como fonte estratégica e complementar da energia hidrelétrica
5) estimular a instalação, onde há potencial, de pequenas centrais eólicas em distritos, vilas e 

propriedades rurais
6) incrementar a instalação de parques de geração de energia solar interligada à rede de distribuição 

como fonte estratégica e complementar de energia hidrelétrica
7) estimular a instalação de pequenas centrais de energia solar em distritos, vilas e propriedades rurais
8) subsidiar projetos que empreguem os princípios de sustentabilidade nos processos

12.1.2  PERSPECTIVA ECONÔMICA12.1.2  PERSPECTIVA ECONÔMICA

Agricultura/Silvicultura/PecuáriaAgricultura/Silvicultura/Pecuária
Meta: aumentar a produção e a produtividade com práticas agroecológicas e sistemas de produção 

que promovam a integração lavoura, pecuária e fl orestas nas diversas modalidades
1) intensifi car a diversifi cação e a especialização regionalizada da produção agrícola com práticas 

agroecológicas
2) intensifi car a diversifi cação da produção agrícola, buscando atuar em nichos de mercado, com 

produtos de maior valor unitário
3) estimular/intensifi car a criação confi nada e semiconfi nada de aves, suínos e bovinos com práticas 

ecológicas como aproveitamento dos resíduos para compostagem e geração de biogás (captação do 
gás metano), como combustível/energia e adubo orgânico
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4) estimular a silvicultura diversifi cada com especialização regionalizada e cultivo consorciado de espécies 
nativas (ou autorregeneradas) com espécies exóticas (no contexto de cada propriedade rural) 

5) implementar a agricultura de baixa emissão de gases de efeito estufa
6) estimular o sistema agrofl orestal
7) estimular sistemas fl oresta-pecuária
8) estimular a fi xação biológica de nitrogênio

MineraçãoMineração
Meta: desenvolver atividade minerária com controle da qualidade ambiental
1) implementar programa de pesquisa, planejamento e exploração das atividades minerárias nos 

distritos minerais, em especial nas áreas de ocorrência de rochas carbonáticas
2) implementar programa de planejamento e exploração das atividades minerárias e defi nir áreas 

prioritárias, estabelecendo normatização em escala municipal para a extração de bens minerais sociais 
(água, cascalho, argila, areia e agregados minerais), voltados à construção civil de modo geral

3) implementar programa de zoneamento mineral/ambiental em áreas aluvionares, para que a explotação 
dos recursos minerais sociais possa ser realizada de modo sustentável

Indústria Indústria 
Meta: aumentar o valor agregado na produção industrial e a especialização regionalizada de 

tipologias de indústrias
1) aumentar a participação do processamento industrial de grãos
2) estimular arranjos produtivos locais (ex. polos de confecções, moveleiro, entre outros)
3) incrementar desenvolvimento de polos industriais especializados como:

 processamento de grãos (soja, milho, trigo, outros)
 processamento de leite e derivados
 processamento de carnes de aves e suínos
 processamento de carnes e couros de bovinos e outros
 madeiras, papel, celulose e derivados
 máquinas e equipamentos agrícolas
 veículos leves e pesados
 equipamentos pesados para exploração petrolífera
 petroquímicos e químicos
 hardware e eletrônicos
 produtos farmacêuticos
 produtos ligados à área de energia

TurismoTurismo
Meta: ampliar e melhorar a qualidade da atividade turística
1) estimular os investimentos em infraestrutura turística (hotéis, restaurantes, transporte) nos polos 

que tenham atrativos naturais, religiosos, culturais, entre outros
2) implementar programas para aumentar a oferta de alternativas para turismo de lazer, de curta 

permanência (balneários, visitação/contemplação etc.)

12.1.3  PERSPECTIVA SOCIAL12.1.3  PERSPECTIVA SOCIAL

Condições de VidaCondições de Vida
Meta: elevar a qualidade do atendimento social nas áreas de saúde, educação, moradia e transporte 

(ativos públicos)
1) intensifi car programas voltados para a saúde de atendimento público, sobretudo nas regiões com IDH 

mais baixo

2) intensifi car programas voltados para a educação básica e profi ssionalizante
3) intensifi car programas voltados para a moradia popular

Comunidades TradicionaisComunidades Tradicionais
Meta: promover reconhecimento e valorização sociocultural das comunidades tradicionais
1) implementar a regularização fundiária
2) estimular práticas econômicas compatíveis com as características culturais (serviços ambientais, 

coleta/exploração extrativa de espécies vegetais nativas: erva-mate, pinhão, bracatinga)
3) implementar programas específi cos voltados para o reconhecimento e promoção da elevação do nível 

de renda, educação e saúde das comunidades tradicionais

12.2  DIRETRIZES GERAIS12.2  DIRETRIZES GERAIS

12.2.1  AÇÕES DEFINIDAS EM LEIS12.2.1  AÇÕES DEFINIDAS EM LEIS

A Comissão Executora do ZEE-PR reconhece a necessidade de ações obrigatórias para o Estado do Paraná, 
as quais são apresentadas a seguir:

as diretrizes/recomendações estabelecidas no ZEE-PR não substituem ou alteram as determinações 
contidas nas legislações federais e estaduais, em especial as seguintes: Lei Federal nº 12.651/2012 
que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências; Lei Federal nº 12.608/2012 
que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Conselho Nacional de Proteção e 
Defesa Civil, autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres, e dá outras 
providências; Lei Federal nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá 
outras providências; Lei Federal nº 12.187/2009 que institui a Política Nacional sobre Mudanças do 
Clima e dá outras providências; Lei Federal nº 11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o 
Saneamento Básico; Lei Federal nº 11.428/2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 
nativa do bioma Mata Atlântica e dá outras providências; Lei  Federal nº 11.326/2006 que estabelece 
as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais; Lei Federal nº 10.257/2001 que estabelece diretrizes gerais para a Política Urbana 
e dá outras providências; Lei Federal nº 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências; Lei Federal nº 9.433/1997 que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Lei 
Federal nº 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fi ns e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências; Lei Federal nº 5.197/1967 que dispõe sobre a 
proteção à fauna e dá outras providências; Lei Estadual nº 17.133/2012 que institui a Política Estadual 
sobre Mudança do Clima e fi xa seus princípios, objetivos, instrumentos e suas diretrizes no Paraná; Lei 
Estadual nº 12.726/1999 que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o Sistema Estadual 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências; Lei Estadual nº 8.014/1984 que 
dispõe sobre a preservação do solo agrícola e dá outras providências; Lei Estadual nº 1.211/1953 que 
dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Paraná

as diretrizes/recomendações estabelecidas no ZEE-PR não substituem as exigências previstas nas 
Resoluções do CONAMA nº 001/86 e nº 237/1997, quanto às normas da obrigatoriedade de EIAs/RIMAs 
e licenciamento ambiental

as diretrizes/recomendações estabelecidas no ZEE-PR não substituem as exigências previstas na 
Resolução conjunta SEMA/IAP nº 009/2010, SEMA nº 021/2011 e demais normas e resoluções de 
licenciamento

as recomendações do ZEE/PR, em função de sua escala de análise, não dispensam os municípios de 
executarem e/ou atualizarem seus respectivos Planos Diretores

 as recomendações e diretrizes do ZEE/PR não substituem as estabelecidas no âmbito do ZEE PR - 
Litoral, tendo em vista escalas de trabalho diferentes
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Estes setores representam os componentes dos sistemas socioeconômicos e, do mesmo modo que nos 
sistemas naturais, são interdependentes e articulados por meio dos fl uxos de dinheiro, de mercadorias, 
de documentos, de informações, de pessoas, estando todos, direta ou indiretamente, na dependência dos 
recursos naturais.

Os sistemas socioeconômicos só existem por estarem articulados aos sistemas ambientais naturais porque 
é destes que se subtraem os mais diversos recursos, que alimentam a cadeia produtiva e que completam o 
circuito quando os produtos gerados chegam ao consumidor fi nal, que, por sua vez, é o que retroalimenta os 
setores produtivo, fi nanceiro e de serviços.

As USEs foram identifi cadas por meio da integração das variáveis do componente da socioeconomia, 
tendo como base as informações provenientes das estatísticas ofi ciais disponibilizadas pelo Governo Federal 
e Estadual, nas áreas social, de infraestrutura e serviços de utilidade pública e econômica; abrangendo tanto 
o meio urbano quanto o rural.

Tanto a identifi cação das UANs quanto das USEs auxiliou na melhor compreensão do espaço geográfi co 
paranaense, por meio da identifi cação das semelhanças internas de cada unidade e das diferenças externas 
entre as unidades que compõem o mosaico paisagístico do Estado, sendo referências para a defi nição de 
proposições para o zoneamento ecológico-econômico.

De acordo com os estudos apresentados pelos relatórios temáticos e sínteses geradas, foram elaborados 
vários mapas e textos que contribuíram na caracterização e diagnóstico da área de estudo. Como resultado, 
por meio destes e das análises integradas, foram identifi cadas as Zonas de Prognóstico e os Cenários Futuros. 
Esta fase consistiu em proporcionar alternativas, ao planejamento e à gestão pública, mais adequadas ao uso 
sustentável dos recursos naturais, associadas à efi cácia econômica e social.

A identifi cação destas zonas resultou da combinação das UANs e USEs de onde emergiram três 
possibilidades distintas. A primeira, em que a delimitação territorial das UANs e USEs é coincidente; a 
segunda, em que a delimitação das UANs é subdividida em espaços demarcados por duas ou mais USEs; e a 
terceira, em que a delimitação das USEs é subdividida em duas ou mais UANs.

A partir daí identifi caram-se zonas cujas delimitações defi nitivas foram, em sua maioria, ajustadas aos 
limites municipais. Para cada uma das doze zonas identifi cadas foram elaboradas recomendações de caráter 
ambiental, social e econômico, considerando as fragilidades naturais, as potencialidades dos bens naturais 
e as potencialidades e vulnerabilidades sociais.

Após a execução técnico-científi ca, os resultados preliminares do ZEE-PR foram apresentados à comunidade 
diretamente envolvida e à sociedade como um todo, por meio de ofi cinas de trabalho, nas quais se fez ampla 
discussão sobre a identifi cação das Zonas Ecológico-Econômicas, recomendações e diretrizes sugeridas para 
cada uma delas. Foram realizadas 11 ofi cinas nas cidades de: Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Foz do 
Iguaçu, Toledo, Maringá, Londrina, Telêmaco Borba, Umuarama, Pato Branco e União da Vitória.

Em continuidade aos trabalhos técnico-científi cos e aos debates desenvolvidos nas reuniões técnicas 
da Comissão Executora e nas ofi cinas de trabalho, avançou-se para a fase de fi nalização do ZEE-PR, com 
atividades relacionadas a ajustes e complementações do diagnóstico, delimitações das zonas, correções 
e inserções nas recomendações gerais e específi cas, revisão e edição dos mapas temáticos, revisões 
e correções dos conteúdos de texto e submissão do produto para análise e validação pelas autoridades 
competentes, entre as quais a própria Comissão Coordenadora do ZEE, a Diretoria do ITCG e o Secretário do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, além das instituições coparticipantes, como SEPL, SEAB, SEIL, SEDU, SETU, SEEC, 
IAP, AGUASPARANÁ, IPARDES, EMATER, IAPAR, MINEROPAR, SIMEPAR, COPEL, SANEPAR, EMBRAPA, INCRA, Proteção e 
Defesa Civil do Paraná e Unidade Sul do Serviço Florestal Brasileiro.

A disseminação dos resultados obtidos e a implantação do ZEE-PR consistem na próxima etapa do 
zoneamento. Para isso, serão disponibilizadas cópias dos relatórios temáticos e das recomendações das 
zonas identifi cadas para o recorte geográfi co mencionado, em versão impressa, em mídias digitais e online, 
diretamente no site do ITCG.

Quanto à implementação do zoneamento, será defi nido posteriormente o instrumento jurídico mais 
adequado para que as recomendações e diretrizes previstas sejam estratégicas para o setor público (Estado 
e municípios) e indicativas ao setor privado.

13  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comissão Executora do ZEE-PR

O ZEE-PR foi estabelecido a partir do Decreto Estadual n.o 7.750/2010, que dispõe sobre a elaboração do 
Zoneamento Ecológico-Econômico e a criação da Comissão Coordenadora do Programa. A partir da indicação dos 
representantes institucionais da comissão citada, foi constituída uma Comissão Executora, composta por profi ssionais 
vinculados às instituições do Estado, experientes nos diferentes temas considerados no zoneamento.

A Comissão Executora encarregou-se das atividades técnico-científi cas, fundamentais para a execução do 
zoneamento, tendo em vista a elaboração dos procedimentos investigativos dos diagnósticos na perspectiva 
da natureza, da sociedade, dos aspectos jurídicos e institucionais, bem como da elaboração do prognóstico 
e das recomendações gerais para o Estado, e específi cas para cada uma das zonas identifi cadas.

Os conteúdos temáticos foram trabalhados na escala 1:250.000, que permitiu análises regionais 
tanto na perspectiva da natureza quanto da sociedade. Tais conteúdos foram pesquisados por equipes das 
instituições envolvidas, e os resultados parciais e fi nais, apresentados e discutidos periodicamente em 
reuniões técnico-científi cas mensais. Deste modo, o produto apresentado – ZEE-PR – é decorrente de uma 
forte ação interinstitucional, com execução técnico-científi ca multi e interdisciplinar, inaugurando, neste 
tipo de projeto, uma ação direta e constante de profi ssionais especializados vinculados ao Estado e com 
excepcionais qualidades e experiências acumuladas. Este procedimento operacional inédito adotado como 
estratégia de execução gerou um produto técnico-científi co de elevada qualidade e relevância para o Estado, 
sem contar que, com sua conclusão, naturalmente estará internalizado junto aos órgãos gestores do Paraná. 
Foi possível, portanto, ganhar profundidade no processo de conhecimento acumulado no âmbito do projeto, 
permitindo-se obter um diagnóstico que muito se aproxima à realidade do Estado. Com isto, foi possível 
gerar um prognóstico em que a grande quantidade de recomendações, gerais e específi cas, poderão ser de 
extrema utilidade para os mecanismos de gestão, de investimentos públicos e privados no setor produtivo e 
de infraestrutura, bem como nas políticas públicas voltadas para os segmentos social e ambiental.

As informações temáticas tratadas pelas equipes especializadas foram integralizadas em reuniões com 
formato de seminários mensais. Nelas, os resultados parciais e fi nais foram gerenciados e avaliados pela 
coordenação e orientação técnico-científi ca do projeto, visando ajustar a diversidade das informações, a 
resolução de eventuais confl itos e o controle da qualidade dos produtos apresentados pelos pesquisadores.

O fruto das pesquisas temáticas que levaram aos diagnósticos setoriais relacionados com a natureza 
e com a sociedade conduziu à síntese de produtos integrados, a partir de inúmeras reuniões técnicas. 
Estes produtos foram identifi cados em espaços territoriais que guardam semelhanças internas e diferenças 
externas, ou seja, com as áreas vizinhas.

No aspecto da natureza, essas interações resultaram em delimitações de territórios com certo grau de 
homogeneidade interna, os quais foram denominados Unidades Ambientais Naturais (UANs).

A natureza é estruturada em sistemas ambientais, e cada uma de suas componentes só existe em 
complementação combinada com a outra, e, ao mesmo tempo, cada componente pode ser entendido em 
sua dinâmica específi ca. Esse movimento se manifesta em todas as dimensões e só existe porque cada uma 
dessas partes depende da outra e das energias que atuam sobre elas.

As UANs foram identifi cadas por meio da integração das variáveis dos componentes da geodiversidade 
e da biodiversidade, tendo como base, principalmente, as informações temáticas provenientes da geologia, 
geomorfologia e pedologia; ou seja, foram defi nidas como um produto da relação entre o substrato rochoso, 
o relevo e os solos, complementados com informações sobre o clima e a cobertura vegetal natural.

Com relação aos aspectos sociais e econômicos, a atualização do mapeamento do uso e cobertura da 
terra, integrado às análises de dados estatísticos, possibilitou a identifi cação e delimitação de espaços 
territoriais denominados Unidades Socioeconômicas (USEs). Estas, à semelhança das UANs, também se 
defi nem por signifi cativa homogeneidade interna e diferenças com unidades vizinhas.

Pode-se entender que as mais diferentes organizações socioeconômicas estão articuladas e funcionam 
por ações combinadas entre os setores: fi nanceiro, produtivo, de comercialização, serviços e consumo; 
cabendo ao Estado o papel de regulador e gestor.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLASLISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Instituto das Águas do Paraná – ÁGUASPARANÁ 
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER
Instituto Ambiental do Paraná – IAP
Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES
Instituto de Terras, Cartografi a e Geologia – ITCG 
Minerais do Paraná – MINEROPAR 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU
Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul – SEIM 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL
Instituto das Águas do Paraná – ÁGUASPARANÁ
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC
Companhia Paranaense de Energia – COPEL
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Florestas 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
Paraná Turismo 
Procuradoria Geral do Estado – PGE
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR 
Secretaria de Estado da Cultura – SEEC
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná – SEIL
Serviço Florestal Brasileiro – SFB
Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR
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Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.

FIGURA 10.2.2 - FERROVIA MAIRINQUE-SP / RIO GRANDE-RS
Ferrovia Mairinque-SP / Rio Grande-RS: DNIT/PNLT, 2014

FIGURA 10.2.3 - FERROVIA MARACAJU/MS – PARANAGUÁ-PR
Ferrovia Maracaju/MS – Paranaguá-PR: DNIT e PNLT, 2014

FIGURA 10.2.4 - TERMINAIS JÁ EXISTENTES E ÁREAS PROPÍCIAS DE NOVOS TERMINAIS HIDROVIÁRIOS COM ANO ÓTIMO DE 
ABERTURA

Terminais já existentes e áreas propícias de novos terminais hidroviários com ano ótimo de abertura: Adaptado de AHRANA 
(http://www.ahrana.gov.br/a_ahrana.html)
10.2.2.4 PLANEJAMENTO FUTURO PARA O MODAL PORTUÁRIO
Planejamento futuro para o modal portuário: Adaptado de AHRANA (http://www.ahrana.gov.br/a_ahrana.html)

FIGURA 10.2.7 - SISTEMA DE PÍER PARA INFLAMÁVEIS
Fonte: PDZPO, 2014

FIGURA 10.2.9 - EIXO RODOFERROVIÁRIO – AVENIDA PORTUÁRIA
FONTE: EIA PR-340, 2016

FIGURA 10.2.10 - TRAÇADO PROPOSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA PR-340
FONTE: EIA PR 340

FIGURA 10.2.11 - ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DE PARANAGUÁ (DECRETO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016)
FONTE: APPA, 2017

FIGURA 10.2.12 - PROJETO DA FAIXA DE INFRAESTRUTURA
Fonte: SEIL, 2015

FIGURA 10.2.17 - MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DO ESTADO DO PARANÁ COM INDICAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS CADASTRADOS 
NO SIGEP E DOS PAINÉIS INSTALADOS PELA MINEROPAR
Mapa geológico simplifi cado do Estado do Paraná com indicação dos geossítios cadastrados no SIGEP e dos painéis instalados: 
MINEROPAR, 2014
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.

FIGURA 10.2.23 - SUBSTRATOS DE ORIGEM DO SOLO
Substratos de origem do solo: EMATER, 2014 
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.

FIGURA 10.2.24 - REPRESENTAÇÃO DO PARANÁ 1 E DO PARANÁ 2
Representação do Paraná 1 e do Paraná 2: Pró-Rural, 2014.
Contorno do Estado: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.

FIGURA 10.2.25 - LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CONFORME A DINÂMICA DEMOGRÁFICA
Localização dos municípios do paraná conforme a dinâmica demográfi ca: EMATER, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.

FIGURA 10.2.31 - POLOS DE PISCICULTURA NO ESTADO DO PARANÁ
Polos de piscicultura: EMATER, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.
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FIGURA 10.2.32 - LOCALIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PROCESSADORAS (FRIGORÍFICOS) NO ESTADO DO PARANÁ
Indústrias processadoras (frigorífi cos): EMATER, 2014 
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.

FIGURA 10.2.36 - IMAGEM ORBITAL DO PARANÁ, COM CONCENTRAÇÃO DE REFLORESTAMENTOS EM TELÊMACO BORBA
Imagem de satélite Landsat: Google Earth, 09/04/2013

FIGURA 10.2.37 - MOSAICO DE USO DO SOLO E VARIAÇÃO NA ÁREA DE BRACATINGAIS ENTRE 2004 E 2009 – COLOMBO
Imagens de satélite: Google Earth, 2004 e 2009.

FIGURA 10.2.43 - ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Áreas estratégicas para conservação da biodiversidade: IAP, 2014
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografi a: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.
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FIGURA 11.1.10 - UAN 8: SÃO MATEUS DO SUL - ORTIGUEIRA - JOAQUIM TÁVORA
FIGURA 11.1.11 - UAN 9: GUARAPUAVA - PITANGA
FIGURA 11.1.12 - UAN 10: PALMAS - PALMITAL - REALEZA
FIGURA 11.1.13 - UAN 11: FRANCISCO BELTRÃO - PATO BRANCO
FIGURA 11.1.14 - UAN 12: CORNÉLIO PROCÓPIO - MARILÂNDIA DO SUL
FIGURA 11.1.15 - UAN 13: FOZ DO IGUAÇU - MARINGÁ - BANDEIRANTES
FIGURA 11.1.16 - UAN 14: PARANAVAÍ - UMUARAMA
FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014
Unidades ambientais naturais: Comissão Executora do ZEE - PR, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
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FIGURA 11.2.10 - USE 8: PATO BRANCO - REALEZA
FIGURA 11.2.11 - USE 9: GUARAPUAVA - PITANGA
FIGURA 11.2.12 - USE 10: ORTIGUEIRA - IBAITI
FIGURA 11.2.13 - USE 11: PALMITAL - CÉU AZUL
FIGURA 11.2.14 - USE 12: FOZ DO IGUAÇU - LONDRINA
FIGURA 11.2.15 - USE 13: PARANAVAÍ - UMUARAMA
FONTE: Comissão Executora do ZEE-PR, 2014

Unidades socioeconômicas: Comissão Executora do ZEE - PR, 2014.
Divisas municipais: ITCG, 2014.
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FONTE: Comissão Executora do ZEE, 2014
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FIGURA 12.15 - ZONA 12: PARANAVAÍ - UMUARAMA
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A elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico deve partir da 

adoção de uma metodologia de trabalho baseada na compreensão 

integrada das características dos ambientes naturais, das realidades 

socioeconômicas e dos aspectos jurídico-institucionais.

Deve identifi car e analisar esses elementos nos diferentes 

âmbitos da realidade, sob a perspectiva da dinâmica do processo 

de ocupação humana e das relações econômicas e sociais.

A compreensão integrada associada ao diagnóstico e as diretrizes 

pactuadas para a ação contribuem para a orientação dos esforços 

de investimentos do governo e da sociedade civil, segundo as 

peculiaridades das áreas defi nidas como zonas e tratadas como 

unidades de planejamento territorial.

No volume 3, são apresentados: desenvolvimento sustentável e as 

tendências; análise da interação sociedade e natureza; e cenários 

com recomendações do Zoneamento Ecológico-Econômico.
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