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PALAVRA DO PRESIDENTE

Dando sequência à nossa série de con-
tribuições para o desenvolvimento do 
nosso Estado, o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná 
(CREA-PR) apresenta “uma contribuição 
para planos de desenvolvimento do Pa-
raná: passado, presente e uma visão de 
futuro”.  A publicação é fruto do projeto 
“Paraná Futuro”, que tem como objetivo 
central traçar propostas para a evolução 
socioeconômica paranaense, e foi coor-
denado pelo engenheiro eletricista, Luiz 
Carlos Correa Soares. 

O autor conta com longa história profis-
sional e também de contribuição às en-
tidades de classe e ao Sistema Confea/
Crea. 

O trabalho é o resultado de mais de dois 
anos de pesquisa com estudos sobre 
o território, recursos naturais, energia, 
transportes, saneamento, espaço urba-
no e rural, comunicações, entre outros. 
Dessa forma, conseguiu organizar infor-

mações relevantes para contribuir com 
o futuro desenvolvimento paranaense. 
Analisando o passado, mas com o foco 
no futuro. 

O objetivo do projeto é produzir um con-
junto de estudos como contribuição do 
CREA-PR à modelagem, elaboração e 
construção de um formato de destino 
para o Paraná na busca do bem viver, 
com observância da qualidade técnica e 
respeito ao meio ambiente. 

Esperamos que o estudo seja útil aos 
nossos profissionais, entidades, empre-
sas, gestores públicos, sociedade em 
geral e que contribua para que o Paraná 
retome sua posição de liderança e van-
guarda, sem perder a visão abrangente 
e objetiva do desenvolvimento justo, de-
mocrático e solidário do Estado. 

Engenheiro Civil Joel Krüger 
Presidente do CREA-PR
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APRESENTAÇÃO

“Entre os astros do Cruzeiro 
és o mais belo a fulgir. 

Paraná és o luzeiro! 
Avante, para o porvir!”

Estribilho do Hino do Paraná[1]  

[1] Hino composto em 1903 pelo músico e maestro paranaense Bento João de 
Albuquerque Mossurunga (06/05/1879 - 23/10/1970).

O Crea-PR nos últimos anos tem feito um significativo esforço 
no sentido de dar uma contribuição ao processo de pensar o de-
senvolvimento do Paraná, pesquisando junto aos profissionais 
e à sociedade paranaense a sua visão quanto às suas necessi-
dades e olhares ao que está sendo realizado – e não realizado 
– em termos de ações correlacionadas com o desenvolvimento 
do estado.

Para tal, instituiu desde há algum tempo um processo de deba-
te sobre alguns temas de políticas públicas com as instituições 
políticas em âmbito municipal, estadual e federal.

Os procedimentos para a realização dos estudos correspon-
dentes foram compartilhados com várias organizações partici-
pantes do Conselho, produzindo documentos que estão sendo 
aproveitados como contribuições para programas de vários go-
vernos municipais. 

No presente estudo esse olhar está sendo ampliado, tanto ge-
ográfica quanto tematicamente para abranger o Paraná como 
um todo, e individualmente os 399 municípios que o integram. 
O objetivo primordial é contribuir para a elaboração de amplos 
Planos de Desenvolvimento do Paraná, com visão de futuro, ou 
seja, não simples programas de governo, mas sim planos de Es-
tado.

APRESENTAÇÃO
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Nesse sentido, estamos elaborando uma proposta de desenho 
do desenvolvimento socioeconômico do estado do Paraná, me-
diante uma composição virtuosa entre aquilo que foi e/ou está 
sendo realizado com o que poderá e/ou deverá ser realizado. Em 
outras palavras, um olhar no passado e no presente, porém com 
um foco maior no futuro.

Isso significa a elaboração de um modelo, um método e uma fer-
ramenta de planejamento que deverá servir de base para aná-
lises, diagnósticos e formulações de propostas não apenas do 
Crea-PR para ações de desenvolvimento estadual, decorrentes 
do uso dos recursos naturais – imensos – do estado e de suas 
enormes potencialidades. Sempre dentro de parâmetros de 
conservação e preservação ecologicamente adequados. 

Esse sistema também será um importante auxilio para estudos, 
projetos e atividades não apenas dos profissionais abrangidos 
pelo Crea-PR, mas também das entidades de classe, das insti-
tuições de ensino, dos poderes constituídos, das empresas e da 
sociedade em geral.

Dentre as razões objetivas que levam o Conselho a abraçar um 
desafio de tal magnitude cabe especial destaque para aquelas 
sucintamente descritas a seguir.

1 Os valores primordiais e orientadores da construção do Pa-
raná que queremos são Desenvolvimento, Democracia, Li-

berdade, Solidariedade, Equidade, Sustentabilidade, Respeito 
à Diversidade Sociocultural, Identidade estadual e nacional.     

2 Qualquer processo de desenvolvimento, tanto estadual 
quanto nacional deve ter como objeto principal os interes-

ses da sociedade como um todo, ou seja, sem prevalências de 
setores ou nichos de interesses específicos. Além disso, deve 
conter relevância especial para a sustentabilidade ambiental. 

3 Da mesma forma, qualquer processo de desenvolvimento 
– inclusive quanto à sua concepção e elaboração – tanto 

nacional quanto regional ou estadual, não pode prescindir da 
participação dos sistemas profissionais, em especial nas áre-
as da Engenharia, Agronomia e Geociências, tendo em vista a 
qualificação de seus profissionais e das organizações nas quais 
participam.

4 O Paraná, tal como o Brasil, precisa buscar o seu futuro com 
compromisso ambiental, qualidade de vida, distribuição de 

renda e de oportunidades para a sociedade como um todo.

O projeto Paraná Futuro segue o rumo dos princípios e diretrizes 
acima, ou seja, está andando nas direções adequadas e decor-
rentes desse rumo.

Em resumo, o objetivo geral do projeto é produzir um consis-
tente conjunto de estudos e documentos que balizem e instru-
mentem a contribuição do Sistema Crea-PR à modelagem, ela-
boração e construção abrangente e objetiva de um projeto de 
destino e de caminhares para o Paraná e o seu povo, na busca 
do bem-viver e com respeito à qualidade técnica e ao meio am-
biente.

APRESENTAÇÃO
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São objetivos específicos:

1 Estabelecimento de bases de abordagem ao desenho de um 
projeto de futuro do Paraná, no sentido do desenvolvimento 

estadual com sustentabilidade e distribuição de renda.

2 Realização de um conjunto de estudos que balizem: a) a 
construção de uma visão abrangente e objetiva a respeito 

de um projeto de desenvolvimento do estado; b) a inserção do 
Sistema Crea-PR no projeto de construção de um Paraná justo, 
democrático e solidário.

3 Promoção de um amplo debate democratizado em todo o 
Paraná, com profundidade e abrangência, envolvendo as or-

ganizações do Sistema Crea-PR, as organizações correlatas aos 
temas selecionados, os organismos de governo e a sociedade 
em geral.

4 Elaboração de documentos e processos de divulgação do 
saber acumulado sobre o escopo do estudo, refletindo pro-

postas de princípios, diretrizes e ações a serem cumpridas pe-
los poderes constituídos e pela sociedade organizada. Inclusive 
o Sistema Crea-PR, naquilo que lhe couber.

5 Elaboração de um sistema de informações adequado ao 
processamento das informações contidas no grande banco 

de dados que resultar dos estudos realizados pelo projeto.

6 Disponibilidade para os profissionais, as entidades, as em-
presas e as instituições de ensino pertencentes ao Sistema 

Crea-PR, de informações para subsídios de seus projetos e ati-

vidades relacionadas, direta ou indiretamente, a processos de 
desenvolvimento no estado do Paraná.

Para tal, os temas setoriais abordados são coerentes com a 
abrangência de um formidável elenco de produtos de estudo 
e/ou de políticas públicas nas áreas tecnológicas, contidos nos 
três sistemas constitutivos de Estado, de acordo com a sua con-
cepção mais atual, ou seja, Território, Sociedade e Governo. 

a) Quanto ao Território, os temas abordados são: Recursos 
Naturais; Energia; Transportes; Saneamento; Espaço Urbano; 
Espaço Rural; Comunicações. 
b) Quanto à Sociedade: População; Formação; Trabalho, Produ-
to e Renda.  
c) Quanto ao Governo: Turismo; Finanças Públicas Municipais; 
Relações Internacionais (Mercosul).

O estudo enfoca cada tema setorial de maneira ampla e pro-
funda no que diz respeito aos aspectos contidos nas suas res-
pectivas definições. Para tal, seu desenvolvimento contempla 
a visão estadual e considera o contexto nacional correlato. E, 
conforme o caso, considera também o contexto internacional.

A metodologia perseguida é o processo lógico utilizado em mui-
tas situações do dia a dia das nossas profissões, para cujas 
soluções os profissionais com registro no Crea-PR estão capa-
citados, treinados e experimentados. Para sintetizar, podemos 
recuperar ensinamentos do Padre Antônio Vieira, para o qual 
olhar e ver não são exatamente a mesma coisa. Então, devemos 
olhar e ver aquilo que temos, diagnosticar êxitos, dificuldades e 
oportunidades e engenhar o futuro em termos de necessidades 

APRESENTAÇÃO
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e possibilidades reais. 

Em outras palavras, devemos perceber claramente aquilo que 
já temos e aquilo que precisamos ter e que queremos ter. E, a 
partir daí, ousar, inventar, inovar, engenhar.

Por que a contribuição do Crea-PR é importante na construção 
do futuro do Estado do Paraná, com ênfase nos aspectos ati-
nentes às políticas públicas ligadas direta ou indiretamente às 
áreas tecnológicas?

Porque a população paranaense, tal como a brasileira, têm 
necessidades de bens e serviços cuja provisão depende dire-
tamente das habilidades e competências dos profissionais re-
gistrados no nosso Conselho. Também porque eles são repre-
sentados pelas respectivas entidades de classe e, em grande 
parte, são formados nas instituições de ensino existentes no 
Paraná. Além disso, porque existem organizações empresariais 
paranaenses – também nacionais e internacionais – que atu-
am no estado, das quais fazem parte esses profissionais. Em 
outras palavras, são profissionais do desenvolvimento, prepa-
rados, treinados e capacitados para promover inovações, difun-
dir e aplicar técnicas adequadas à realização de bens e serviços 
indispensáveis à sociedade. 

Assim, a busca de respostas quanto ao que o Crea-PR pode e 
pretende fazer, em termos de desenvolvimento do Paraná, 
constitui exatamente o escopo deste estudo. Por isso, estare-
mos sempre atentos e obedientes a uma postura muito firme no 
sentido de dar um contributo aos esforços das instituições e da 
sociedade paranaense no rumo de um futuro mais promissor. 

Esse futuro tem amplos aspectos e perspectivas, onde devem 
ser destacadas aquelas mais atinentes aos saberes e compe-
tências dos profissionais que fazem parte do Conselho Regional 
de Engenharia, Agronomia e Geociências do Paraná - Crea-PR.

Curitiba, Junho/2014

Luiz Carlos Correa Soares[1]  
Coordenador do Projeto Paraná Futuro

[1]  Engenheiro Eletricista, formado pela Universidade do Rio Grande do Sul 
- URGS em 1965, trabalhou no setor de engenharia de distribuição da Copel, 
atual Assessor de Assuntos Estratégicos da Presidência do Crea-PR.

APRESENTAÇÃO
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No Brasil não temos um projeto de Nação, no sentido de projeto 
de rumo e de destino. Ou seja, a caracterização plena daquilo 
que Celso Furtado denominou, com muita propriedade: Brasil, a 
construção interrompida.

No Paraná, até em consonância com a situação nacional, tam-
bém não há um projeto de Estado, como parcela da nação. E, 
por via de consequência, urge elaborá-lo e implementá-lo.

Como já foi destacado na Apresentação deste documento, o Pa-
raná – tal como o Brasil – precisa buscar o seu futuro sob um 
processo de desenvolvimento submetido ao compromisso com 
a sustentabilidade ambiental, bem como com a distribuição de 
renda e de oportunidades para a sociedade como um todo, in-
clusive os profissionais do Sistema Crea-PR.

Portanto, deve-se fazê-lo sob quatro alicerces fundamentais: 1 - 
o conhecimento pleno das realidades vigentes; 2 - a qualificação 
profissional; 3 - a justiça social; 4 - o respeito ambiental.

Preliminarmente, faz-se necessário recuperar alguns conceitos 
básicos que são fundamentais para a percepção do objetivo, do 
conteúdo e da própria organização deste estudo.

Estado é um sistema constituído por três elementos organizati-
vos, também sistêmicos: população, território e governo. Este, 

INTRODUÇÃO

 “A verdadeira generosidade para com o futuro 
consiste em dar tudo ao presente”

Albert Camus, escritor argelino

INTRODUÇÃO
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por incorporar a prerrogativa de autoridade capaz de organizar 
e administrar a sociedade e o território, normalmente é confun-
dido com o Estado. Mas Estado e governo, como vemos, não são 
sinônimos porque este é parte daquele.

Modernamente, Nação é entendida como um sistema consti-
tuído por um território reconhecido, um povo de cidadãos, um 
grau evidente de autonomia e um Estado para expressar a or-
denação social, política, econômica e jurídica de forma legítima 
e eficaz.

Daí se pode inferir que a dimensão do conceito de Nação é maior 
do que a do conceito de Estado e, por consequência, é mais im-
portante. Da mesma forma, o Estado é mais importante do que 
o Governo, até porque este é transitório e aquele – o Estado – é 
mais duradouro. É claro que existem limitações às respectivas 
permanências em razão de mutações naturais decorrentes dos 
caminhares das sociedades e das nações ao longo da História 
humana. 

De qualquer modo, o Estado foi a forma organizativa e sistêmi-
ca que o Homem encontrou para ser o agente civilizador e or-
denador das suas relações de convivência política. A definição 
filosófica de Estado tem desafiado os pensadores em muitos 
momentos da História. Assim, sinteticamente, poder-se-ia dizer 
que tivemos o Estado absoluto de Hobbes, o constitucional de 
Locke, o racional de Kant, o ético de Hegel e, finalmente, o de 
direito.

O Estado de direito foi o modelo tido como o mais acabado, na 
direção da democracia e da possibilidade de ser o agente re-

gulador das relações da sociedade. A História, entretanto, tem 
demonstrado que essa perspectiva não se realizou porque tem 
sido impedida pelos interesses do capital e das más políticas, de 
tal sorte que hoje o Estado tem involuído, em muitos casos, para 
a situação de Estado privatizado.

Por isso mesmo, a História também acabou por confirmar a con-
cepção de que o Estado existe devido aos antagonismos irre-
conciliáveis entre as classes sociais e está sempre a serviço da 
classe mais forte e dominante. Por isso, deve-se sempre ter um 
olhar atento sobre as relações do Estado com todas as forças 
vivas da sociedade e não de modo prioritário com os detentores 
do poder econômico e político, como é mais comum acontecer.

Neste estudo, estamos usando uma adaptação simplificada do 
conceito de Estado e isso não é incoerente porque o sistema 
de organização de uma Unidade Federativa no Brasil contém os 
mesmos sistemas constitutivos de um Estado Nacional (terri-
tório, população e governo), em dois níveis (estadual e muni-
cipal) e em três âmbitos (executivo, legislativo e judiciário). 
Coincidentemente, no Brasil é dado o nome de estados às UFs, 
mas isso não é motivo suficiente para que se apresentem difi-
culdades conceituais. Destaque-se que em alguns países, com 
sistemas federativos como o Brasil, as UFs são denominadas de 
outras formas como, por exemplo, províncias, departamentos 
ou cantões.

Também, de um modo simplificado, devemos recuperar o con-
ceito de plano como sendo um conjunto de programas, proje-
tos, processos e, enfim, de atitudes. Ele se destina a indicar 
ações julgadas e definidas como necessárias para finalidades 

INTRODUÇÃO
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amplas e diversificadas, porém sempre confluentes para os 
macro-objetivos integradores.

Em se tratando de planos de desenvolvimento é indispensável 
colocar sempre algumas questões básicas: de qual desenvolvi-
mento se trata, para quê serve, como, quando, quem, por quanto 
tempo, quanto custa. E, por fim, a pergunta mais importante e 
que normalmente não é feita ou permanece no limbo ou é ocul-
tada por interesses outros, ou seja, quem deve se apropriar dos 
resultados do desenvolvimento? Para esta indagação a res-
posta deve ser simples e direta: a sociedade de forma integral, 
como um todo. 

Outra questão também muito importante que, felizmente, vem 
tendo cada vez mais ênfase no mundo atual, diz respeito aos 
custos ambientais do desenvolvimento. 

Também é mister destacar que desenvolvimento e crescimento 
não são sinônimos. Em se tratando de crescimento econômico, 
na maioria dos países ditos em desenvolvimento como o Bra-
sil – modernamente chamados “emergentes” –, os processos 
desenvolvimentistas são mais ou menos episódicos, normal-
mente cíclicos e de curta duração, tipo uma gangorra que sobe 
e desce ou algo que cresce e corta. No Brasil, os processos em 
gangorra são típicos porque não temos realmente planos de de-
senvolvimento de longo alcance e apenas têm ocorrido alguns 
planos ou programas isolados. Exemplos: o “50 anos em 5” de 
JK, o plano elaborado no governo João Goulart e coordenado por 
Celso Furtado, o qual foi abandonado em decorrência da deposi-
ção do presidente. No período 1964-1985 houve dois PNDs. Nos 
anos 70 o Brasil chegou a crescer perto 10% ao ano com gran-

des investimentos principalmente em setores de infraestrutu-
ra como, por exemplo, energia, transporte e telecomunicações. 
Atualmente, temos programas governamentais de crescimento, 
do tipo PACs, e outras tentativas de recuperação da estagnação 
ocorrida nas duas últimas décadas do século passado. 

Os Planos Plurianuais - PPAs, exigidos em lei nos três níveis de 
governo, são sempre programas quadrienais, apenas defasados 
em um ano em relação às respectivas gestões governamentais. 
E, normalmente, para muito pouco têm servido, ressalvadas as 
exceções. 

Alguns planos de mais largo curso são uni-setoriais e normal-
mente não dialogam com os de outros setores, mesmo aqueles 
mais afins. Em outras palavras, nuas e cruas, na maioria das ve-
zes cada qual trata de si, sem ideias de integração de ações ou 
conjuntos de ações.

Por outro lado, em âmbito mundial é inegável – e hoje quase 
inquestionável – a posição de “emergência” e até de alguma li-
derança do Brasil, principalmente no espaço latino-americano 
e sul-americano. As vantagens desse status são evidentes, po-
rém as responsabilidades também o são.

Em resumo, os governos costumam ter programas de “cresci-
mento” e planos plurianuais de “desenvolvimento” – tudo entre 
aspas – os quais são sempre finitos, referidos aos tempos dos 
mandatos respectivos.

Todavia, os Estados nacionais e os infranacionais devem ter 
projetos de futuro, com definição de direção e trajetórias que 

INTRODUÇÃO
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estejam muito além de belas listas de desejos, as quais nem 
sempre saem do papel. A trajetória de uma Nação não pode ser 
em ziguezague, sem rumo e destino. E estes devem ser defi-
nidos pelas forças sociais e políticas de forma democrática e 
soberana, dentro dos mecanismos existentes. Estes, caso não 
estejam adequados aos valores e princípios desejados pela so-
ciedade, devem ser adaptados ou mudados pelas vias normais 
disponíveis. Nos Estados democráticos, essas vias são o voto e 
as formas legítimas de pressão e representação da sociedade.

De qualquer modo, dentro dos demais princípios e valores já 
aludidos, é indispensável que o desenvolvimento nacional – e 
por via de consequência o do Paraná –, se dê de forma integra-
da. Esse é, seguramente, um mínimo de exigência que se deve 
fazer em respeito aos ditames de qualquer sistema de organiza-
ção federativa nacional ou estadual.

Pelo presente estudo, o Crea-PR manifesta e materializa a sua 
intensão de contribuir nessa direção, dentro de suas limitações 
institucionais intrínsecas, muitas vezes até difíceis de superar.

Síntese histórica e territorial[1] 

Uma rápida e sucinta compreensão do processo de definição do 
território hoje ocupado pelo estado do Paraná pode ser buscada 
a partir do acordo firmado entre os reinos de Portugal e de Espa-
nha em 7 de junho de 1492, denominado Tratado de Tordesilhas 
e destinado a dividir as terras que viessem a ser descobertas 
na direção ocidental. Trata-se de um processo que foi bastante 

[1]  Fonte referencial principal: História do Paraná, do poeta, político e histo-
riador curitibano, Alfredo Romário Martins (08/09/1874 - 10/09/1948).

complicado, dadas as idas e vindas das discussões anteriores e 
posteriores, bem como as interpretações divergentes surgidas 
a respeito da posição efetiva da linha demarcatória das áreas 
que pertenceriam ao domínio de cada país.

Em decorrência dessas interpretações, o território que viria a 
constituir o Paraná poderia ou não estar parcialmente incluído 
na área da capitania de Santo Amaro cujo donatário era Pero Lo-
pes de Souza. O limite da Capitania poderia estar na altura de 
Iguape, como queriam os espanhóis, ou mais ao sul, como que-
riam os portugueses. Por exemplo, para o soberano português a 
região abrangida pela capitania de Pero Lopes de Souza iria até 
a altura de Laguna. E também se diz que ele teria dado instru-
ções para atingir a foz do Rio da Prata, então sob o controle dos 
espanhóis.

Todavia, sabemos que os limites do território sob o domínio 
português foi sendo estendido enormemente na direção sul e 
oeste, principalmente em decorrência das chamadas entradas 
e bandeiras.

Por outro lado, na metade do século 16 os espanhóis, vindos do 
oeste (Paraguai), também aqui se estabeleceram com a cha-
mada República del Guayra[2] .

Na época, segundo avaliações de historiadores e analistas do 
tema, existia uma população nativa entre 100 mil e 300 mil in-
dígenas de várias tribos, mas eram predominantes os Guaranis 
e os Jês, estes nas regiões serranas e aqueles nas regiões de 

[2]  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Republica_del_
Guayra.jpg
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vales de grandes rios e nas florestas tropicais. 

Conforme mapa exposto a seguir, os espanhóis chegaram a 
ocupar mais de 2/3 do hoje território paranaense, uma região 
delimitada ao sul pelo rio Iguaçu, a oeste pelo rio Paraná, ao 
norte pelo rio Paranapanema. Ao leste, abrangia até a bacia do 
Tibagi. 

Procedentes de ocupações espanholas do Rio da Prata e do Pa-
raguai, os espanhóis inicialmente foram atraídos pela busca de 
ouro, de prata e de outros metais e de pedras preciosas. Essas 
explorações, sob o comando do Vice-Rei espanhol do Peru, visa-
vam atender ao interesse da Espanha pela parte sul da América 
e constituíam o objetivo principal naquela época.

Como se pode observar no mapa ao lado, foram fundadas al-
gumas cidades e povoações importan-
tes, tais como Ontiveros, Ciudad Real del 
Guayra, Villa Rica del Espíritu Sanctu, Tam-
bo del Hierro, além de reduções jesuíticas.

Ontiveros foi desenvolvida nas proximida-
des de Ciudad Real del Guayra, nas ime-
diações do Salto de Sete Quedas e não 
próxima da foz do rio Iguaçu, como está 
marcada no mapa referido. Teve duração 
efêmera, sendo incorporada à Ciudad Real 
del Guayra na foz do rio Piquiri, na região 
onde está a atual cidade de Guaíra.

Villa Rica del Espíritu Sanctu, após mudan-
ças de local, foi definitivamente construí-
da junto às margens do rio Ivaí, na foz do 
rio Corumbataí, no hoje município de Fê-
nix. Permaneceu até o início da década de 
1630, quando toda a ocupação espanhola 
foi abandonada e suas cidades destruídas 
em razão da pressão dos novos ocupan-
tes do território. Ou seja, os bandeirantes 
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portugueses, em especial os comandados por Raposo Tavares. 

Tambo situava-se junto às margens do rio Piquiri, ao que consta 
numa região ferrífera, na mesorregião Centro-Sul, mais ou me-
nos onde hoje se localiza o município de Marquinho. A palavra 
Tambo deriva do quíchua tampu e significa pouso, parada, al-
bergue. Acresça-se que no sul do Rio Grande do Sul tambo signi-
fica estábulo ou local de produção de leite.

No território da ocupação espanhola também foram instaladas 
várias reduções jesuíticas, tanto espanholas quanto portugue-
sas, obviamente destinadas não apenas a tratar de questões 
religiosas. Como sabemos, também serviam ao trato com os po-
vos nativos, reais possuidores do território, como mão-de-obra 
para os colonizadores e exploradores portugueses e espanhóis. 

Tais como os portugueses a partir do leste, o objetivo inicial 
principal dos espanhóis, a partir do oeste da região, era a procu-
ra de riquezas minerais. Entretanto, apenas ametistas e alguns 
tipos de minérios de ferro foi o que eles encontraram. Então, foi 
dada certa relevância na exploração de metais ferrosos porque 
serviam para produzir armas, ferramentas e instrumentos para 
desbravamento e até para funções agrícolas primárias.

Tendo ocorrido um relativo fracasso nessas empreitadas, os es-
panhóis – e posteriormente os portugueses – voltaram-se para 
exploração e o cultivo da erva mate, com largo uso no Paraguai, 
servindo até como produto de exportação. Iniciavam-se, assim, 
os primórdios de o ciclo econômico da erva mate que teve seu 
apogeu no Paraná a partir do século 18.

Como referencial, uma pesquisa realizada em 2010 pelos pes-
quisadores Jefferson de Lima Picanço (Unicamp) e Maria José 
M. de Mesquita (UFPR), resumida no artigo abaixo referenciado, 
constitui um significante instrumento de valor acadêmico, his-
tórico e sociológico para a compreensão dessa importante pas-
sagem histórica da ocupação e do povoamento da região que 
veio a se constituir no estado do Paraná[3] . 

Por oportuno e esclarecedor, insere-se a seguir o inteiro teor das 
Conclusões da referida matéria.

Os recursos minerais, principalmente os metais preciosos, 
foram um importante motor da conquista ibérica, em tem-
pos modernos. A região Paraguaia, no entanto, não conti-
nha recursos minerais suficientes para justificar um tipo de 
exploração econômica similar ao que os espanhóis desenvol-
veram no planalto andino. 

As ametistas representaram principalmente os anseios de 
riqueza por parte dos primeiros espanhóis, ainda na época 
da conquista. O desengano de seu valor foi um duro gol-
pe nos sonhos dessa primeira geração de colonos. O ferro, 
por outro lado, era uma necessidade, tanto na fabricação de 
ferramentas na própria região quanto na troca e nas boas 
relações com os povos guaranis circunvizinhos. A explora-
ção do ferro realizada no Guairá foi facilitada pela larga 
experiência dos espanhóis na mineração e siderurgia na pe-
nínsula ibérica. Estes aspectos somados se traduzem no pio-

[3]  O cristal, o ferro e o sal: recursos minerais do antigo Guairá (1557-
1632), atual estado do Paraná - Terræ Didática, 6(2): 67-75 <http://www.ige.
unicamp.br/terraedidatica/>
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neirismo espanhol das atividades mineiras e siderúrgicas 
no novo continente, em contraste com seu desenvolvimento 
mais lento da América portuguesa.

O nome Paraná[4]  vem do guarani “para” (mar) e “anã” (pare-
cido, parente, semelhante), o que significaria rio grande, se-
melhante ao mar, tal como o Paraná, o maior rio no território 
paranaense, na divisa com Mato Grosso do Sul e Paraguai. A pro-
núncia Paranã, com o tempo, alterou-se para a pronúncia atual.

A denominação Paraná foi estabelecida oficialmente a partir de 
1853, no processo da elevação à categoria de Província da en-
tão Comarca de Curitiba, pertencente à Província de São Paulo, 
que vigorou até 19 de dezembro de 1893.

Anteriormente, em 1811, tinha havido uma tentativa frustrada 
de separação, liderada por Pedro Joaquim de Castro Correia e 
Sá, Floriano Bento Viana, Francisco de Paula e Silva Gomes e 
Manoel Francisco Correia Júnior. Em 1821, Bento Viana, que era 
militar, iniciou um movimento separatista que teve o nome de 
“Conjura Separatista”, mas não recebeu apoio e foi rechaçada. 
Depois de Bento Viana, Francisco de Paula e Silva Gomes iniciou 
outra tentativa, mas morreu assassinado. Por último, concluin-
do a trilogia dos heróis da criação da Província do Paraná, Ma-
noel Francisco Correia Júnior, de Paranaguá, conseguiu a con-
solidação da Comarca de Curitiba em Província, a qual veio a se 
chamar Paraná, como já foi visto.

Na sua obra já referida Romário Martins, citando Ruy Christo-

[4]  Cf. José Carlos Vicente Ferreira Municípios Paranaenses - Origens e 
significados dos seus nomes - Cadernos Paraná da Gente - No. 5 - 2006.

vam Wachowicz, diz “... no processo de emancipação da Co-
marca, não houve participação da população nem sua maior 
mobilização. Tudo se resolveu nos escalões imperiais. A dimi-
nuta participação das próprias elites regionais no processo de 
emancipação, levou as autoridades imperiais a batizarem a 
nova Província. Recentemente, havia sido criada uma Pro-
víncia no norte do Brasil que teve seu nome tirado do maior 
rio da região: Amazonas. O mesmo comportamento foi apli-
cado à Comarca de Curitiba. Sendo o Paraná o maior rio a 
banhar o território provincial, dele foi extraído o nome da 
mesma: Paraná”. 

Assim, a denominação da Província do Paraná foi impositiva e 
seu primeiro presidente foi Zacarias de Góes e Vasconcellos.

Hoje, o Paraná é uma das 27 Unidades Federativas brasileiras, 
situa-se na Região Sul do país, ocupa uma área de 199.800,2 
km2, faz divisa ao sul com o estado de Santa Catarina, ao norte 
com São Paulo e a noroeste com Mato Grosso do Sul. A oeste tem 
fronteiras com Paraguai e Argentina. Ao leste é banhado pelo 
Oceano Atlântico e também faz divisa com São Paulo. 

Genealogia da divisão territorial

A evolução da divisão territorial do Paraná, como era natural na-
quele tempo, ocorria de forma muito lenta. Os cinco primeiros 
municípios criados no Paraná só começaram a ser estabeleci-
dos depois de um século e meio a partir do descobrimento e 
demoraram mais de um século para serem efetivados, oficial-
mente. 
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O primeiro foi Paranaguá, em 1648, depois Curitiba, em 1693, 
São Luiz de Guaratuba da Marinha (Guaratuba de hoje) em 1771, 
Castro em 1779, Antonina em 1797 e Lapa em 1806.

A seguir, no decorrer de mais de um século, isto é, até 1924 fo-
ram criados mais 53 municípios, distribuídos por todo o terri-
tório paranaense, sendo que alguns foram realocados, de sorte 
que em 1924 existiam 56 municípios. Sua distribuição, no en-
tanto, ficou muito desigual em termos de dimensões e de dis-
tribuição espacial, com grande predominância na região mais 
próxima do litoral, como era natural que acontecesse.

Devido a muitas alterações havidas no quadro territorial, em 
1940 havia 49 municípios, número inferior à situação de 1924. 
A distribuição geográfica desses municípios era predominan-
te na região sudeste e nordeste do território, desde a fronteira 
sul com Santa Catarina até fronteira nordeste, com São Paulo. 
Entretanto, para oeste a maior área geográfica estava dividida 
apenas entre seis municípios. O de maior dimensão territorial 
era Guarapuava, ainda hoje o município de maior área territorial 
do Paraná. Na época, se estendia desde a região central do es-
tado até o rio Paraná, na fronteira com o Mato Grosso. Os outros 
grandes municípios eram: Palmas e Clevelândia, na fronteira 
sul com Santa Catarina; Foz do Iguaçu, na fronteira oeste, com 
Argentina e Paraguai; Londrina e Sertanópolis ao norte, na fron-
teira com São Paulo e a noroeste com Mato Grosso, hoje Mato 
Grosso do Sul.

A partir de então, ocorreram vários processos de redivisão dos 
municípios paranaenses. Na década de 1940 foram acrescidos 
31 municípios, ficando um total 80 municípios. Na década de 

1950 foram acrescidos 82 (total 162); na de 1960 foram cria-
dos mais 122 (total 288); na de 1970 foram acrescidos apenas 
2 (total 290); na de 1980, 33. Finalmente nos anos 1990 fo-
ram adicionados 76 municípios, perfazendo 399 municípios em 
1997, número que permanece até hoje. 

Observa-se que as décadas de 1950, 60 e 90 foram pródigas 
em acréscimos de novos municípios por razões não apenas em 
decorrência do grande crescimento econômico e populacional 
ocorrido em muitas regiões do estado, mas também por interes-
ses políticos nem sempre racional e objetivamente justificáveis.

O presente estudo analisará mais adiante, com dados, também 
as condições atuais das administrações municipais dos peque-
nos municípios paranaenses, os quais – como ocorre em mui-
tas outras regiões do país – enfrentam grandes dificuldades de 
gestão de suas respectivas administrações públicas. 

Regionalização

Conforme classificação estabelecida pelo IBGE, o território do 
Paraná está dividido em dez mesorregiões e trinta e nove mi-
crorregiões. 

Existem também dois outros tipos de regionalização, às quais 
neste estudo estamos denominando como macrorregiões. 

Uma, é composta por sete territórios ditos da cidadania, confor-
me definição dada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
que abrangem uma ampla região com 135 municípios e que 
vai desde o Sudoeste até o Norte Pioneiro, passando pela par-
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te central do estado e incluindo a região do Vale do Ribeira. É 
considerada uma região de baixo IDH e baixo desenvolvimento, 
condições que devem ser verificadas e aprofundadas.

Outra macrorregião constitui a Faixa de Fronteira no Paraná, 
abrange 139 municípios das mesorregiões Noroeste, Oeste e 
Sudoeste e integra o projeto do governo federal para as frontei-
ras brasileiras, dentro de uma faixa de 150 km a partir das li-
nhas de fronteira do Brasil com países vizinhos. Trata-se de uma 
região muito importante sob vários pontos de vista estratégicos 
para o desenvolvimento do Paraná, à qual também estamos de-
dicando especial atenção, conforme se pode ver mais ao final 
deste documento.

Aliás, historicamente parece não ter havido grandes atenções 
por parte das instituições políticas, governamentais, empre-
sariais e até dos profissionais paranaenses para com as reais 
oportunidades que a posição geográfica, econômica e estraté-
gica do estado propiciaria para o seu desenvolvimento.

É de se destacar que as duas macrorregiões se superpõe em 
vários municípios, o que significa superposição de programas 
governamentais. Trata-se de uma lógica que não é muito com-
preensível.

A regionalização do Crea-PR (Regionais e Inspetorias) também 
é uma das divisões importantes a ser considerada, assim como 
por bacias hidrográficas.

Por fim, além dessas regionalizações já estabelecidas, este es-
tudo busca possíveis novos agrupamentos de municípios,  por 

exemplo, agrupamentos que estamos denominando como Ori-
gens e Vizinhanças. Nesse aspecto, o objetivo é conhecer pro-
váveis vocações socioeconômicas e identidades de outras na-
turezas as quais não estão consideradas nas regionalizações 
oficiais vigentes. Trata-se de uma tentativa cujos resultados 
começam a se tornar visíveis nos estudos que estão sendo de-
senvolvidos em regiões escolhidas como protótipos. Os dados 
regionais obtidos obedecem à mesma metodologia usada para 
os dados gerais do estado.

Análises, Diagnósticos e Propostas Setoriais

O presente documento objetiva desenvolver Análises, Diagnós-
ticos e Propostas Setoriais de forma geral, sem a intensão nem 
a pretensão de ser exaustivo. 

Os dados dos setores componentes dos grandes sistemas de 
Estado, conforme foi conceituado anteriormente, ou seja, Terri-
tório, Sociedade e Governo, estão disponíveis para consulta no 
site do Crea-PR, em planilhas Excel, conforme exigência legal.

Essas tabelas contém dados totais do Paraná e dos seus 399 
municípios, os quais permitiram as observações e os comentá-
rios que constam deste documento.

Claro está que também servem como subsidio para muitos ti-
pos de estudos que envolvam os setores aqui abordados.

A fonte inicial e principal de dados é constituída pelos estudos 
públicos e publicados do Instituto Paranaense de Desenvolvi-
mento Econômico e Social - Ipardes. Todavia, também são uti-

INTRODUÇÃO



19

lizadas outras fontes de dados e informações, especificamente 
indicadas, conforme o caso. Como sabemos, o Ipardes dispo-
nibiliza dados elaborados pelo próprio Instituto bem como de 
outras instituições de pesquisa de dados, tais como o IBGE e 
órgãos estaduais do Paraná.

Aqui, o tratamento dos dados é feito sob a forma de indicado-
res de variação temporal, considerando períodos em torno de 
10 anos, retroativamente, a partir da última informação anual 
disponível nos dados considerados, referentes a todos os atuais 
399 municípios paranaenses. Evidentemente, considera tam-
bém os quantitativos totais do estado. 

Abrangem um elenco de cerca de 1.500 variáveis distribuídas, 
setorialmente, o que perfaz cerca de 600.000 informações re-
ferentes ao estado e seus municípios. Isso, desdobrado em pe-
ríodos de tempo e com base na metodologia do estudo, conduz 
ao uso de algo próximo de 2 milhões de dados numéricos. Cifra 
que pode chegar a vários milhões, no caso de considerar maior 
número de anos ao invés de apenas duas referências. Este é o 
caso de eventuais necessidades de produzir gráficos, por exem-
plo.

Trata-se, portanto, da possibilidade de acesso a um formidável 
banco de dados mediante a construção de uma metodologia – 
que é suposta ainda não existente – e de uma ferramenta pode-
rosa de análise de informações, a qual pode ser usada, como já 
foi destacado, para fins de estudos não apenas para os profis-
sionais registrados no Crea-PR, mas também para uso de enti-
dades, instituições de ensino, empresas, órgãos da administra-
ção pública e a sociedade em geral.

No capitulo seguinte inicia-se a abordagem temática setorial, 
que abrange os sistemas de Estado, ou seja, Território, Socie-
dade e Governo.
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CONTEXTO BRASIL

Recursos Naturais - Minerais, Hídricos 
e Florestais

São setores em que o Brasil é um dos 
países mais bem dotados no mundo, 
mesmo após todos os processos de ex-
tração predatória ocorrida desde a sua 
descoberta, ou seja, há mais de cinco 
séculos.

Hoje, no entanto, temos atitudes e ações 
com vistas a processos de preservação 
e recuperação das nossas riquezas na-
turais. Todavia, muitas dessas iniciati-
vas têm sido frágeis em termos de legis-
lação coercitiva e de fiscalização eficaz, 
o que continua a permitir ações preda-
tórias. Além disso, são muito fortes as 

RECURSOS NATURAIS
1.01

“Se soubermos usar, não irá 
faltar!”

Dito popular que encera verdades 
universais.

pressões, inclusive e principalmente de 
empresas internacionais, para liberação 
de áreas de exploração até em regiões 
preservadas. E, mais do que isso, têm 
sido atendidas e até facilitadas quanto 
aos seus objetivos e desejos.

Recursos Minerais

Há fortes indicativos de tendências ao 
esgotamento de reservas mundiais em 
um número muito grande de minérios, 
especialmente estratégicos para tecno-
logias de ponta como telefones celula-
res, chips de computadores, bulbos flu-
orescentes, catalizadores para veículos, 
células combustíveis, etc.

É o caso, por exemplo, da platina, do ín-
dio, háfnio, térbio, tântalo, antimônio, 
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zinco, cobre, cromo, níquel, estanho, fósforo e outros metais e 
minerais indispensáveis ao modelo de alto crescimento econô-
mico ainda vigente em algumas partes do mundo.

O Brasil e outros países da América Latina (Peru, Chile, Bolívia, 
México) ainda dispõem de reservas significativas de alguns 
minerais, mas os processos predatórios vigentes são ameaças 
reais aos tempos de vida de muitas jazidas minerais existentes. 
Talvez o exemplo mais brutal tenha sido a verdadeira demolição 
das montanhas de prata de Potosi, por ocasião da dominação 
espanhola.

Recursos Hídricos

A ênfase deve ser dada aos cuidados com a revitalização das ba-
cias hidrográficas. Os objetivos fundamentais de projetos nesse 
sentido devem ser a integração territorial e regional do país.

No Brasil existem doze regiões hidrográficas definidas pelo Con-
selho Nacional de Recursos Hídricos em 2003 (anteriormente 
eram sete). Estão listadas a seguir, com seus respectivos per-
centuais de áreas referenciadas ao total do país: Amazônica 
(44,63%), Atlântico Leste (4,40%), Atlântico Nordeste Ocidental 
(2,98%), Atlântico Nordeste Oriental (3,37%), Atlântico Sudeste 
(2,70%), Atlântico Sul (2,18%), do rio Paraguai (12,92%), do rio 
Paraná (10,33%), do rio Parnaíba (4,04%), do rio São Francisco 
(7,52%), dos rios Tocantins-Araguaia (11,36%) e do rio Uruguai 
(2,05%). Constata-se, assim, que a maior bacia hidrográfica é 
a Amazônica (quase metade do território nacional) e a menor 
é a do rio Uruguai. A bacia do rio Paraná é a quarta do território 
brasileiro.

Destaque-se que 92,4% do território do estado do Paraná está 
inserido na região hidrográfica do rio Paraná, correspondendo a 
quatorze das dezesseis bacias paranaenses. A bacia do Atlânti-
co Sudeste (Bacia Hidrográfica do Ribeira) abrange 4,7% e a do 
Atlântico Sul (Bacia Hidrográfica Litorânea) corresponde a 2,9% 
do território paranaense.

Recursos Florestais

É sabido que em 1500, quando os portugueses aqui aportaram, 
esta parte do continente era constituída por imensa cobertura 
florestal. O que ocorreu nestes cinco séculos na região que veio 
a se tornar o território brasileiro tem sido debatido em âmbitos 
não apenas nacionais como também internacionais. 

Um recente estudo denominado National contributions to 
observed global warming[1] , elaborado por pesquisadores da 
Universidade de Concórdia, no Canadá, e publicado no períodico 
Environmental Research Letters, apresenta uma nova meto-
dologia que promete medir a contribuição para a elevação das 
temperaturas, por parte de cada tipo de emissão de gás do efei-
to estufa (GEEs), tais como a queima de combustíveis fósseis 
e o desmatamento. Essa metodologia é particularmente rigoro-
sa com emissões do uso da terra, uma vez que mudanças na 
cobertura florestal são computadas de forma cumulativa nas 
emissões históricas de cada país.

Segundo essa lógica, os Estados Unidos são o maior responsá-
vel pelo aquecimento global (0,151°C ou 22% do total), depois 

[1] http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/1/014010/pdf/1748-9326_9_1_0 
14010.pdf
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vem a China (0,063°C ou 9%), a Rússia (0,059°C ou 8%), o Bra-
sil (0,049°C ou 7%), a Índia (0,047°C ou 7%). Países pouco in-
dustrializados, como Nigéria e Tailândia, aparecem entre os 20 
maiores responsáveis pelo aquecimento global. Porém, quanto 
às proporções per capita, a Inglaterra está em primeiro lugar, se-
guida por Estados Unidos, Canadá, Rússia e Alemanha.

 “É surpreendente ver nações menos industrializadas nas pri-
meiras posições, mas isso reflete suas emissões relacionadas 
ao desmatamento”, ressalta o principal autor do estudo.

CONTEXTO PARANÁ[2] 

Quanto a aspectos geológico-geotécnicos o território paranaen-
se está dividido em cinco regiões: I - Cristalino, II - Sedimentar, 
III - Basalto, IV - Arenito; V - Litoral. 

Quanto ao relevo, o território paranaense está dividido em qua-
tro zonas ou paisagens naturais: Litoral, Serra do Mar e Primei-
ro Planalto (de Curitiba), Segundo Planalto (de Ponta Grossa) 
e Terceiro Planalto (de Guarapuava). As altitudes estão com-
preendidas entre menos de 200 metros (planície litorânea) e 
2.000 metros (Serra do Mar), sendo que as altitudes mais pre-
dominantes estão entre 300 e 800 metros e são decrescentes 
no sentido do 1º para o 3º planalto. 

[2]  Nos aspectos de situação física e geológica geral, esta parte do texto está 
fortemente apoiada em partes do conteúdo do documento elaborado pela em-
presa Minerais do Paraná - Mineropar, sob o título Sinopse Geoeconômica 
do Setor Mineral Paranaense. Curitiba, 1994. Para os fins e efeitos deste es-
tudo, mesmo após duas décadas, os aspectos geológicos gerais do território 
podem ser considerados como constantes. Ou seja, os dados do documento 
referenciado permanecem válidos.

Em grande medida deve-se a essa configuração de relevo o fato 
de que mais de 90% dos principais rios paranaenses têm seu 
curso de leste para o oeste ou o noroeste. Ou seja, direta ou in-
diretamente na direção do Rio Paraná.

Recursos Minerais

Na breve Síntese histórica e territorial foi apresentado um rá-
pido histórico das origens da exploração mineral no território 
paranaense, antes de ser definido na atual conformação. Ou 
seja, enquanto ainda ocorria uma disputa entre portugueses e 
espanhóis pela ocupação do território.

Hoje sabemos que as maiores e mais diversificadas reservas 
minerais do estado estão situadas na Mesorregião Metropolita-
na, no primeiro planalto, ou seja, em mais ou menos uma deze-
na de municípios nas proximidades de Curitiba. 

Cabe destacar que, no que se refere aos minerais prioritaria-
mente destinados ao uso agrícola, as jazidas ficam situadas a 
grandes distâncias das regiões produtoras agrícolas, majorita-
riamente situadas no terceiro planalto, ou seja, no norte pionei-
ro, norte novo, noroeste, oeste e sudoeste do estado.

Decorrem daí muitas dificuldades e o respectivo encarecimento 
no transporte desses insumos. E, ainda como consequência, o 
aumento do custo da produção agrícola.

Tendo em vista que esse transporte historicamente tem se 
dado de modo prioritário via rodoviária, é deveras incompreen-
sível que não se tenha pensado em modais de transporte mais 
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adequados, tais como ferrovias modernas e/ou hidrovias, com o 
aproveitamento dos rios paranaenses. É verdade que, por serem 
predominantemente rios de planalto e de planície, apresentam 
ao mesmo tempo, facilidades e algumas dificuldades – não in-
superáveis – para a construção e operação de hidrovias. Aliás, 
os precursores habitantes do território (os indígenas) sabiam 
resolver ou contornar muitas dessas dificuldades, de forma em-
pírica. O que podemos dizer hoje, após tantos 
avanços tecnológicos?

No capítulo sobre Transportes aprofunda-se 
um pouco mais essa questão. 

Com base nas tabelas do estudo, as observa-
ções destacadas são as seguintes:

1. Os minerais de maior produção têm sido: 
Areia, Calcário, Dolomita, Granito e Xisto.

2. Existem variações significativas na pro-
dução de vários minerais, tanto para maior 
quanto para menor. 

3. No Quartzito o destaque é para a grande va-
riação produtiva no período considerado, de 
2000 a 2006.

4. A compensação financeira pela exploração mineral nos últi-
mos tempos teve um expressivo crescimento. Destaque-se que 
este é um item importante dos recursos municipais.

5. As razões para algumas constatações aparentemente sem 
coerência devem ser averiguadas no decorrer deste estudo me-
diante análise de especialistas nos respectivos campos.

Recursos Hídricos

BACIAS HIDROGRÁFICAS DO PARANÁ

O Paraná é coberto por 16 bacias hidrográficas de grande rele-
vância, sob vários aspectos e estão especificadas a seguir, em 
ordem decrescente de áreas abrangidas em km2. A maior é a do 
Rio Iguaçu e a menor é denominada Paraná 2 e corresponde ao 
conjunto de rios que desaguam diretamente no rio Paraná, re-
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gião de Ilha Grande, no trecho da divisa com o Mato Grosso do 
Sul. Sob o mesmo critério, se encontram as bacias denomina-
das Paraná 1 e 3, assim como Paranapanema 1, 2, 3 e 4 que 
também correspondem a conjuntos de rios afluentes diretos do 
Paraná ou do Paranapanema.

Iguaçu (54.820,36), Ivaí (36.540,02), Tibagi (24.937,38), 
Piquiri (24.171,67), Ribeira (9.735,96), Cinzas (9.612,78), 
Paranapanema 4 (7.979,40), Litorânea (5.630,77), Pirapó 
(5.098,12), Itararé (4.845,37), Paranapanema 1 (4.134,88), 
Paraná 3 (3.564,32), Paranapanema 3 (2.256,38), Paranapa-
nema 2 (1.267,11), Paraná 1 (1.231,65), Paraná 2 (663,83). 

A bacia do Iguaçu está subdividida em três partes: Alto, Médio e 
Baixo Iguaçu e as bacias do Ivaí e do Tibagi estão subdivididas 
em Alto e Baixo. 

A abrangência de todas as bacias corresponde à porção conti-
nental contínua do estado do Paraná. Suas delimitações foram 
feitas em 2007 pelo setor de geoprocessamento da Suderhsa 
(hoje Instituto Águas Paraná), utilizando cartas geográficas do 
IBGE.

A área oficial das bacias hidrográficas foi calculada a partir des-
sa delimitação, estabelecida pela projeção cylindrical equal 
area, que é a mesma utilizada pela Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA para cálculo das áreas dos 
municípios.

A questão das águas no Paraná é de suma importância sob 
muitos aspectos e demanda estudos diversificados, tão amplos 

quanto profundos, de sorte que não se pode tratá-la de forma 
superficial e/ou aligeirada.

Este estudo deseja provocar apenas mais um debate, dentre 
tantos já realizados, sob uma metodologia que deve abordar 
aspectos diversificados visando uma integração temática sob 
parâmetros de homogeneização. Por exemplo: tratar bacias hi-
drográficas contíguas sob um olhar com foco em questões de 
solo e subsolo, bem como condições e situações de produção 
agrícola; considerar uso, reuso e conservação de recursos hí-
dricos sob o ponto de vista da gestão social das águas. E assim 
por diante.

A questão das águas subterrâneas, em especial os aquíferos 
Guarani, Serra Geral, Karst e outros, deve também merecer uma 
especial atenção.

Recursos Florestais

De acordo como estudos realizados por pesquisadores, o terri-
tório paranaense abrangia originalmente cerca de 170 mil qui-
lômetros quadrados de florestas nativas (85% do território do 
Paraná), das quais restam pequenos contingentes, quase insig-
nificantes, dispersos por diversas partes do estado.

Conforme o documento Indicadores de Desenvolvimento Sus-
tentável - 2013, elaborado pelo Ipardes com dados da Fundação 
SOS Mata Atlântica, a cobertura original sofreu graus diferencia-
dos de ação predatória, conforme a seguir. 

I - A Floresta Ombrófila Densa, presente em grandes extensões 
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da Serra do Mar e da Planície Litorânea, teve pequena redução 
na sua cobertura: 4,5% para cerca de 3% do território estadual. 
II - A Floresta Estacional Semidecidual, a maior cobertura do Pa-
raná, foi reduzida de 46% para 2,3%, incluído o Parque Nacional 
do Iguaçu. 
III - As Florestas de Araucária, que ocupavam 40%, estão redu-
zidas a 4%. 
IV - Os Campos Naturais foram reduzidos de cerca de 11,5% 
para 0,9%. 

No documento referido, os remanescentes de cobertura vegetal 
estão compilados no conjunto de dados percentuais, em termos 
de regionalização por Bacias Hidrográficas, como se vê a seguir.

I - < 7,0%: bacias Itararé, Cinzas, Paranapanema (1, 3 e 4), Pira-
pó, Baixo Ivaí, Piquiri e Paraná (1 e 2). 
II - >= 7,0 a <11,0: Baixo Tibagi, Alto Ivaí e Baixo Iguaçu. 
III - >= 11,0 a <22,0: Ribeira, Alto Tibagi, Alto Iguaçu, Médio 
Iguaçu e Paraná 3. 
IV - >= 22,0 a 72,0: Litorânea.

Ocorre que o processo extrativo de matas nativas não deve es-
tar apenas em decréscimo, mas sim, proibido.

As tabelas disponíveis no site do Crea-PR permitem a observa-
ção de que a produção vegetal extrativa está em processo de 
decrescimento enquanto que a produção da silvicultura está 
em progresso.

Esses indicativos são importantes, mas não suficientes. Faz-
-se necessário considerar quais cultivos florestais estão sendo 

priorizados, quais as regiões onde ocorrem e em que condições 
e com quais objetivos estão sendo disseminados.

Outrossim, é por demais evidente que não se pode considerar 
apenas objetivos meramente econômicos e financeiros, mas 
também princípios de políticas públicas de recuperação da co-
bertura florestal degradada ao longo de todo o processo preda-
tório ocorrido no Paraná desde o início da ocupação do território. 
Processo esse que se expandiu e agudizou no século passado, 
por conta do desenvolvimentismo ocorrido no estado.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Conservação e uso racional com extração não predatória 
nos três setores descritos.

2 Prioridade estadual para a destinação dos usos dos recur-
sos.

3 Respeito aos códigos específicos, desde que tenham sido 
democraticamente debatidos com participação efetiva das 

forças sociais.

4 Eficiente e eficaz fiscalização dos setores minerais, hídri-
cos e florestais.

6 Especial cuidado com o uso e reuso das águas pluviais e 
subterrâneas.

7 Definição e implantação de políticas públicas efetivas para to-
dos os tipos de recursos naturais ainda existentes no Paraná.
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CONTEXTO BRASIL

Nosso país é o terceiro país do mundo 
com maior potencial hidroelétrico ainda 
aproveitável, ficando abaixo apenas da 
China e dos EUA. Países desenvolvidos 
como a França, Alemanha, Inglaterra já 
estão com seus potenciais hidroelétri-
cos em fase avançada de esgotamento. 
O caso mais significante é a França, que 
praticamente já esgotou suas reservas.

Por isso, dentre outras razões, a hidroe-
letricidade tem sido a vocação histórica 
do Brasil e ainda é possível triplicar a 
atual capacidade instalada, respeitando 
os modernos princípios de preservação 
ambiental e os direitos dos residentes 
nas áreas atingidas pelas barragens. 

ENERGIA

“O Direito à Energia como 
um bem universal, tal como 

o ar e a água”

Princípio defendido por correntes de 
pensamento de alguns movimentos 
sociais e sindicais, especialmente na 

França no final do século passado. 
(Le Droit à l’Énergie).

Todavia, hoje sem prejuízo da expan-
são da hidroeletricidade, deve-se dar 
crescente ênfase a outras formas de 
energias renováveis. É o que já vem 
acontecendo, entretanto ainda de forma 
bastante lenta e um tanto incipiente.

Até a última década do século passado, 
a capacidade total instalada de geração 
hidroelétrica no Brasil era cerca de 100 
mil MW, o que correspondia a cerca de 
30% da capacidade total disponível. Des-
ta, 38% estava inventariada e 32% esti-
mada.

Conforme programa do governo brasi-
leiro, para um crescimento médio anual 
da ordem de 4,2% do PIB no período de 
2005 a 2015, seriam necessários inves-
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timentos da ordem de R$ 125 bilhões, sendo R$ 85 bilhões para 
um acréscimo de 40 mil MW no sistema de geração, R$ 31 bi-
lhões para 60 mil km de linhas de transmissão e R$ 9 bilhões 
em subestações. Estimava-se que em 2015 a população brasi-
leira seria cerca de 200 milhões de habitantes, porém esse nú-
mero já foi atingido, segundo projeções do IBGE.

Desde a década passada, o setor elétrico nacional vem passan-
do por transformações significativas, inclusive de organização 
e atuação institucional. Grandes investimentos em geração e 
transmissão passaram a ser planejados, projetados e alguns 
já estão em operação ou em estágio avançado de execução. 
Destaque-se que existem alguns empreendimentos que gera-
ram e/ou estão gerando grandes disputas ambientais e sociais, 
além de críticas diretas quanto à real utilidade, necessidade e 
oportunidade dos programas em andamento. Este, porém, é um 
assunto que não será discutido aqui, neste momento.

É também relevante destacar que os estudos e definições 
quanto ao modelo energético nacional foram negligenciados ao 
longo das duas ultimas décadas do século anterior, sob os prin-
cípios neoliberais do Estado mínimo e do poder autorregulador 
e planejador do mercado. Eram duas evidentes falácias, como já 
ficou comprovado.

A falta de planejamento no setor energético brasileiro, as pri-
vatizações e a total submissão ao mercado produziram como 
resultados não apenas o apagão ocorrido no inicio da década 
passada, mas também um abusivo aumento das tarifas e algu-
mas tentativas irracionais de mudança do modelo para dar prio-
ridades à energia térmica, entre outras consequências.

Mais recentemente foi retomada a centralidade do planejamen-
to integrado de longo prazo e alcance e assumido o objetivo 
de implantar a universalização do uso da energia, visando em 
especial as comunidades ainda não atendidas. Todavia, alguns 
nós existentes não foram desatados como, por exemplo, a con-
tinuidade do cumprimento de contratos lesivos aos interesses 
do país bem como a garantia de lucro certo aos investidores, o 
que contrasta com a tentativa de dar força à modicidade tarifá-
ria. Como sabemos, essa garantia de lucros instituiu no Brasil o 
incompreensível principio do capitalismo sem riscos.

Quanto às energias não renováveis ou fósseis, o nosso país 
também está razoavelmente bem aquinhoado. Até o momento, 
a energia de derivados do petróleo é ainda a mais importante 
fonte energética nacional em uso, tendo sido já atingida a nos-
sa autossuficiência. As reservas do pré-sal já são também uma 
realidade e o gás natural teve um consumo crescente a partir 
da importação do gás da Bolívia, mas têm ocorrido desacelera-
ções. O carvão mineral ainda corresponde a uma fonte energé-
tica não totalmente descartável, apesar do Brasil não ser muito 
aquinhoado nesse recurso mineral e sua qualidade ser inferior 
em termos mundiais. Trata-se do aproveitamento, ainda não 
descontinuado, de um processo histórico prevalente em âmbito 
mundial, desde quando o carvão era o energético prioritário.

Atualmente, sob a influência de algumas novidades nas políti-
cas energéticas dos EUA, a questão do aproveitamento do xisto 
como fonte energética vem proporcionando um grande debate 
internacional. No Brasil esse debate também foi introduzido, es-
pecialmente em razão de leilões de áreas a serem exploradas, 
também no Paraná.

ENERGIA
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Existem muitas críticas entre especialistas no Brasil – e inclusi-
ve no Paraná – a respeito da validade de aproveitamentos des-
sa fonte, em especial num país que possui relevantes reservas 
energéticas de outras naturezas e principalmente renováveis. 
Além disso, são indiscutíveis os perigos ambientais e de saúde 
pública nesses aproveitamentos, o que conduz a percepção do 
notório equivoco dessa nova “onda” que está sendo introduzida 
na política energética do país e do Paraná.

É de inegável utilidade analítica proceder a um destaque de da-
dos atuais referentes à questão da energia elétrica no momento 
atual no Brasil, conforme dados da Aneel, obtidos em abril/2014 
e sintetizados a seguir. Ainda que pareça desnecessário, con-
vém lembrar que às vezes as mudanças quantitativas são mui-
to rápidas.

I - Estão em operação 3.144 usinas de energia elétrica de vários 
tipos de fontes, num total de mais de 136 mil MW, a saber: 1.106 
usinas hidroelétricas com 86.698 MW; 1.326 termoelétricas 
(petróleo, gás, carvão e nuclear), com cerca de 27.273 MW; 478 
usinas de biomassa, com 11.424 MW.

II - São importados 8.170 MW de países vizinhos: Paraguai, Ar-
gentina, Venezuela e Uruguai. 

III - Total em operação: 136.455 MW.

IV - Estão em construção 191 usinas com 20.520 MW. 

V - Os empreendimentos apenas outorgados correspondem a 
518 usinas com 15.329 MW.

VI - Nos dados de capacidade instalada por estado, a Aneel consi-
dera as usinas de divisas interestaduais em ambos os estados, 
sem especificar como são quantificados os respectivos valores. 
Mesmo assim, estabelece que o Paraná ocupa o 3º lugar no 
país, apenas superado por Minas Gerais (2º lugar) e São Paulo 
(1º lugar).

CONTEXTO PARANÁ

O território paranaense constitui uma das regiões brasileiras de 
maior potencialidade hidroelétrica já aproveitada. Esse grande 
sistema de geração foi implementado a partir de Itaipu e das 
usinas de grande e médio porte do rio Iguaçu. Hoje também 
contempla algumas usinas menores e uma grande variedade 
de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) que se espalham 
pelos rios paranaenses, conforme se vê mais adiante. Essa 
política tem produzido também um forte debate, com posições 
controversas entre especialistas, setores produtores, usuários 
e ambientalistas.

Em termos de recursos não renováveis, o Paraná tem um apro-
veitamento do carvão na região central do território e de petró-
leo na região de São Mateus do Sul, onde há um já antigo pro-
cesso de exploração de folhelho pirobetuminoso (xisto) para 
produção de derivados, ainda em atividade. Em que pese toda 
a discussão da questão da distribuição dos seus resultados, o 
pré-sal é já um fato concreto no país e podem existir reservas 
disponíveis of-shore no espaço que poderá ser “reservado” ao 
Paraná.

Nos últimos anos, tem ocorrido no Paraná um grande processo 
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de aproveitamento de biomassa para produção de energia sob 
diversas formas. Nesse rumo, outras fontes também podem ser 
exploradas no nosso estado, o qual possui grande vocação agro-
pecuária, como é notório.

Também com base em informações disponíveis no site da Aneel 
foi produzida uma síntese quanto à capacidade atual de geração 
de energia elétrica do Paraná, conforme o quadro a seguir. Não 
inclui a Itaipu, até porque a usina constitui uma Entidade Bina-
cional, ou seja, autônoma e apenas vinculada às normas consti-
tucionais dos dois países participantes.

TOTAIS DE USINAS NO PARANÁ

Constata-se que são predominantes os produtores independen-
tes, pequenos e médios, bem como as empresas estatais com 
suas grandes e médias usinas, ou seja, a Copel e empresas esta-
tais privatizadas, especialmente de São Paulo e Santa Catarina.   

Dos dados referentes a consumo e consumidores, contido nas 
tabelas deste estudo, pode-se retirar observações e conclusões 
sintetizadas seguir.

1. No período 2001-2012 a variação do consumo anual total de 
energia elétrica do Paraná esteve em torno de 4%. No comercial 
foi 6% e no rural, 5%.

2. No consumo secundário, isto é, de consumidores médios e 
grandes atendidos em Baixa Tensão (BT), o crescimento foi mui-
to pequeno tendo em vista que 36 grandes consumidores em AT 
passaram para a categoria Livre, isto é, por contratos especiais 
conforme o novo modelo do Setor Elétrico Brasileiro e/ou por 

produção própria. O consumo por consu-
midor também é reflexo dessa mudança.

3. Nota-se que a variação do consumo co-
mercial foi mais significativa do que o do 
número de consumidores, o que significa 
aumento de carga média no setor.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Acesso à energia como um direito fun-
damental dos seres humanos.

2 Importância de um projeto de crescimento permanente com 
planejamento energético ousado e contínuo, ampliação dos 

investimentos relativos a pesquisas e estudos quanto a ener-
gias renováveis.

TIPOS DE PRODUÇÃO QUANT. USINAS MW

APE - Autoprodutores 25 401,674

REG - Registros 67 78,301

PIE - Produtores Independentes 71 6.392,119

SP - Serviço Público (Estatais) 4 2.510,500

REG-RN482 - Registro de mini e midi produtores 6 6,960

TOTAL 173 9.389,554

ENERGIA
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3 Discussão sobre o setor energético e a matriz energética no 
Brasil que leve em consideração dois aspectos: energias de 

fontes renováveis (Biomassa, Eólica, Solar, Hidráulica, Carvão 
Vegetal, Marés) e energias de fontes não renováveis ou fós-
seis (Petróleo, Gás, Carvão Mineral, Nuclear). O destaque e as 
prioridades devem ser para as fontes renováveis.

4 Prioridade para aplicação de recursos não apenas na hidro-
letricidade, mas também para energias alternativas.

5 Universalização do uso da energia com economicidade, mo-
dicidade tarifária, conservação da energia, preservação do 

meio ambiente.

6 Adequação, equilibrio e racionalidade entre o modelo ener-
gético e a legislação ambiental para equalizar e agilizar os 

processos de licenciamentos de projetos energéticos.

7 Modelo energético como instrumento de integração sul-
-americana – em especial com referência ao Mercosul, ten-

do em vista a privilegiada posição geográfica e a capacidade 
energética do Paraná.

Questões correlatas ao tema em Cadernos Técnicos do Crea-
-PR.

01. Cercas Eletrificadas 
02. Eficiência Energética  
03. Iluminação Pública

ENERGIA
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O direito de Ir e Vir deveria 
constituir um dos princípios 
fundamentais para a 
existência de condições 
garantidoras da cidadania.

CONTEXTO BRASIL

O Plano de Metas do governo do presi-
dente Juscelino Kubitschek, batizado 
como “Plano 50 anos em 5”, introduziu 
no Brasil a indústria automobilística 
mundial, mediante a instalação de plan-
tas de empresas montadoras de vários 
países estrangeiros.

Não apenas, mas também por isso, foi 
gestado um grande processo de incen-
tivo ao transporte sobre pneus e, por 
conseguinte, à construção de rodovias. 

Outros modais ainda persistiram por al-
gum tempo, porém foram perdendo es-
paço para no novo processo.

Hoje, o predomínio do viés rodoviário 

TRANSPORTES

constitui uma solução em evidente tra-
jetória de esgotamento e um dos gran-
des obstáculos para uma necessária 
retomada da ampliação integrada dos 
potenciais de todos os modais de trans-
portes no Brasil. 

A inversão dessa política e o reequilíbrio 
daquilo que hoje se chama logística, fi-
cou ainda mais difícil sob o processo 
de concessões privadas ocorridas no 
sistema. Isso porque foram – e conti-
nuam sendo – geradas facilidades para 
a formação de verdadeiros monopólios 
concessionados e dificuldades para 
o oferecimento de oportunidades de 
transportes em outros modais.

Por outro lado, a situação se agravou 
mais nos últimos tempos em decorrên-
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cia dos estímulos e facilidades governamentais para a produção 
e comercialização de automóveis e todos os veículos que inte-
gram o modal rodoviário, acrescido do processo de concessão 
de rodovias federais e estaduais, sob a justificativa falaciosa 
da carência de recursos para investimentos em infraestrutura. 
Caso isso fosse verdade, como se explicariam os financiamen-
tos de investimentos privados por parte de instituições finan-
ceiras governamentais tais como o BNDES, o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal.

Além desses questionamentos, o desafio é tentar responder a 
algumas perguntas de grande pertinência. Dentre elas:

1. Como inverter o processo rodoviarista e garantir o acesso da 
pequena e média produção às vias multimodais de transportes, 
seja nas relações comerciais internas seja nas oportunidades 
de exportação?

2. Como poderão ser ampliadas as possibilidades de fluxos de 
cargas para além dos terminais de cargas cativas vinculadas ao 
esforço exportador oligopolizado, tais como minérios em geral, 
celulose e produtos siderúrgicos semielaborados?  

3. Como assegurar espaços e investimentos públicos no equi-
pamento de portos, para viabilizar custos reduzidos nos fluxos 
de cargas originadas da pequena e média produção agropecuá-
ria e industrial brasileiras? 

São questionamentos cujas respostas não estão percebidas em 
horizontes visíveis, até porque as politicas vigentes seguem no 
caminho da desregulamentação e do incentivo às concessões 

privadas.

Adicione-se a questão da necessidade de priorizar, além do 
transporte de cargas, também o de passageiros, assim como 
sua racionalização e modicidade.

Todavia, hoje há uma forte aceitação quanto à necessidade de 
integração entre os modais de transporte de uma matriz abran-
gente: Aéreo, Ferroviário, Fluvial, Marítimo e Rodoviário.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Transportes como integração de regiões e seus eixos como 
vetores essenciais ao desenvolvimento regional e nacional.

2 Transportes como instrumentos de mobilidade dentro de 
uma matriz modal integrada.

3 Inversão da prioridade do modal rodoviário para outros mo-
dais mais adequados ao transporte de maiores cargas a 

maiores distâncias.  

4 Integração e racionalização do transporte de cargas – e 
também de passageiros – com ênfase nos modais ferroviá-

rio, hidroviário e marítimo, bem como prioridade de investimen-
tos nesses setores.

5 Segurança sob todos os aspectos nos diversos modais de 
transportes, especialmente quanto à mobilidade no espaço 

urbano.
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6 Revisão das políticas e dos valores de pedágios, uniformiza-
ção e equalização de critérios em âmbito nacional.

7 Elaboração e atualização de um Plano Nacional de Trans-
portes que contemple todos o modais de forma integrada, 

racional, equilibrada e com busca da modicidade tarifária.

CONTEXTO PARANÁ

A questão dos transportes no Paraná está fortemente vinculada 
à questão nacional e nem poderia ser dife-
rente. Assim, todos os aspectos atinentes 
ao contexto nacional estão refletidos dire-
ta ou indiretamente no contexto estadual.

Elenca-se a seguir algumas considera-
ções referentes aos modais em debate.

Modal Rodoviário

Para fins desta abordagem é tratada a 
questão das rodovias federais existentes 
no Paraná, bem como das rodovias esta-
duais, de forma diferenciada das estradas 
vicinais, municipais e rurais, conforme de-
finição a seguir.

I - As rodovias federais pertencem à juris-
dição federal, independentemente de se-
rem concessionadas ou não e, da mesma 
forma, são entendidas as rodovias estadu-

ais. Em ambos os casos, são normalmente pavimentadas.

II - As estradas vicinais são interconexões entre municípios vi-
zinhos, as municipais estão inteiramente circunscritas na área 
de cada município e as rurais atendem prioritariamente às pro-
priedades rurais. Nos dois últimos tipos, as estradas pertencem 
à jurisdição municipal.

Essas diferenciações são importantes principalmente em razão 
dos cuidados que se deve ter com as estradas rurais. Entre ou-
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tros motivos, destaca-se a relevante questão da conservação 
do solo e da água, em função do seu uso para atividades produ-
tivas silvoagropastoris, em especial no Paraná.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

Com referência a rodovias estaduais e federais no território 
paranaense:

1 Melhoria das faixas de rodovias existentes.

2 Duplicação de rodovias, conforme necessidades reais.

3 Construção de novas rodovias com estudos técnicos, eco-
nômicos, sociais e ambientais adequados.

Com referência a estradas vicinais, municipais e rurais:

1 Integração rodoviária intramodal.

2 Elaboração de planos complementares aos planos de rodo-
vias.

3 Elaboração e execução de levantamentos de dados de es-
tradas existentes em cada município.

4 Cuidados especiais com estradas rurais em decorrência de 
enxurradas provenientes de lavouras.

Modal Ferroviário

Na questão ferroviária, a ênfase está fortemente no âmbito do 
planejamento nacional. A exceção se refere à Ferroeste, a única 
ferrovia estadual do Paraná.

Assim, os destaques a seguir servem tanto em referência a fer-
rovias em âmbito nacional, como regional ou estadual.

1. Recuperação de ferrovias: reativação de ramais inoperantes; 
melhoria de trechos antigos; substituição de material de via per-
manente; recuperação de dispositivos de drenagens; melhoria 
no traçado geométrico e implantação de bitola mista.

2. Duplicação de ferrovias, com aumento de capacidade e – 
quando necessário – separação de vias de cargas e de passa-
geiros.

3. Manutenção e controle de faixas de domínio. 

4. Implantação de desvios e ramais de acesso a terminais de 
carga e pátios, além de construções de estações de embarque/
desembarque de passageiros.

5. Ampliação da malha de forma integrada com outros modais.

Modal Aquaviário - Fluvial

O Brasil possui cerca 30 mil km de rios navegáveis de um total 
de mais de 40 mil km. Entretanto, apenas cerca de 10 mil km 
são utilizados. A navegação fluvial tem destaque apenas na re-
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gião Norte e pequena participação nas demais regiões, onde se 
destaca apenas a hidrovia Tietê/Paraná.

Assim, no transporte fluvial a ênfase deve estar apoiada no pla-
nejamento em âmbito nacional, com exceções de reduzida sig-
nificância.

O rio Paraná, por exemplo, apresenta excelentes condições de 
navegabilidade em vários trechos. Um trecho de 440 quilôme-
tros entre Guaíra (PR) e Porto Epitácio (SP) já é percorrido por 
barcos que em levam 20 horas na descida e 36 horas na subida. 
É navegável abaixo de Itaipu até o estuário do Rio da Prata. Em 
território paranaense destacam-se os portos de Foz do Iguaçu, 
Guaíra, Porto Camargo, Porto Rico, Porto Figueira e Porto São 
José.

O rio Iguaçu já foi navegável do final do século 19 até meados 
do século 20, entre Porto Amazonas e Porto Vitória (360 km). 
Constituiu uma grande via para o transporte de madeira e erva-
-mate até o fechamento do Loyd Paranaense, em 1953, sendo 
São Mateus do Sul e União da Vitória seus portos mais impor-
tantes. Com a série de usinas hidroelétricas construídas – sem 
eclusas – na segunda metade do século 20, a navegação no 
Iguaçu se tornou inviável. Também porque a ênfase passou para 
o transporte rodoviário.

O rio Ivaí é navegável por 140 km entre a sua foz e as corredei-
ras do Ferro. Os rios Piquiri e Paranapanema também possuem 
alguns trechos navegáveis, sendo que este apresenta dificulda-
des dada a existência de hidroelétricas no trecho da divisa entre 
Paraná e São Paulo. 

No litoral, existe navegação nos rios Tagaçaba, Itiberê, Guara-
guaçu e no trecho inferior do Nhundiaquara.

São pontos de destaque:

1. Ampliação de calado em hidrovias existentes nos casos em 
que seja esse o procedimento adequado e necessário.

2. Implantação de dispositivos de transposição de barragens, 
com a construção ou conclusão de construção de eclusas, onde 
esse procedimento seja a melhor solução.

3.  Melhoria de portos e locais de mudanças de vias fluviais nos 
fluxos das cargas.

4. Aproveitamento de condições favoráveis de navegação em 
rios com facilidades para tal.

Modal Aquaviário - Marítimo

Quanto ao transporte marítimo, é necessário lembrar que o Bra-
sil possui 8.500 km de costa oceânica, porém o transporte de 
cabotagem não é priorizado. Em âmbito estadual a ênfase está 
na questão portuária, dado que o Paraná possui dois portos ma-
rítimos em operação.

Nos portos de Paranaguá e Antonina, há problemas nos canais 
de acesso em razão da grande quantidade de materiais proce-
dentes das encostas da Serra do Mar e da própria região litorâ-
nea, conduzidos pelos rios que desaguam na baia de Parana-
guá. Às dificuldades do canal de acesso ao porto de Antonina, 
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adiciona-se o detalhe do pequeno calado disponível (cerca de 
8,0 metros) tendo em vista as condições das rochas que emba-
sam o canal.

Pontos em destaque:

1. Ampliação de área de armazenagem, pátio de manobras, 
substituição de equipamentos. 

2. Adequação dos acessos terrestres, com melhoria dos aces-
sos ferroviários ou rodoviários aos portos.

3. Construção de terminais intermodais 
para integração entre dois ou mais modos 
de transporte. 

Modal Aeroviário

Quanto ao transporte aéreo, a abordagem 
deve levar em consideração o âmbito de 
cada aeroporto. No Paraná existem dois 
aeroportos de nível internacional (Afonso 
Pena e Cataratas) e, portanto, sob admi-
nistração federal. Os demais são de âmbi-
to interestadual, regional ou municipal.

Principais destaques:

1. Intervenções nas pistas de pouso e de-
colagem, com aumento da extensão e me-
lhoria da sinalização.

2. Ampliação das estruturas de carga.

3. Ampliação de pátios de estacionamento de aeronaves, han-
gares etc;

4. Construção de novos aeroportos regionais mediante estudos 
técnicos, econômicos, sociais e ambientais adequados, isto é, 
sob parâmetros válidos quanto ao território abrangido, à econo-
mia da região e à população beneficiada.

Questões correlacionadas ao tema em EBDRs do Crea-PR.

TEMA EBDR REGIÕES

Ferrovias
DI2 Paraná
M8 Campo Mourão

Portos DI2 Paraná

Aeroportos

DI1 Londrina (Arco Norte)
M5 Norte Pioneiro
M6 Siqueira Campos
M9 Sudoeste

M13 União da Vitória

Rodovias

DI2 Paraná
M2 Cascavel (BR163)
M7 Curitiba

M10 Sudoeste
M13 União da Vitória

Estradas rurais
M3 Curitiba (Sistematização)

M12 Laranjeiras do Sul (Pavimentação)
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O Saneamento deveria 
constituir um direito do 
cidadão e uma obrigação 
do Estado, a qual seria 
exercida pelo Governo como 
autoridade organizadora e 
administradora do território 
e da sociedade.

CONTEXTO BRASIL

O uso dos verbos no futuro do pretérito 
na epígrafe – deveria e seria – pode pa-
recer estranho, dado que a Constituição 
Federal estabelece a competência da 
União para “elaborar e executar planos 
nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econô-
mico e social” e “instituir diretrizes para 
o desenvolvimento urbano, inclusive ha-
bitação, saneamento básico e transpor-
tes urbanos”. (Grifos nossos)

No que diz respeito ao saneamento, até 
a década de 1960 as questões eram re-
solvidas no nível do município. No início 
da década de 1970 ocorreu o primeiro 
esboço de uma política nacional de sa-

SANEAMENTO

neamento, denominado Planasa - Plano 
Nacional de Saneamento Básico. 

A Lei 11.445, de 05/01/2007, estabe-
leceu diretrizes nacionais para o sane-
amento básico integrando, alterando 
e/ou revogando a legislação anterior. 
Ocorre, porém que, com o fim do Planasa 
em 1986, ficou-se sem políticas e dire-
trizes de Saneamento por duas décadas. 
Dentre essas diretrizes encontra-se a 
obrigatoriedade dos Planos Municipais 
de Saneamento Básicos, vinculados ao 
Plano Nacional de Saneamento Básico - 
Plansab.

No Plansab 2013, aprovado pelo Gover-
no Federal em 06/12/2013, à página 24, 
são feitas considerações que entende-

1.04
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mos como totalmente válidas, tanto assim que aqui se faz uma 
reprodução literal de um trecho considerado referencial para 
esta parte do estudo. 

“Por fim, aspecto que merece cuidadosa atenção diz respeito 
à matriz tecnológica que orienta o planejamento e a po-
lítica setorial. Planejar o saneamento básico no País, com 
um olhar de longo prazo, necessariamente envolve a pros-
pecção dos rumos tecnológicos que o setor pode – ou deve 
– trilhar. Tal questão envolve diferentes dimensões. Por 
um lado, cabe à política de saneamento básico identificar 
tendências, nacionais e internacionais, segundo as quais a 
matriz tecnológica do saneamento vem se moldando, o que 
supõe também procurar enxergar novos conceitos, ainda que 
sejam antigas formulações em novas roupagens, ou novos 
desafios que pressionam no sentido de mudanças paradig-
máticas. Neste sentido, temas como a sustentabilidade, a 
gestão integrada das águas urbanas, o saneamento ecológico 
e o combate às mudanças climáticas globais podem ser evo-
cados como exemplos. De outro lado, pode significar, ativa-
mente, enxergar qual padrão tecnológico deve ser apoiado 
e incentivado, inclusive prevendo-se movimentos de tran-
sição ao longo do período de planejamento, na direção das 
trajetórias mais desejáveis daquela política. Deve-se ter 
claro ainda que a matriz tecnológica predominante, ou a 
ser induzida pelo planejamento em saneamento básico, não 
é livre de valores, incorporando a noção de sustentabilidade 
que lhe dá suporte, a visão de participação da comunidade 
e da diversidade sociocultural, bem como os princípios de 
universalidade, equidade, integralidade e intersetorialida-
de, entre outros conceitos.”

A responsabilidade pelos serviços de saneamento básico per-
manece como obrigação do poder público municipal, cuja con-
cessão pode ser delegada, sob a forma de permissão, a empre-
sas locais, regionais ou de maior abrangência territorial. Estas, 
por sua vez, podem ser estatais, privadas ou – como parece que 
começa a ocorrer – parcerias público-privadas.

A legislação também estabelece que os planos básicos devem 
ter o horizonte de 20 anos, avaliados anualmente e revisados 
a cada quatro anos, de preferência coincidentes com os planos 
plurianuais.

O Plansab 2013 adota conceitos de saneamento básico e de 
seus componentes, definidos na legislação, quais sejam: 

1. Abastecimento de água potável - É constituído pelas ativida-
des, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimen-
to público de água potável, desde a captação até as ligações 
prediais e respectivos instrumentos de medição.

2. Esgotamento sanitário - É constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tra-
tamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 
desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente.

3. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos - É o conjun-
to de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradou-
ros e vias públicas.
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4. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas - É o con-
junto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 
de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção 
ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, trata-
mento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 
urbanas. 

Também é definida a universalização dos serviços de sanea-
mento como a ampliação progressiva do acesso ao saneamento 
básico por todos os domicílios ocupados, em âmbito nacional.

Outro aspecto importante a ser considerado são as definições 
gerais quanto à oferta e o uso dos diferentes tipos de serviço.

É fácil perceber que a situação desejável diz respeito ao atendi-
mento adequado. O atendimento precário ou o não atendimento 
correspondem a situações de deficit tendo em vista que, apesar 
de não impedirem o acesso ao serviço, este é ofertado em con-
dições não satisfatórias ou provisórias, potencialmente com-
prometedoras da saúde humana e da qualidade do ambiente 
domiciliar e do seu entorno.

Todavia, as informações dos diversos sistemas de bancos de 
dados sobre saneamento básico disponíveis no País, na sua a 
maioria, são incompletas, sendo que muitos deles estão desa-
tualizados e cada sistema é concebido segundo lógica própria, 
principalmente com referência às dimensões de deficit.  

Além disso, muitos deles não possuem dados de todos os muni-
cípios brasileiros, nem variáveis e indicadores apropriados para 
avaliação dos aspectos qualitativos da prestação dos serviços 

e da apropriação da tecnologia utilizada, restringindo-se, em ge-
ral, à dimensão quantitativa da oferta e da demanda dos servi-
ços. 

As informações trabalhadas no Plansab 2013 foram geradas a 
partir de diferentes origens de dados: 

a) pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), incluindo o Censo Demográfico de 2010, a Pesquisa Na-
cional de Saneamento Básico (PNSB) de 2000 e de 2008 e a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 
a 2011; 

b) o SNIS 2010 da SNSA/MCidades; 

c) o Sisagua de 2010 a 2012 do MS; 

d) dados da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec/MI), de 
2007 a 2009.

Outra questão relevante é que, conforme informações divulga-
das pela Agência Brasil em 03/11/2013, a expectativa era que 
apenas 30% das prefeituras braseiras concluiriam até o final do 
ano os seus planos municipais de saneamento básico, na con-
formidade da Lei 11.445/2007. Os maiores entraves apontados 
por especialistas são a falta de recursos das prefeituras e de 
equipe técnica qualificada para desenvolver esses planos por 
conta própria. 

Por outro lado, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
informou que pelo Programa de Aceleração do Crescimento 2 
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(PAC 2) foram investidos R$ 68,1 milhões para apoiar a elabora-
ção dos planos de saneamento em 152 cidades com mais de 50 
mil habitantes. Também a Funasa (Fundação Nacional de Saú-
de) apoia com R$ 126 milhões a elaboração de 650 planos em 
municípios com menos de 50 mil habitantes. Somados os PAC 1 
e PAC 2, o valor é de R$ 96 bilhões, dos quais R$ 25 bilhões já 
foram desembolsados.

É fácil inferir quão sérias são as dificuldades na administração 
de financiamento de tantos sistemas de dados, com origens 
diversas, apesar de pertencerem uma única origem, ou seja, o 
Governo Federal.

Caracterização dos componentes do saneamento básico

1 - Abastecimento de Água

Atendimento adequado: fornecimento de água potável por rede 
de distribuição ou por poço, nascente ou cisterna, com canali-
zação interna, em qualquer caso sem intermitências (paralisa-
ções ou interrupções). 

Atendimento precário: a) Quanto ao fornecimento de água por 
rede e poço ou nascente: com ausência canalização interna; 
com água fora dos padrões de potabilidade; com intermitência 
prolongada ou racionamentos. b) Quanto ao uso de cisterna 
para água de chuva: sem segurança sanitária e/ou em quanti-
dade insuficiente para a proteção à saúde. c) uso de reservató-
rio abastecido por carro pipa. 

A caracterização do deficit em saneamento básico e de práticas 

consideradas adequadas para o atendimento conduziu às con-
dições estimadas a seguir, quanto à situação da cobertura de 
abastecimento de água da população brasileira (Plansab 2013, 
pg. 29, conforme Censo Demográfico 2010).

1. Rede geral com canalização interna: 78% 
2. Poço ou nascente com canalização interna: 10% 
3. Rede geral sem canalização interna: 3% 
4. Outra forma de com canalização interna: 1% 
5. Poço ou nascente e outra forma sem canalização interna: 1% 
6. Sem atendimento: 7%

É possível observar-se que, embora a maioria da população bra-
sileira tenha acesso a condições adequadas de abastecimento 
de água potável e de manejo de resíduos sólidos, o deficit ainda 
é bastante significativo em todos os componentes do sanea-
mento básico.

Isso representa milhões de pessoas vivendo em ambientes in-
salubres e expostos a diversos riscos que podem comprometer 
a sua saúde. Significa também que as políticas públicas do se-
tor do saneamento não foram capazes de propiciar a universa-
lização do seu acesso e que, portanto, não contribuíram para 
melhorar as condições de vida desse contingente populacional, 
com a consequente não redução das desigualdades sociais e a 
melhoria da qualidade ambiental do País.

Em termos nacionais, quanto ao abastecimento de água potá-
vel, julga-se conveniente reproduzir o trecho a seguir, da página 
29 do documento citado.
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“Nota-se que a região Norte é onde os domicílios, propor-
cionalmente, mais utilizam água proveniente de poço ou 
nascente com canalização interna para suprir suas necessi-
dades, provavelmente por ter a implantação de redes difi-
cultada pelo número de comunidades com habitações muito 
esparsas. As regiões Sudeste e Sul são as que exibem a maior 
proporção de domicílios com canalização interna, ligados à 
rede geral.

Os sistemas de abastecimento de água utilizam de forma 
intensiva tanto mananciais superficiais quanto subterrâ-
neos. Segundo o Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de 
Água (ANA, 2010), do total de sedes municipais do Brasil, 
47% são abastecidas exclusivamente por mananciais super-
ficiais, 39% por águas subterrâneas e 14% pelos dois tipos de 
mananciais. No que se refere à produção de água, destaca-se 
que nas regiões Nordeste e Sudeste a maior parte da po-
pulação urbana é abastecida por sistemas integrados, que 
fornecem água a mais de um município a partir do mes-
mo manancial. Esses sistemas integrados são empregados 
basicamente no abastecimento dos principais aglomerados 
urbanos do país e no atendimento de municípios do semiá-
rido, correspondendo a 795 sedes municipais (14% do total 
do país) e a 78 milhões de habitantes em 2010.”

2 - Esgotamento Sanitário

Atendimento adequado: Coleta de esgotos, seguida de trata-
mento ou uso de fossa séptica, conforme definição do Plansab 
2013. 

Atendimento precário: a) Coleta de esgotos, não seguida de tra-
tamento; b) uso de fossa rudimentar.

Classificação quanto à oferta do serviço

Com base nos números abaixo é possível perceber que em 2010, 
35% da população brasileira contava com soluções inadequadas 
para o afastamento de seus esgotos, com lançamento em fossa 
rudimentar, rio, lago ou mar, ou outro escoadouro, ou não tem 
banheiro ou sanitário. Além disso, dados da PNSB 2008 indica-
ram que apenas 53% do volume de esgotos coletados recebiam 
algum tipo de tratamento, antes de sua deposição no ambiente.

1. Rede geral de esgoto ou pluvial: 53%. 
2. Fossa séptica: 12% 
3. Fossa rudimentar: 26% 
4. Vala, rio, mar ou outro destino: 6% 
5. Não tem sanitário: 3%[1]  

O deficit de atendimento por esgotamento sanitário reflete 
além da inacessibilidade ao seu afastamento nos domicílios, 
que uma parcela significativa da população, mesmo interligada 
à rede não é servida por sistema de tratamento. Ou seja, o aten-
dimento se refere apenas à coleta.

Além disso, em sua maioria, o atendimento é procedido pela 
fração de rede não interligada à unidade de tratamento e por 
fossas rudimentares, denominação genérica utilizada pelo IBGE 
para “fossas negras, poço, buraco, etc.”, dentre as quais se en-
contram os diversos outros tipos de fossa, à exceção da sépti-

[1]  Fonte: Censo Demográfico 2010

SANEAMENTO



42

ca. Compõe ainda o deficit a parcela de domicílios sem sanitário, 
bem como o lançamento direto dos efluentes em escoadouros 
de forma indevida. 

Em suma, o esgotamento sanitário é majoritariamente precário 
no país todo, exceto em algumas das maiores cidades, consi-
deradas como mais importantes. E isso, obviamente, é uma ati-
tude equivocada porque todas as cidades, distritos e povoados 
são habitados por cidadãos e cidadãs, com direitos iguais con-
feridos constitucionalmente. Será que, na prática, alguns são 
“mais cidadãos” que outros?

3 - Manejo de Resíduos Sólidos

Atendimento adequado: a) Na área urbana: coleta direta, com 
frequência diária ou em dias alternados e destinação final am-

bientalmente adequada dos resíduos; b) Na área rural: coleta 
direta ou indireta e destinação final ambientalmente adequada 
dos resíduos.

Atendimento precário: Dentre o conjunto com coleta, a parcela 
de domicílios que se encontram em pelo menos uma das se-
guintes situações: 

a) na área urbana, com coleta indireta ou com coleta direta, cuja 
frequência não seja pelo menos em dias alternados; 

b) destinação final ambientalmente inadequada.

Sem atendimento: Todas as situações 
não enquadradas nas definições de aten-
dimento e que se constituam em práticas 
consideradas inadequadas[2] .  

Considerações gerais sobre o contexto 
nacional

1. Ao contrario de outras políticas públi-
cas, ainda não foi possível estabelecer 
plenamente um sistema de saneamento 
efetivo.

[2]  Exemplos: ausência de banheiro ou sanitário; coleta de água em cursos de 
água ou poços a longa distância; fossas rudimentares; lançamento direto de 
esgoto em valas, rio, lago, mar ou outra forma pela unidade domiciliar; coleta 
indireta de resíduos sólidos em área urbana; ausência de coleta, com resíduos 
queimados ou enterrados, jogados em terreno baldio, logradouro, rio, lago ou 
mar ou outro destino pela unidade domiciliar.

População com 
oferta de serviço 
coletivo 

População que usa o servi-
ço coletivo

População que recebe serviço com 
qualidade (atendimento adequado)

População que recebe serviço com 
qualidade inadequada (atendimento 

precário)

Popula-
ção que 
não usa 

o serviço 
coletivo

População 
que usa 
solução 

sanitária 
individual

População que tem solução sanitária 
adequada (atendimento adequado)

População sem 
oferta de serviço 
coletivo

População que tem solução sanitária 
precária (atendimento precário)

População sem solução sanitária (sem atendimento)
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2. Ele requer significativos recursos financeiros e atuação sis-
têmica transparente, com metas definidas, critérios fortes e to-
tal controle da alocação e dos gastos públicos.

3. Pode definir, desde que com eficiência e eficácia, melhores 
índices de saúde pública e saúde ambiental.

4. Necessita de acompanhamento quanto à implementação dos 
planos municipais e estaduais, conforme as determinações dos 
marcos legais estabelecidos.

5. Necessita de controle social, por exemplo, conselhos, audiên-
cias públicas, conferências e outros instrumentos correlatos. 

6. Necessita de critérios ambientais e de saúde como nortea-
dores, com o uso de indicadores socioeconômicos, disponíveis 
nos bancos de dados de instituições de pesquisa nacionais e 
estaduais. 

7. Necessita de apoios regulatórios e planos de saneamento, 
dentro das melhores práticas, de maneira coletiva com a par-
ticipação de agentes governamentais, de empresas do setor e 
instâncias organizativas e representativas dos usuários. 

Assim, uma política de saneamento deve ser inclusiva, atingir 
também áreas não urbanas, ter tarifas como instrumento de 
inclusão social, desenvolver tecnologias apropriadas a caracte-
rísticas locais, constituir um saneamento integral com todos os 
seus componentes, ser intersetorial e universalizada, ser capaz 
de tornar o saneamento um vetor de desenvolvimento, gerador 
de trabalho e renda, redutor de desigualdades sociais, promotor 

e protetor da saúde da população urbana e rural.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Redução da carga tributária, com renúncia fiscal a ser inves-
tida diretamente na ampliação dos serviços de saneamento.

2 Estabelecimento de programas específicos para melhoria 
da gestão operacional dos operadores públicos dos servi-

ços de saneamento, com linha de crédito para ações de redução 
de perdas, busca da eficiência no consumo de energia elétrica, 
redução de perdas comerciais.

3 Simplificação dos normativos e procedimentos para acesso 
aos recursos de financiamentos dos empreendimentos em 

saneamento básico.

4 Estabelecimento de programas de financiamento de longo 
prazo para planejamento adequado dos operadores porque 

programas de curto prazo contém notórios perigos de descon-
tinuidade.

5 Constituição de consórcios de municípios para tratamento 
de resíduos sólidos em âmbitos de regiões de municípios 

geográfica, geopolítica e socialmente correlacionados.

CONTEXTO PARANÁ

No Paraná, tal como em todas as regiões do país, também exis-
tem dificuldades e precariedades nos serviços de saneamento 
básico.
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Em termos de operadores, a empresa estatal estadual de sanea-
mento Sanepar atende os serviços de fornecimento de água po-
tável e de esgotamento sanitário em 342 (85,7%) municípios. 
Os demais 57 (14,3%), são atendidos por outros permissioná-
rios ou órgãos das próprias prefeituras municipais.

Este estudo obteve dados e informações disponíveis no banco 
de dados do Ipardes, os quais são referentes apenas aos muni-
cípios cujo atendimento é procedido pela Sanepar. Para os de-
mais municípios existe um processo de pesquisa em andamen-
to com o auxílio das Regionais do Crea-PR.

As informações disponíveis estão contidas no conjunto de ta-
belas atinentes ao tema, das quais retiramos algumas obser-
vações.

1 - Em termos gerais, a situação no Paraná repete a situação 
média do país, em alguns aspectos acima da média.

2 - O número de unidades residenciais atendidas por esgoto cor-
respondem a cerca de 55% dos domicílios urbanos existentes 
no Paraná. Todavia, no que se refere às cidades com atendimen-
to, mais de dois terços não possuem coleta de esgoto. Ou seja, 
o atendimento de esgoto é concentrado nas grandes e médias 
cidades paranaenses. Aliás, isso é muito similar à situação na-
cional, como foi destacado anteriormente.

3 - Em termos de ligações e de unidades atendidas, tanto de 
água como de esgoto, houve certo crescimento no período, sen-
do que, proporcionalmente, o atendimento de esgoto cresceu 
mais do que o de água.

4 - Quanto a unidades atendidas por ligação de água houve cres-
cimento apenas no atendimento industrial. Quanto à ligação de 
esgoto, houve aumento nos setores industrial e de utilidade pú-
blica. 

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

Tendo em vista que os problemas nacionais se reproduzem em 
grande medida em âmbito estadual, para o contexto estadual 
podem ser assumidos alguns princípios e diretrizes do contexto 
nacional e aduzidos mais alguns.

1 Estabelecimento de uma política estadual de saneamento 
básico.

2 Elaboração de um Plano Estadual de Saneamento Básico 
que contemple todos os seus componentes e seja desdo-

brado para planos municipais.

3 Respeito aos condicionantes dos Planos de Bacias Hidrográ-
ficas.

4 Sensibilização e apoio aos municípios para elaboração de 
planos municipais e obtenção de recursos técnicos e de fi-

nanceiros para planejamento, projetos, execução e controle de 
investimentos em saneamento básico.

5 Engajamento da sociedade no debate e na solução de pro-
blemas de saneamento.
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TEMA TIPO REGIÕES

Saneamento
EBDR - S3 Cascavel
EBDR - S4 Medianeira / Foz do Iguaçu
EBDR - S6 Curitiba

Resíduos Sólidos

EBDR - S1 Arapongas / Rolândia
EBDR - S5 Curitiba
EBDR - S7 Maringá

EBDR - S10 Laranjeiras do Sul

Esgotamento sanitário
EBDR - S2 Ivaiporã
EBDR - S8 Paranavaí

Reuso de águas Caderno Técnico -

Questões correlatas ao tema em  Cadernos  Técnicos e  EBDRs 
do Crea-PR.
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ESPAÇO URBANO - HABITAÇÃO

CONTEXTO BRASIL

O desenvolvimento do tema do Sanea-
mento que vimos no capítulo anterior 
teve um forte apoio no Plansab 2013 - 
Plano Nacional de Saneamento Básico 
2013. 

Todavia, para estudo sobre Habitação, 
infelizmente o PlanHab - Plano Nacional 
de Habitação não se encontra no mes-
mo nível.  Isso porque o atual Plano  de 
habitação está fortemente apoiado em 
conceitos e parâmetros exageradamen-
te com conotação econômica e financei-
ra, assim como com base em projeções 
de longo prazo que o torna extremamen-
te teórico, frágil e inseguro para o esta-

ESPAÇO URBANO

Habitação: Fim do deficit 
habitacional + moradia 

digna.

Mobilidade urbana: Direito 
pleno à cidade + respeito à 

cidadania.

Conceitos e valores hoje considerados 
válidos em âmbito mundial.

belecimento de perspectivas realistas, 
em especial no que diz respeito à ques-
tão do significativo deficit habitacional 
existente. 

Assim, recorre-se a outras fontes para 
um breve retrospecto da história da po-
lítica habitacional brasileira, não sendo 
necessário ir aquém da criação do BNH 
- Banco Nacional de Habitação em 1964. 

Até 1986 é destacada a atuação do SFH - 
Sistema Financeiro da Habitação, quan-
do foram financiados alguns milhões de 
unidades habitacionais, mas isso não foi 
suficiente para sanar o deficit crescente 
na época do significativo crescimento 
do país, em especial na década de 1970.

Além disso, os paradigmas políticos e 

1.05
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sociais dos governos militares não priorizavam a gestão social 
dos investimentos em habitação. E os critérios bancários vigen-
tes excluíram parcelas significativas da população de baixa ren-
da, o que contribuiu para processos paralelos de urbanização, 
com loteamentos clandestinos, irregulares, favelização, ocupa-
ções em locais inadequados, etc. Na questão urbanística e de 
mobilidade, a construção de conjuntos habitacionais nas peri-
ferias das cidades configurou um processo desastroso, cujas 
consequências permanecem e se aprofundam até hoje.

Quando a Caixa Econômica Federal assumiu a função de agente 
do SFH e a regulamentação do crédito habitacional passou para 
o Conselho Monetário Nacional, o sistema passou a constituir 
um instrumento a mais da política monetária. 

Além disso, o período pós-1986 foi marcado pela descontinui-
dade e abundância de estruturas administrativas no trato da 
questão, com a consequente ausência de estratégias, espaço 
que passou a ser ocupado pelos municípios e estados.

Em 2001, após mais de uma década de tramitação, foi aprovado 
o Estatuto da Cidade, criando instrumentos para validar a fun-
ção social da propriedade, garantir o direito à moradia, regulari-
zar as ocupações e obrigar os municípios com mais de 20 mil 
habitantes, a elaborarem Planos Diretores participativos. Isso  
realmente constituiu um marco importante no equacionamento 
da questão habitacional no país, porém são notórias as dificul-
dades de muitos municípios para o cumprimento das exigências 
estabelecidas.

No histórico mais recente da organização institucional para 

uma política nacional de habitação, destacam-se os seguintes 
marcos: 

I - criação do Ministério das Cidades (2003); implantação do 
Conselho das Cidades e Câmara Técnica de Habitação (2004); 

II - criação do Sistema e Fundo Nacional de Habitação de Interes-
se Social (2005); 

III - elaboração do Plano Nacional de Habitação (2007-2008); 
PAC (2007); 

IV - Programa de Urbanização de Assentamentos Precários 
(2007);

V - Programa Minha Casa Minha Vida (2009).

A atual Política Nacional de Habitação está estruturada a partir 
do Sistema Nacional da Habitação. Este, por sua vez, possui dois 
apoios: 

a) o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, com 
base no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS 
e no FGTS; 

b) o Sistema Nacional de Mercado, com base no SFH pela cader-
neta de poupança e pelo mercado de capitais.

Mesmo sendo óbvio, há um comentário que não quer e não 
pode calar: não é por falta de marcos e dispositivos legais que 
as políticas públicas – todas elas – não conseguem se tornar 
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realidade no sentido dos benefícios previstos para a sociedade! 
E as razões para tal podem ser encontradas, desde que – e isso 
também é óbvio – sejam buscadas e seja esse o desejo real da 
sociedade.

Domicílios brasileiros em números - Censo 2010

1. Foram recenseados 67,6 milhões de domicílios com 56,5 mi-
lhões de moradores entrevistados nos domicílios. Foram classi-
ficados como fechados 901 mil domicílios, em que não foi pos-
sível realizar as entrevistas presenciais, mas havia evidências 
de que existiam moradores. Nesses casos, o IBGE utilizou me-
todologia para estimar o número de pessoas residentes nesses 
domicílios fechados de acordo com práticas já adotadas por ins-
titutos oficiais de estatísticas em vários países.

2. Número de domicílios vagos: 6,1 milhões. Os domicílios de 
uso ocasional, que somaram 3,9 milhões, são aqueles que ser-
vem ocasionalmente de moradia, usados para descanso de fins 
de semana, férias ou outro fim[1] .  

3. O número de domicílios coletivos (hotéis, pensões, presídios, 
quartéis, postos militares, asilos, orfanatos, conventos, aloja-
mento de trabalhadores, etc) foi de 110 mil. 

4. Em 2000, de um total de 54,2 milhões de domicílios, 45 mi-
lhões eram ocupados, 528 mil fechados, 6 milhões vagos e 2,7 

[1]  Domicílios vagos são aqueles que não tinham morador na data de re-
ferência, mesmo que, posteriormente, durante o período da coleta, tivessem 
sido ocupados. Casas colocadas à venda (ou de aluguel) e abandonadas são 
exemplos de domicílios vagos.

milhões de uso ocasional.

5. O Censo foi iniciado em 1º de agosto de 2010, sendo que 191 
mil recenseadores percorreram os 5.565 municípios brasileiros 
e as entrevistas implicaram no recenseamento da população 
por meio de três métodos: entrevista presencial, questionário 
pela Internet e, por fim, a estimação do número de moradores 
em domicílios fechados. Em suma, o Censo Demográfico 2010 
consistiu na visita exaustiva de todos os domicílios, com entre-
vistas.

Nota do IBGE - “O IBGE agradece aos participantes das 
Comissões Censitárias Estaduais (CCE) e das Comissões 
Municipais de Geografia e Estatística (CMGE) e à popu-
lação pelas informações prestadas. O IBGE espera que os 
dados coletados sirvam de base para o planejamento público 
e privado, em favor da melhoria das condições de vida da 
sociedade brasileira”. 

Por nossa parte, cabe dizer parabéns! E que assim seja!

CONTEXTO PARANÁ

Nas questões urbanas, o Paraná fica próximo a muitos parâ-
metros médios nacionais, como pode ser percebido nos dados 
contidos no site do Crea-PR, o qual pode ser visitado para com-
parações.

Entretanto, já fica destacado que: 

1. Os quantitativos dos domicílios em geral e em todos os tipos, 
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exceto os rurais, tiveram crescimento acima de 20% no período. 

2. Essa situação reflete o fato de que o êxodo rural ainda é um 
fenômeno permanente e forte no Paraná, também refletido nos 
dados populacionais disponíveis no site do Crea-PR.

3. As relações percentuais entre os domicílios urbanos e rurais 
é, respectivamente, cerca de 85% e 15% quanto aos quesitos 
Geral, Particulares, Particulares Ocupados e Coletivos. Nos de-
mais, as proporções variam entre 3/4 para 1/4 e 2/3 para 1/3, 
respectivamente.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES 

1 Uniformidade e integração das políticas e dos órgãos de 
habitação e infraestrutura, nos âmbitos federal, estadual e 

municipal. 

2 Junção de verbas federais, estaduais e municipais em fun-
dos públicos.

3 Plano Diretor Participativo, com assessoramento técnico 
adequado, assim como a retomada do planejamento habi-

tacional urbano, como instrumentos essenciais de Política Ur-
bana.

4 Criação de polos médios de desenvolvimento em cidades do 
interior como soluções para evitar a expansão desordenada 

das regiões metropolitanas.

5 Instâncias de controle social com caráter deliberativo.

6 Direito à moradia, enquanto um direito humano, individual e 
coletivo, previsto na Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos e na Constituição Brasileira de 1988.

7 Prioridade da função social da propriedade.

8 Questão habitacional como política de Estado, não sujeita a 
planos anuais e/ou plurianuais.

9 Gestão democrática com participação dos diferentes seg-
mentos da sociedade.

10Articulação das ações de habitação à política urbana de 
modo integrado com as demais políticas sociais e am-

bientais.

11Universalização do acesso à moradia digna no prazo defi-
nido no Plano Nacional de Habitação.

12 Promoção da urbanização, regularização e inserção dos 
assentamentos precários.

13 Democratização do acesso à terra urbanizada e ao merca-
do secundário de imóveis.

14Ampliação da produtividade e melhoria da qualidade na 
produção habitacional.
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15Incentivo à geração de empregos e renda dinamizando a 
economia.

16Sustentabilidade em todas as suas dimensões: ambien-
tal, social e econômica.

ESPAÇO URBANO - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

CONTEXTOS BRASIL E PARANÁ

Mesmo uma breve retrospectiva histórica permite constatar 
que as escolhas para alocar e construir grande parte das cida-
des brasileiras se deu nas proximidades ou ao longo de uma es-
trada ou de uma incipiente rodovia. Por outro lado, no entanto, 
também permite constatar que a rede viária dessas cidades foi 
estruturada a partir de um centro histórico e, em grande me-
dida, por um incipiente centro comercial. Por este motivo, os 
espaços urbanos se formaram a partir de um embrião central 
que concentrava as atividades econômicas e uma consequente 
forma de ocupação no seu entorno.

Assim, a Mobilidade Urbana nas cidades brasileiras não foi es-
truturada a partir da perspectiva de deslocamentos feitos por 
automóveis. Aliás, historicamente a participação desse modo 
de transporte ficava em torno de apenas 25% em relação ao to-
tal dos deslocamentos urbanos. 

Também é fundamental compreender que a mobilidade hoje se 
dá no contexto e no modo de vida das cidades contemporâneas 
e constitui parte estruturante do funcionamento de uma socie-
dade recente e rapidamente convertida do modelo rural para o 

urbano.

É também visível que o nível de mobilidade de determinada 
cidade depende do tipo, duração e gênero de suas principais 
atividades econômicas. Todavia, o número de deslocamentos 
de pessoas e cargas é alterado rapidamente com o crescimento 
acelerado de suas atividades econômicas bem como do cresci-
mento de seu grau de urbanização.

Assim, as políticas públicas correlatas devem atentar para as 
necessárias mudanças nos paradigmas ainda vigentes, desde 
a priorização do automóvel e passar para infraestruturas ade-
quadas à caminhada, à utilização da bicicleta, à busca de calça-
das, rotas urbanas acessíveis, ciclovias e ciclofaixas seguras e 
agradáveis e, ainda, equipamentos urbanos adequados. Porém, 
tudo isso sempre deve estar integrado ao sistema viário e ao 
transporte público de passageiros.

Outro elemento importantíssimo a ser considerado é a Mobili-
dade Urbana Sustentável, a qual pode ser definida como o re-
sultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação 
que visa proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço 
urbano. Ou seja, deve se dar com base nas pessoas e não nos 
veículos.

A Acessibilidade, conforme definição da Constituição Federal 
de 1988 (art. 5º, inc. XV), é a forma de facilitar a aproximação 
das pessoas em locais com determinado objetivo, ou seja, o di-
reito de ir e vir de qualquer cidadão. 

Interpretando essa definição pode-se dizer que é a condição da 
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pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida para a utiliza-
ção com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, edificações, serviços de 
transporte e seus dispositivos, sistemas e meios de comunica-
ção e informação.

As barreiras arquitetônicas, por exemplo, são impostas por pro-
jetos equivocados e também por execuções inadequadas ou por 
falta de conhecimento, de manutenção e principalmente de fis-
calização quanto ao projetado e o efetivamente executado.

Ademais, todos têm direito a utilização, também com toda au-
tonomia e segurança, dos espaços da Cidade, das construções 
privadas e públicas, bem como do transporte livre de qualquer 
obstáculo limitador.

O ponto de partida para o processo cultural no sentido da sen-
sibilização para as questões da acessibilidade deve estar mais 
focado na conscientização dos profissionais responsáveis pelo 
planejamento e operação das cidades, os quais têm de ser mul-
tiplicadores de informações e de busca de melhorias de qualida-
de de vida para todos. 

O Brasil é um país que está deixando de ser jovem e está pas-
sando a ser predominantemente um país de meia-idade. O que, 
por consequência, exige atenções especiais em termos de polí-
ticas públicas adequadas.  

Todavia, o Brasil só recentemente e a passos tímidos despertou 
para as preocupações com seus deficientes e com a proteção 
de seus direitos, mesmo estando amparados por dispositivo 

constitucional. 

Pode parecer incrível, mas de acordo como o Censo 2010 do 
IBGE, cerca de  24% da população brasileira apresenta algum 
tipo de deficiência. 

Necessita-se, portanto, de parcerias para implementar os con-
ceitos do Desenho Universal, tais que garantam a acessibilida-
de da Pessoa com Deficiência, da Pessoa Obesa, da Pessoa com 
Mobilidade Reduzida, do idoso, do anão, da senhora grávida, da 
criança etc.

Sabe-se que os princípios universais são: uso equiparável; uso 
flexível; processo simples e intuitivo; tolerância ao erro; infor-
mação perceptível; pouca exigência de esforço físico.

Considera-se PcD - Pessoa com Deficiência, aquela que apresen-
ta, em caráter permanente ou provisório, perdas ou anomalias 
em sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômi-
ca, tais que gerem incapacidade para o desempenho de ativida-
des, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.

Além disso, mais do que somente dispensar às pessoas com 
deficiências um tratamento caritativo e piedoso, reconhecer 
que elas reclamam seu papel como cidadãos autônomos e com 
plenos direitos.

Inúmeros dispositivos legais e Normas Brasileiras (NBRs) esta-
belecem regras muito claras e rígidas, que devem ser respeita-
das. Vale destacar o Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, 
que regulamenta a Lei 10.048 de 08 de novembro de 2000 e a 
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Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000.

Por exemplo, como principais barreiras são consideradas quaisquer 
entraves ou obstáculos que limitem ou impeçam o acesso, a liberda-
de de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade das 
pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação. 

É o caso também das barreiras urbanísticas, existentes nas vias 
públicas e nos espaços de uso público; barreiras nas edificações, 
as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e 
coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas edifi-
cações de uso privado multifamiliar; barreiras existentes nos servi-
ços de transportes; barreiras nas comunicações e informações, ou 
seja, qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dis-
positivos, meios ou sistemas de comunicação.

Também elementos da urbanização tais como qualquer componen-
te das obras de urbanização: pavimentação, saneamento, distribui-
ção de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distri-
buição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do 
planejamento urbanístico.

Ainda deve ser considerado como barreira o mobiliário urbano. Como 
exemplos citam-se conjuntos existentes nas vias e espaços públi-
cos, tais como arborizações mal cuidadas, semáforos, postes de 
energia, sinalização, telefones e similares, cabines telefônicas, fon-
tes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e tantos outros.

Em que pese parecer supérfluo, convém enfatizar que as conside-
rações acima destacadas são plenamente válidas tanto em âmbito 

nacional como estadual.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Direito de ir e vir do cidadão, inclusive por transporte coleti-
vo público de qualidade, com respeito ao pedestre.

2 Racionalização e redução do número de deslocamentos de 
pessoas e cargas decorrentes do crescimento acelerado 

das atividades econômicas e do crescimento do grau de urba-
nização.

3 Investimento em transporte público de passageiros nas ci-
dades nas modalidades públicas.

4 Desestímulo à produção e ao consumo de veículos automo-
tores poluidores.

5 Conversão do modelo de transporte que privilegia o deslo-
camento individual por automóvel para um sistema mais 

saudável e sustentável, com transporte público de qualidade.

6 Transporte integrado intermodal, inclusive com implanta-
ção de ciclovias.

7 Transferência ao poder público da responsabilidade pela 
execução e manutenção das calçadas, sob critérios técni-

cos de mobilidade e acessibilidade sustentável.

8 Capacitação das administrações municipais para planos e 
projetos voltados à mobilidade sustentável.
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9 Aplicação da acessibilidade conforme definição constitucio-
nal (CF/1988, artigo 5º, inciso XV).

10Redução até a eliminação total das barreiras arquitetôni-
cas decorrentes de projetos e/ou construções inadequa-

das aos princípios da acessibilidade.

11Desenvolvimento de processo cultural de sensibilização 
e conscientização da sociedade e dos profissionais res-

ponsáveis por planejamento, construção, manutenção e fiscali-
zação na construção das cidades.

12Aplicação dos princípios universais da acessibilidade, ou 
seja, uso equiparável; uso flexível; processo simples e 

intuitivo; tolerância ao erro; informação perceptível; pouca exi-
gência de esforço físico.

Questões correlatas ao tema em Cadernos Técnicos e EBDRs 
do Crea-PR.

TEMA TIPO REGIÕES

Mobilidade Urbana

EBDR - M1 Apucarana

EBDR - M4 Curitiba

Caderno Técnico -

Plano Diretor Caderno Técnico -

Estruturas Provisórias Caderno Técnico -

Acessibilidade Caderno Técnico -

Arborização Urbana Caderno Técnico -
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CONTEXTO BRASIL

Está cada vez mais notório que a ocu-
pação adequada do solo rural é uma das 
questões fundiárias mais importantes 
para o desenvolvimento do país cuja 
economia está estruturada fortemente 
na produção agropecuária, o que de cer-
ta forma se reproduz em toda a América 
Latina. 

O espaço rural brasileiro tem sido histo-
ricamente marcado por fatores negati-
vos relevantes: crescente concentração 
da terra, da renda e da riqueza; domina-
ção política e econômica de oligarquias 
em determinadas regiões; destruição 
dos recursos naturais; elevado grau das 
desigualdades sociais e regionais, que 
geram fome, pobreza, exclusão social e 

ESPAÇO RURAL - AGROPECUÁRIA

Brasil, celeiro do mundo. 
Paraná, celeiro dos 

paranaenses, dos brasileiros 
e do mundo.

até trabalho infantil e escravo. 

O modelo de desenvolvimento rural nos 
últimos tempos, baseado na “moderni-
zação agrícola”, aprofundou o processo 
de mudanças no padrão tecnológico dos 
sistemas produtivos agropecuários, po-
rém conservou muitas das característi-
cas históricas aristocráticas vigentes no 
país há muito tempo.

É de se destacar também que o Brasil 
é uma das ultimas – e talvez a mais 
importante – grande fronteira agrícola 
mundial, porque as áreas agricultáveis 
disponíveis nos países centrais estão 
esgotadas ou em processo crescente de 
esgotamento. Além disso, dispomos de 
grandes quantidades de água, energia 
solar e tecnologias avançadas.

1.06
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Assim, nunca será exagero enfatizar a importância e a urgên-
cia do aprofundamento de um olhar abrangente e crítico sobre 
todos os aspectos da atividade rural: agricultura em geral, agri-
cultura familiar, soberania alimentar e nutricional, transgenia e 
segurança alimentar para toda a população brasileira.

O foco de atenção na questão agrária deve também abranger 
outros aspectos da atividade rural: biotecnologia, agrobiodiver-
sidade, sociobiodiversidade, agronegócio, entre outros. A ques-
tão ambiental, mesmo sendo transversal a muitos setores, é 
essencial também neste setor.

A agricultura familiar, por exemplo, é uma questão central para 
a agricultura no Brasil. Basta ver alguns significativos indicado-
res, tais como: a área ocupada em relação à área total utilizada 
pela agricultura (cerca de 30%); o valor produzido em relação 
ao total da produção agropecuária (cerca de 40%); os quantita-
tivos dos estabelecimentos rurais no país (cerca de 80%); a po-
pulação ocupada (mais de 70%); os empregos no campo (70%); 
a produção de mandioca, feijão, leite, milho, suínos, bovinos, 
aves, ovos, todos eles produtos de consumo essencial e massi-
vo da população brasileira.

Tudo está a indicar que o Brasil necessita de uma transforma-
ção profunda na estrutura agrária, no sentido de abrir enormes 
espaços de manobra para a produção de alimentos, não com 
prioridade para a exportação de “commodities”, mas para suprir 
a mesa dos brasileiros. 

Uma ampla reforma – não apenas agrária estrito senso – tam-
bém será um extraordinário fator de geração de emprego e 

renda e um forte indutor para o retorno dos “ex-agricultores” 
ao campo, ou seja, aqueles que também têm contribuído para 
o aumento do número de pobres e miseráveis nas cidades, em 
especial nas metrópoles.

Muitas das melhores terras agrícolas no mundo e no Brasil es-
tão sendo hoje destinadas a usos não agrícolas como consequ-
ência das leis do mercado. A diminuição do uso da área agrícola 
disponível compromete a segurança alimentar, sem contar a 
deterioração das relações sociais e o agravamento dos confli-
tos urbanos.

É conveniente listar aqui alguns dos vários programas federais 
hoje existentes a respeito da questão agropecuária nacional.

1. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
- Pronaf, para custeio e investimento, cujos recursos aplicados 
evoluíram de 2,4 bilhões na safra 2002/03, para 16 bilhões de 
reais na safra 2010/11. Existem mais de 2 milhões de contratos, 
com cerca de 7.500 reais de financiamento médio por família.

2. Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater, voltado à moder-
nização da agricultura. Este programa sofreu um verdadeiro 
desmonte na década de 1990, porém evoluiu de 46 milhões em 
2002 para 626 milhões de reais em 2010, somando 2,2 bilhões 
de reais nesse período. 

3. Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel - PNPB, 
lançado em 2004, tem como estratégias a qualidade do produ-
to, a garantia de suprimento, a diversificação das matérias-pri-
mas, a inclusão social e o fortalecimento das potencialidades 
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regionais.

4. Seguro Agrícola Familiar - Seaf, criado com a finalidade de pro-
teger cerca de 40 culturas, equivalendo a 90% do Pronaf.

5. Programa Nacional de Aquisição de Alimentos - PAA, progra-
ma interministerial que representa uma garantia de mercado 
para a agricultura familiar. De 2003 a 2009, a aplicação de re-
cursos no PAA somou 2,7 bilhões, beneficiando 764 mil famílias 
como fornecedores. 

6. Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF, criado em 
2003, destinou até 2009 mais de 2 bilhões de reais ao financia-
mento da compra de terra por trabalhadores rurais, benefician-
do mais de 77 mil agricultores familiares. 

7. Programa de Agricultura Orgânica, com atendimento em 2010 
de cerca de 40 mil produtores e recursos estimados em R$ 3 
milhões. 

8. Programa de Crédito Rural, que oferta crédito para a agricul-
tura comercial. Na safra 2009/2010 alcançou o montante de R$ 
92,5 bilhões, sendo R$ 66,2 bilhões para custeio e comerciali-
zação, R$ 14 bilhões em investimentos e R$ 12,3 bilhões em 
linhas especiais de crédito.

9. Outros programas: Programa de Capitalização das Cooperati-
vas de Produção Agropecuária (Procap-Agro); Programa Manejo 
e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade; Sistema Nacional de 
Sementes e Mudas; Sistema Nacional de Proteção de Cultiva-
res; Defesa Sanitária e Fitossanitária; Sistema Agropecuário de 

Produção Integrada (SAPI); Programa de Subvenção ao Seguro 
Rural; Programa de Garantia de Preços Mínimos; Programa de 
Fortalecimento e Crescimento da Embrapa (PAC Embrapa). 

Como é fácil perceber, não é a falta de programas governamen-
tais para apoio das atividades do setor que constitui o problema 
maior da agropecuária nacional.

Tudo está a indicar que as principais dificuldades devem resi-
dir na questão dos princípios e diretrizes políticas vigentes, as 
quais devem estar seguindo por rumos que não visam o atendi-
mento das necessidades fundamentais e imediatas da socieda-
de brasileira em geral.

Assim, cabe a nós, profissionais do desenvolvimento, tentar cla-
rear tais gargalos e desafios. Ao menos, é esse um dos intuitos 
deste estudo. Tudo, porém, dentro das nossas limitações, que 
são de várias ordens.

CONTEXTO PARANÁ

O Paraná desfruta de posição de destaque no cenário nacional 
no que se refere a todas as questões do universo da agropecu-
ária, principalmente em razão da posição geográfica e geomor-
fológica do seu território, bem como de sua história econômica, 
sempre de uma forma ou de outra, fortemente vinculada a ques-
tões rurais. 

Assim, todos os aspectos que foram destacados com referência 
ao país podem ser adaptados para o estado paranaense. Em es-
pecífico, porém, cabe aduzir alguns princípios e diretrizes como 
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está colocado ao final deste capítulo. 

Neste tema foram considerados os seguintes subtemas, con-
forme a organização da nossa base de dados:

1. Produtores e estabelecimentos agropecuários 
2. Produção vegetal 
3. Silvicultura 
4. Pecuária e aves 
5. Produção de origem animal 
6. Produção agrícola: cereais/grãos, fruticultura, horticultura, 
produtos variados, produtos especiais e produtos destacados

As explicações necessárias e as observações/comentários ini-
ciais decorrentes da análise dos dados das tabelas contidas no 
site do Crea-PR, são reproduzidos a seguir.

PRODUTORES E ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS

1. No que se refere às condições dos produtores e aos estabe-
lecimentos agropecuários, os únicos dados disponíveis são do 
censo agrícola de 2006. Assim, não foi possível calcular varia-
ções de período.

2. A condição de proprietário e os estabelecimentos utilizados 
para lavouras temporárias, pecuária e criação de outros ani-
mais são os quesitos predominantes.

PRODUÇÃO VEGETAL

1. No processo extrativista, as produções de carvão vegetal, de 

madeira em tora, de lenha e de nó de pinho têm sido reduzidas 
significativamente, o que é positivo sob o ponto de vista ecoló-
gico e conservacionista. 

2. No carvão vegetal chama a atenção o seu valor crescente. Da 
mesma forma o valor do pinhão.

SILVICULTURA

1. É notável o crescimento dos parâmetros de todos os produ-
tos da silvicultura, com destaque especial para a evolução dos 
valores produzidos.

PECUÁRIA E AVES

1. Os rebanhos de bovinos, equinos, asininos, bubalinos (búfa-
los) e muares têm sofrido reduções. 

2. Os rebanhos de caprinos têm crescido significativamente.  
Também é notório o aumento dos quantitativos de galináceos, 
codornas e coelhos.

PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL

1. É destacável o significativo crescimento de produtos do leite, 
mel de abelha e ovos de codorna. Destacam-se também os va-
lores correspondentes.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

A produção agrícola aqui analisada é constituída por 46 produ-
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tos. A avaliação do desempenho tem de ser feita com certos cui-
dados tendo em vista que os resultados anuais são influencia-
dos por várias condições diferenciadas ocorridas a cada safra.

Assim, se faz necessário proceder a investigações aprofunda-
das e análises especializadas.

Os produtos foram classificados nos seguintes grupos confor-
me as características que contenham similaridades, homoge-
neidades ou identidades: Cereais/Grãos, Fruticultura, Horticultu-
ra e Produtos Variados, ou seja, aqueles que não possuem fortes 
correlações.

Além disso, faz-se um destaque para alguns Produtos Espe-
ciais, ou seja, aqueles cuja importância é mais relevante para 
a economia paranaense por ocuparem pelo menos um ou mais 
dos parâmetros: maior área plantada, maior quantidade produ-
zida, maior valor de produção.

Para cada um dos grupos homogêneos foram procedidas tota-
lizações e cálculos entre os dados obtidos. Para os produtos 
considerados especiais foram procedidos cálculos específicos 
com a mesma metodologia dos três grupos anteriores. Para os 
produtos variados não foi aplicada a metodologia dos demais 
porque não há correlações entre eles que possam ser destaca-
das e calculadas no seu conjunto. Além disso, esses produtos 
normalmente não têm quantitativos significantes nas respec-
tivas produções.

CEREAIS/GRÃOS

Composição: Amendoim, Arroz, Aveia, Centeio, Cevada, Feijão e 
Trigo.

1. Desse grupo, tendo em vista os seus significados relevantes, 
foram selecionados os produtos arroz, aveia, feijão e trigo para 
estudos mais detalhados.

FRUTICULTURA

Composição: Abacate, Abacaxi, Banana, Caqui, Figo, Goiaba, La-
ranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá, Noz, Pera, Pêsse-
go, Tangerina e Uva.

1. Os produtos deste grupo não têm sido de grande significân-
cia no conjunto da produção agrícola do Paraná. De qualquer 
modo fica indicada a necessidade de um olhar mais aprofunda-
do sobre essa questão.

2. São destacáveis também outros produtos tais como banana, 
laranja e tangerina.

HORTICULTURA

Composição: Alho, Batata Doce, Batata Inglesa, Cebola, Ervilha, 
Mandioca, Melancia, Melão e  Tomate.

1. Neste grupo, cabem destaques para mandioca, batata doce e 
batata inglesa.
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PRODUTOS VARIADOS

Composição: Algodão Herbáceo, Borracha, Chá da Índia, Erva 
Mate, Fumo, Mamona, Rami, Sorgo e Urucum.

Os produtos aqui denominados como variados sofreram  re-
duções de produção no período de 2001 a 2011, porque  uma 
quantidade significativa de municípios reduziram a produção 
ou deixaram de produzir. As razões para tal ainda não foram 
avaliadas.

Pontos em destaque:

1. É notável a regressão das culturas do algodão herbáceo, da 
erva-mate e da mamona, restando pesquisar suas causas.

2. Por outro lado, destaca-se o crescimento do fumo e da borra-
cha, esta em pequenas dimensões.

PRODUTOS ESPECIAIS

Referem-se a Café, Cana de açúcar, Milho e Soja, pela importân-
cia para a economia paranaense. 

PRODUTOS DESTACADOS

Refere-se a uma abordagem à parte – independente da sua 
classificação setorial – a respeito de produtos que são signifi-
cantes em termos quantitativos quanto a plantio, produção ou 
importância para o consumo da sociedade paranaense: Arroz, 
Aveia, Feijão, Mandioca, Milho e Trigo. 

Por exemplo, o milho é o produto cultivado em praticamente 
todos os municípios paranaenses, constituindo uma forte ca-
racterização do Paraná, também como decorrência das duas 
safras anuais. 

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Necessidade de análises detalhadas por parte de especia-
listas para dirimir as razões das variações crescente ou de-

crescentes nos parâmetros de produção, os quais podem ser 
decorrentes de safras em que ocorreram problemas fortuitos 
ou mudanças significantes e permanentes ou processos inade-
quados. 

2 Recuperação de áreas degradadas.

3 Especial cuidado com o uso e conservação de solos e águas 
em áreas agricolas.

4 Manejo integrado de pragas e combate às doenças e plan-
tas invasoras, sem agreção à vida e ao meio ambiente.

5 Ações públicas que fortaleçam as atividades agrícolas sus-
tentáveis.

6 Sementes consideradas como patrimônio da humanidade.

7 Produção de alimentos com prioridade para o consumo in-
terno.
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8 Exportação de produtos com prévio beneficiamento e com 
valores agregados de produção.

9 Assistência técnica e extensão rural como responsabilida-
des de organismos governamentais.

10Tecnologia disponível independentemente da dimensão e 
da localização das propriedades rurais.

11Equilíbrio no incentivo e no desenvolvimento de produtos 
em geral, sem priorização e valorização de setores para 

constituirem nichos de mercado em especial de exportação.

12Resultados de ganhos de produtividade compartilhados 
com o trabalho profissional.

Questões correlatas ao tema em  Cadernos  Técnicos e  EBDRs 
do Crea-PR.

TEMA TIPO REGIÕES

Legalização Fundiária Rural EBDR - R1 Rio Negro (Sul)

Agricultura de Baixo Carbono - ABC EBDR - R2 Maringá

Capacidade de Armazenamento Estático EBDR - R3 Sudeste

Assistência Técnica Rural EBDR - R4 Irati (Centro Sul)

Conservação de Solo e Água Caderno Técnico -
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Neste estudo setorial os temas referen-
tes à Comunicação social (comunica-
ção propriamente dita) e às Telecomu-
nicações (infraestruturas operacionais 
da comunicação) devem ser desenvol-
vidos de modo integrado porque são 
questões fortemente correlacionadas, 
inclusive quanto a diretivas constitucio-
nais.

CONTEXTO BRASIL

Como é sabido, a nossa Constituição Fe-
deral fixa princípios para regulamentar 
democraticamente as comunicações no 
Brasil. 

Por exemplo: 

1. Uma concessão de rádio ou TV não é 

COMUNICAÇÕES

“Quem não se comunica, se 
trumbica!” 

Frase célebre e sempre atual do 
“Chacrinha” Barbosa, o “Velho 
Guerreiro”.

uma simples licença para que se possa 
fazer o que bem entender com o espec-
tro concedido.

2. Deve-se privilegiar programas cul-
turais e educativos, respeitar valores 
éticos da família, promover a produção 
independente e a regionalização da pro-
gramação. 

3. Deve-se estabelecer espaço para 
transmissão tanto de canais comer-
ciais, quanto público-estatais e públicos 
não-estatais.

4. Os meios de comunicação não podem 
ser objeto de monopólio ou oligopólio, di-
reta ou indiretamente.

5. Nenhuma lei “conterá dispositivo que 
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nos dez anos anteriores (1994 a 2004) as tarifas telefônicas 
sofreram os maiores aumentos dentre as chamadas ”tarifas 
administradas”. Nesse período o aumento foi de mais de 600%, 
enquanto a inflação e os reajustes salariais ficaram abaixo de 
200%. Seria oportuno perguntar quais os reais objetivos e finali-
dades da “administração” das tarifas de serviços públicos, não 
apenas os da telefonia.

Destaque-se, por outro lado e em contraponto, que a experiência 
da criação do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) demons-
trou todo o potencial do país, em especial sua capacidade téc-
nica. 

Assim, é necessário retomar projetos semelhantes em todos os 
segmentos da informática e das telecomunicações, como for-
ma de garantir a soberania nacional em setores importantes e 
essenciais, apostando num projeto de futuro, onde o acesso à 
informação não seja um privilégio, mas um direito da cidadania.

É preciso valorizar os esforços mobilizados em nível nacional, 
tanto para o desenvolvimento tecnológico endógeno, quanto 
para o atendimento às demandas específicas da sociedade bra-
sileira, em relação às diversas modalidades de interatividade 
informacional, em favor da democracia e dos interesses nacio-
nais.

CONTEXTO PARANÁ

Em termos de comunicação social, no nosso estado a situação 
não é diferente da que existe no Brasil como um todo, isto é, 
predomina a influência dos meios de comunicação de âmbito 

possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística”.

6. Qualquer regulamentação não poderá ferir esses princípios, 
com as ressalvas estabelecidas no artº 5º, dentre estas o item 
IV: “é livre a manifestação do pensamento, vedado o anoni-
mato”. Isso deve ser entendido inclusive para a Internet – que 
não existia na época – porque também estabelece que será 
aplicada não apenas à rádio e televisão abertas, mas também à 
televisão por assinatura e a outros meios de comunicação.

7. O § 3º do artigo 222 diz: “Os meios de comunicação social 
eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para 
a prestação do serviço, deverão observar os princípios enun-
ciados no art. 221, na forma de lei específica, que também ga-
rantirá a prioridades de profissionais brasileiros na execução 
de produções nacionais”.

Todavia, apesar do ex-ministro Franklin Martins ter anunciado 
uma forte intensão governamental no sentido de desenvolver 
um processo de debate para um anteprojeto de regulamenta-
ção, não houve continuidade na direção da “lei específica” pro-
metida. Destaque-se que a Argentina recentemente redefiniu 
sua “lei dos meios”.

Por outro lado, destaque-se que o processo de privatização das 
telecomunicações no Brasil, combinado com os avanços tecno-
lógicos havidos no mundo, universalizou o uso do telefone, em 
especial a telefonia móvel. 

Entretanto, conforme o DIEESE em estudo realizado em 2004, 
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nacional, de um modo geral. As redes locais operam como re-
petidoras das nacionais, salvo exceções circunstanciais e/ou 
regionais. 

Conforme dados do Ipardes em 2001 exis-
tiam no Paraná 295 rádios e 33 TVs. Em 
2011 já eram 411 rádios e 45 TVs, o que in-
dica um crescimento de 39,32% e 36,36%, 
respectivamente. Pode-se entender que 
um crescimento de mais de um terço em 
uma década é algo significativo.

Quanto à questão da infraestrutura de 
telecomunicações no estado, há uma his-
tória de êxitos, pelo menos entre os anos 
1960 e 1980, quando a Telepar adquiriu 
relevância e reconhecimento nacionais 
em decorrência das inovações tecnológi-
cas que seus engenheiros e pesquisado-
res produziram e reproduziram, como é o 
exemplo do cartão telefônico. A partir dos 
anos 90, porém, a história passou a ser 
outra, como sabemos.

Dados e informações mais detalhadas so-
bre o setor não se encontram disponíveis 
nos institutos públicos de pesquisas de 
informações no Paraná, tendo sido busca-
dos nos informativos do Ministério das Comunicações, como se 
vê a seguir. 

DADOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TELECO-
MUNICAÇÃO

Fonte: Ministério das Comunicações - janeiro/2014 

DESCRIÇÃO PARANÁ

Telefones fixos em serviço 2.864.074

Telefones de uso público (orelhões) 48.983

Assinantes de TV por assinatura (TVC, MMDS e TVA) 336.912

Assinantes de TV por assinatura (TVC, MMDS, TVA e DTH). 910.104

Assinantes de TV por assinatura via satélite (DTH) 573.192

Prestadores de TV por Assinatura (TVC, MMDS e TVA) 17

Número de municípios atendidos por serviço de TV por assinatura (TVC, 
MMDS e TVA)

25

Telefones móveis (celular – somente serviço de voz, não inclui conexão à 
internet)

13.685.814

Conexões de banda larga móvel (3G) 5.911.453

Municípios cobertos por banda larga móvel (3G) 232

Acessos de telefonia fixa disponibilizados por empresas concessionárias 1.581.798

Acessos de telefonia fixa disponibilizados por empresas autorizatárias 1.282.276

Nº total de acessos móveis (todos os acessos SMP) 14.690.685

Nº de acessos móveis  exclusivamente telefonia  ( acessos SMP, à exceção 
de WCDMA, dados Banda Larga e dados M2M)

8.779.232

Nº de acessos móveis que suportam telefonia e Internet – voz e dados – 
(acessos SMP do tipo WCDMA)

4.906.582
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Os dados do quadro da página anterior se referem a janeiro/2014. 
Entretanto, como não foi conseguido obter dados anteriores, no 
momento fica sem avaliação de indicadores de evolução.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Efetiva regulação dos serviços de comunicação e dos meios 
e sistemas de comunicação.

2 Revisão profunda das concessões de serviços de comuni-
cação e telecomunicação no Brasil, com espaços reserva-

dos para rádios e TVs comunitárias, bem como para órgãos ofi-
ciais do setor público,

3 Revisão dos parâmetros tarifários de sistemas de telefonia 
fixa e móvel.

4 Retomada, fortalecimento e multiplicação de centros de ex-
celência em software e hardware para comunicação.

5 Cumprimento do cronograma de desembolso financeiro 
para o desenvolvimento do SBTV Digital, com a participação 

de representantes das áreas tecnológicas no comitê consultivo.

6 Conceitos e valores: dimensões de natureza política, social, 
humana, econômica, histórica, técnica e ética, fundamen-

tais na construção das sociedades democráticas.

7 Valores e princípios primordiais, inclusive para a Internet: 
democracia, seriedade, veracidade, isenção, qualidade da 

informação, respeito absoluto ao destinatário da comunicação, 

economicidade dos sistemas e processos, a modicidade tarifá-
ria, a garantia da sua continuidade.
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A População é componente 
essencial de uma Nação 
porque esta não pode 
existir sem um povo que a 
constitua.

CONTEXTO BRASIL

Reproduz-se na sequência o Quadro 
Comparativo por Região e Unidades da 
Federação, com dados da pulação brasi-
leira. Assim como destaques do conteú-
do do Plansab 2013, já referido no capí-
tulo sobre Espaço Urbano - Habitação. 

Destaques do Censo 2010

1. O Censo 2010 do IBGE indicou 
190.732.694 pessoas para a popula-
ção brasileira em 1º de agosto, data de 
referência, o que em relação 2000 cor-
responde a um crescimento de 12,3%, 

POPULAÇÃO

inferior ao observado na década anterior 
(15,6% entre 1991 e 2000). 

2. A população está mais urbanizada: 
84% em 2010, sendo que em 2000 era 
81%.

3. A região Sudeste continua como a mais 
populosa, com 80.353.724 pessoas. Entre 
2000 e 2010, perderam participação as 
regiões Sudeste (de 42,8% x 42,1%), Nor-
deste (de 28,2% x 27,8%) e Sul (de 14,8% 
x 14,4%). Houve aumentos nas regiões 
Norte (7,6% x 8,3%) e Centro-Oeste (6,9% 
x 7,4%). Ou seja, o Brasil se interioriza, po-
rém resta saber em quais condições.

2.01
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QUADRO COMPARATIVO POR REGIÃO E UNIDADES DA FEDERAÇÃO  

POPULAÇÃO 
EM 2000

POPULAÇÃO 
EM 2010

CRESCIMENTO (%)
2000-2010

Brasil 169.799.170 190.732.694 12,33

Região Norte 12.900.704 15.865.678 22,98

Rondônia 1.379.787 1.560.501 13,10

Acre 557.526 732.793 31,44

Amazonas 2.812.557 3.480.937 23,76

Roraima 324.397 451.227 39,10

Pará 6.192.307 7.588.078 22,54

Amapá 477.032 668.689 40,18

Tocantins 1.157.098 1.383.453 19,56

Região Nordeste 47.741.711 53.078.137 11,18

Maranhão 5.651.475 6.569.683 16,25

Piauí 2.843.278 3.119.015 9,70

Ceará 7.430.661 8.448.055 13,69

Rio Grande do Norte 2.776.782 3.168.133 14,09

Paraíba 3.443.825 3.766.834 9,38

Pernambuco 7.918.344 8.796.032 11,08

Alagoas 2.822.621 3.120.922 10,57

Sergipe 1.784.475 2.068.031 15,89

Bahia 13.070.250 14.021.432 7,28
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Fonte: Censo de 2010 - IBGE

4. Entre as Unidades da Federação, São Paulo lidera com 
41.252.160 e Roraima é o menos populoso, com 451.227 pes-
soas. São as dicotomias em termos de Unidades da Federação.

5. No período entre os dois censos, os destaques de crescimen-
to foram verificados no Amapá (40,18%), Roraima (39,10%) e 

Acre (31,44%). Por outro lado, os meno-
res percentuais ocorreram no Rio Grande 
do Sul (4,98%), Bahia (7,28%) e Paraná 
(9,16%).

6. Houve mudanças no ranking das maio-
res cidades do país: Brasília (de 6º para 
4º) Manaus (de 9º para 7º), Belo Horizon-
te (de 4º para 6º), Curitiba (de 7º para 8º) 
e Recife (8º para 9º).

7. A população brasileira em 2010 esta-
va composta por 97.342.162 mulheres e 
93.390.532 homens. Existem, portanto, 
95,9 homens para cada 100 mulheres, ou 
seja 3,9 milhões de mulheres a mais que 
homens no Brasil. Em 2000, para cada 
100 mulheres, havia 96,9 homens. 

8. Os brasileiros com mais de 100 anos 
eram 23.760. A Bahia tinha 3.525 cente-
nários, São Paulo 3.146 e Minas Gerais 
2.597.

CONTEXTO PARANÁ

Segundo o Censo do IBGE havia no Paraná, em 2010, 10.444.526 
habitantes, portanto com densidade demográfica de 52,275 
hab/km². Hoje certamente já está na casa dos 11 milhões por-
que, segundo estimativa do mesmo Instituto, em 2013 a popu-
lação paranaense seria em torno de 10,997 milhões. A nossa 

POPULAÇÃO 
EM 2000

POPULAÇÃO 
EM 2010

CRESCIMENTO (%)
2000-2010

Região Sudeste 72.412.411 80.353.724 10,97

Minas Gerais 17.891.494 19.595.309 9,52

Espírito Santo 3.097.232 3.512.672 13,41

Rio de Janeiro 14.391.282 15.993.583 11,13

São Paulo 37.032.403 41.252.160 11,39

Região Sul 25.107.616 27.384.815 9,07

Paraná 9.563.458 10.439.601 9,16

Santa Catarina 5.356.360 6.249.682 16,68

Rio Grande do Sul 10.187.798 10.695.532 4,98

Região Centro-Oeste 11.636.728 14.050.340 20,74

Mato Grosso do Sul 2.078.001 2.449.341 17,87

Mato Grosso 2.504.353 3.033.991 21,15

Goiás 5.003.228 6.004.045 20,00

Distrito Federal 2.051.146 2.562.963 24,95
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participação no total do Brasil tem estado em torno de 5,5%. 

A população paranaense tem origem em várias etnias: polone-
ses, italianos, alemães, ucranianos, holandeses, espanhóis, 
japoneses, portugueses e outros. E bem assim, habitantes de 
vários estados do país, tais como Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina, São Paulo e Minas Gerais, que para cá vieram em busca de 
novas terras para se estabelecerem e trabalharem.

MUNICÍPIOS E CIDADES POR FAIXAS DE NÚMERO DE HABITANTES 

1. Nota-se que 25% dos municípios do Paraná estão na faixa de 
menos de 5 mil habitantes, metade possuem menos do que 10 
mil e mais de três quartos tem menos do que 20 mil habitantes.

2. É fácil perceber que, com certeza, uma quantidade significa-
tiva de municípios deve estar passando por razoáveis dificulda-
des de sustentação financeira, o que os torna reféns de auxílios 
dos governos estadual e federal.

3. Quanto à população urbana, nota-se que quase metade das 
cidades do Paraná possuem menos do que 5 mil habitantes, que 

FAIXAS
MUNI-
CÍPIOS

ACUMU-
LADO

% 
MUNI-
CÍPIOS

% 
ACUMU-

LADO
1 mil a 2 mil 5 5 1,25 1,25
2 mil a 5 mil 93 98 23,31 24,56
5 mil a 10 
mil

105 203 26,32 50,88

10 mil a 20 
mil

109 312 27,32 78,20

20 mil a 50 
mil

55 367 13,78 91,98

50 mil a 100 
mil

14 381 3,51 95,49

100 mil a 
500 mil

16 397 4,01 99,50

500 mil a 
1,0 mi

1 398 0,25 99,75

Mais de 1,0 
mi

1 399 0,25 100,00

FAIXAS
CIDA-
DES

ACUMU-
LADO

% 
CIDA-
DES

% 
ACUMU-

LADO
500 a 1 mil 11 11 2,76 2,76
1 mil a 2 mil 83 94 20,80 23,56
2 mil a 5 mil 85 179 21,30 44,86
5 mil a 10 
mil

95 274 23,81 68,67

10 mil a 20 
mil

57 331 14,29 82,96

20 mil a 50 
mil

40 371 10,03 92,98

50 mil a 100 
mil

13 384 3,26 96,24

100 mil a 
500 mil

14 398 3,51 99,75

500 mil a 
1,0 milhão

- - - -

Mais de 1,0 
milhão

1 399 0,25 100,00
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mais de dois terços tem menos de 10 mil e que menos de 10% 
tem mais de 50 mil habitantes.

4. É fácil também perceber que os dados das cidades confirmam 
a observação do item 2, relativo aos totais municipais.

VARIAÇÃO POPULACIONAL - COMPARATIVO 

DESCRIÇÃO
GERAL

TOTAL URBANO RURAL
Menores de 1 ano -16,39 -11,32 -38,14
1 a 4 anos -20,17 -15,46 -39,64
5 a 9 anos -16,88 -12,28 -34,91
10 a 14 anos -2,92 1,96 -21,94

15 a 19 anos -2,22 2,50 -21,93

20 a 24 anos 3,48 8,82 -23,06
25 a 29 anos 10,64 16,67 -19,38
30 a 34 anos 7,23 12,81 -19,70
35 a 39 anos 7,69 12,06 -13,16
40 a 44 anos 23,66 27,73 4,36
45 a 49 anos 35,43 40,18 13,62
50 a 54 anos 42,46 48,61 16,30
55 a 59 anos 49,69 58,02 17,63
60 a 64 anos 42,14 49,13 14,98
65 a 69 anos 36,17 41,64 13,86
70 a 74 anos 40,69 45,77 18,79
75 a 79 anos 54,14 59,36 30,28
80 anos e mais 70,04 76,49 39,17
Total 9,21 14,47 -13,81

DESCRIÇÃO
MASCULINA

TOTAL URBANO RURAL
Menores de 1 ano -16,60 -11,65 -37,95
1 a 4 anos -20,45 -15,81 -39,55
5 a 9 anos -17,11 -12,47 -35,14
10 a 14 anos -2,52 2,41 -21,33

15 a 19 anos -2,19 3,16 -23,01

20 a 24 anos 3,71 9,69 -23,72
25 a 29 anos 11,51 18,10 -19,07
30 a 34 anos 7,74 13,87 -19,66
35 a 39 anos 8,30 13,60 -14,54
40 a 44 anos 23,78 28,59 3,40
45 a 49 anos 34,09 39,17 13,29
50 a 54 anos 38,83 44,78 16,03
55 a 59 anos 46,48 55,16 17,27
60 a 64 anos 38,10 45,58 13,54
65 a 69 anos 34,21 40,56 12,82
70 a 74 anos 38,69 44,43 18,16
75 a 79 anos 49,62 55,12 28,60
80 anos e mais 63,67 70,17 38,12
Total 8,31 13,78 -13,94
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As tabelas mostradas aqui ilustram resumidamente as varia-
ções populacionais ocorridas no período considerado, ou seja, 
entre os dois últimos censos. Os dados completos também se 
encontram no site do Crea-PR.

Observações/comentários

1. Percebe-se um crescimento relativo da população feminina 
maior que a masculina, o que se reproduz em âmbito nacional.

2. Percebe-se também o crescimento maior da população urba-
na em relação à rural. Assim, o êxodo rural em geral no Paraná 
fica caracterizado e comprovado.

3. Existem variações regressivas no que se referem à infância 
(+ou- até 10 anos), pequenos crescimentos na faixa dos jovens, 
um crescimento maior nos adultos e um crescimento significa-
tivo na “melhor idade”. Em outras palavras, o Paraná, tal como o 
Brasil, está envelhecendo.

4. Quanto às populações rurais, a redução é acentuada em to-
das as faixas etárias, exceto acima dos 50 anos, o que significa 
que as pessoas mais velhas têm permanecido no campo em nú-
meros relativos maiores que as faixas etárias menores.

5. Nas faixas da “melhor idade” tem havido crescimento mais 
significativo quanto à população feminina. Parece indicar que a 
qualidade de vida das mulheres na área rural tem tido algumas 
melhorias, aumentando sua longevidade.

6. De um modo geral, mesmo um diagnóstico mais superficial 
e generalizado indica necessidades e carências de políticas pú-
blicas em vários setores: saneamento, saúde, ensino, mobilida-
de, lazer, tecnologias modernas e avançadas, entre outras. Por 
exemplo, os jovens das áreas rurais cada vez mais têm preferido 
viver nas cidades, na busca de atrativos em termos de oferta de 
ensino, de trabalho, de renda e de lazer. Em fim, condições de 
modernidade e de qualidade de vida.

Trata-se, evidentemente, de fenômenos a serem analisados e 
diagnosticados com detalhe, acuidade, atenção e profundidade.  

DESCRIÇÃO
FEMININA

TOTAL URBANO RURAL
Menores de 1 ano -16,17 -10,98 -38,35
1 a 4 anos -19,88 -15,10 -39,74
5 a 9 anos -16,64 -12,08 -34,67
10 a 14 anos -3,34 1,49 -22,59

15 a 19 anos -2,25 1,85 -20,70

20 a 24 anos 3,25 7,98 -22,30
25 a 29 anos 9,79 15,31 -19,72
30 a 34 anos 6,74 11,83 -19,74
35 a 39 anos 7,11 10,66 -11,63
40 a 44 anos 23,55 26,96 5,45
45 a 49 anos 36,69 41,10 14,01
50 a 54 anos 45,94 52,13 16,61
55 a 59 anos 52,72 60,57 18,05
60 a 64 anos 45,98 52,26 16,78
65 a 69 anos 37,94 42,56 15,14
70 a 74 anos 42,49 46,88 19,56
75 a 79 anos 57,95 62,73 32,16
80 anos e mais 74,68 80,81 40,18
Total 10,10 15,13 -13,68
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Todavia, já estão muito claros alguns rumos e diretrizes.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Faz-se necessário que os planejadores – em quaisquer cir-
cunstâncias e situações – levem em consideração a popu-

lação não apenas como parâmetro o tamanho do mercado in-
terno.

2 Faz-se necessário considerar também outros parâmetros: a 
distribuição de renda, as condições tecnológicas e ambien-

tais, o crescente contingente de idosos, a qualidade de vida, o 
respeito ambiental etc.
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CONTEXTO BRASIL

O contexto social, econômico e político 
de atuação dos profissionais das áreas 
tecnológicas vem mudando a uma velo-
cidade acelerada, principalmente devido 
ao que acontece no mundo a partir dos 
anos 1980. 

As novas tecnologias, o exponencial 
crescimento do uso da informática nos 
mais variados setores da sociedade, 
o aumento de importância das teleco-
municações, a verdadeira revolução na 
biotecnologia, tudo isso alterou em pro-
fundidade os processos de trabalho e 
até nossas realizações no mundo físico. 
O mercado de trabalho profissional pas-
sou a englobar amplos setores de servi-
ços, inclusive na área financeira.

FORMAÇÃO

A formação profissional 
é como qualquer obra de 

engenharia: se não houver 
um bom projeto e/ou o 

material não for de boa 
qualidade e/ou não for 
construída com esmero 

técnico, não merecerá 
confiança da sociedade.

Por um lado devemos olhar o enorme 
esforço que tem de ser feito para mudar 
em profundidade os cursos tecnológi-
cos e por outro, temos a velocidade com 
que isso tem de ser feito. E essa dicoto-
mia acaba produzindo um dramático nó 
a ser desatado. 

Assim, um projeto verdadeiramente na-
cional deverá estar necessariamente 
ancorado em um profundo processo de 
mudanças no quadro educacional em 
todos os níveis, pois eles estão intrinse-
camente interligados. 

Nesse sentido a universidade, além 
de preparar os profissionais para um 
mercado em constante mutação, deve 
desenvolver uma visão prospectiva da 
sociedade e ser uma espécie de farol a 

2.02
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iluminar e a guiar o caminho para um futuro melhor, mesmo que 
com muitas incertezas.

Existe já uma série de iniciativas promissoras no sentido de mu-
dar o quadro educacional geral brasileiro, bem como no campo 
específico da formação dos profissionais das áreas tecnológi-
cas. Entre essas iniciativas pode-se citar a Lei da Inovação, a Re-
forma da Educação Superior, o Plano Nacional de Pós-graduação 
e o modelo Universidade Nova recuperado das ideias de Anísio 
Teixeira e Darci Ribeiro.

Em termos de perspectiva, alguns aspectos são destacáveis:

1. O papel das novas tecnologias, o aumento e rapidez das tele-
comunicações e da capacidade de transmitir grandes massas 
de dados à longa distância e em tempo extremamente reduzido.

2. O incremento das redes de comunicação decorrente do au-
mento da importância da informática, o surgimento da nanotec-
nologia e da biotecnologia.

3. Os aumentos de produtividade, as novas formas de organizar 
os processos de trabalho, a automatização dos processos de 
produção e de projeto.

4. O aumento da necessidade de profissionais no setor de ser-
viços, com postos de trabalho mais próximos às necessidades 
voltadas à satisfação de suas demandas.

5. O aumento da consciência da sociedade quanto às limitações 
energéticas e ambientais e de atendimento das questões eco-

lógicas. 

6. A busca por novas formas de energia é uma área que se tor-
nou promissora para os profissionais, bem como a reciclagem 
dos materiais e as pesquisas dos impactos ambientais.

7. O aumento do peso dos direitos do consumidor na fabricação 
dos produtos e no fornecimento de serviços.

8. O aumento da importância da modelagem matemática dos 
problemas, a elaboração de programas computacionais e sua 
consequente documentação.

9. Todo esse conjunto de mudanças está ampliando o espaço 
de atuação profissional, alterando a qualidade dos processos 
de trabalho, além de colocar problemas novos e também restri-
ções a serem superadas.

Ensino Superior

Estudiosos da história da engenharia dizem que foi a partir da 
chegada da família real portuguesa, em 1808, que a engenharia 
começou ser desenvolvida no Brasil. O modelo que se implan-
tou foi uma cópia do modelo francês que tinha como paradigma 
a Escola Politécnica de Paris. As disciplinas eram exatamente 
as mesmas, alguns professores franceses foram contratados 
e a literatura técnica era idêntica à adotada pela escola matriz. 
Tínhamos também a mesma característica de ser uma escola 
militar e somente em 1874 ocorreu a separação entre a enge-
nharia militar e a não militar, isto é, a engenharia civil. A escola 
de engenharia do Rio do Janeiro passou a se chamar Escola Po-

FORMAÇÃO



74

litécnica.

Em 1930 havia cerca de 30 cursos de engenharia no Brasil, 
distribuídos em 13 instituições de ensino, 12 deles eram mi-
nistrados em instituições públicas. A profissão do engenheiro 
foi regulamentada em 1933 e em 1945 tínhamos 47 cursos de 
engenharia distribuídos em 8 capitais estaduais e algumas ci-
dades do interior de Minas Gerais. Na década de 1950, no gover-
no Juscelino Kubitschek, surgiram em média 3 cursos por ano. 
Dessa forma, em 1962 já havia 112 cursos.

Em 1968 foi feita a reforma universitária, criando o conceito 
de professor em tempo integral e foi estabelecido o regime de 
créditos, além de criar a divisão da Universidade em centros 
universitários. Nessa época também foram lançadas as bases 
para os cursos de pós-graduação em engenharia e a atividade 
de pesquisa universitária com resultados bastante proveitosos. 

No ano de 1996 já existiam 545 cursos de engenharia abrangendo 
35 modalidades. Em 2005 eram 1.251 cursos com 50 modalidades. 

No final da década de 1990 ocorreram mudanças importantes 
que necessitam ser analisadas com maior cuidado. Por exem-
plo, até o final do século passado a maior parte dos cursos era 
ministrada por instituições públicas.  Hoje, porém, o número de 
cursos oferecidos pelas instituições privadas é mais que o do-
bro dos cursos ofertados pelas instituições públicas de ensino. 

Esse breve histórico visa destacar o crescente incremento de 
entidades de ensino no Brasil, fenômeno que ocorre em todas 
as áreas da formação acadêmica.  Entretanto, quantidade não 

quer dizer qualidade. O ensino público foi, em certa medida, pre-
carizado em decorrência da escassez de recursos orçamentá-
rios e o ensino privado de qualidade sofre com o afluxo crescen-
te de instituições mercantilistas, inidôneas e despreparadas 
para produzir formação de qualidade.

Outra questão importante a ser enfrentada na formação dos 
novos profissionais das áreas tecnológicas se refere a uma 
postura receptiva e criativa frente à inovação. Não somente 
os currículos, mas também o ambiente acadêmico no qual o 
profissional vai ser formado deve ser estimulante em face da 
inovação tecnológica. Dessa forma, as instituições de ensino, 
além de desenvolverem nos alunos a capacidade de produzir a 
inovação, devem também estar articuladas com o setor produ-
tivo, o qual tem o papel de transformar a inovação em produtos 
ou serviços. Esta situação, porém, está longe de ser alcançada.

Ensino em Outros Níveis

No que diz respeito à educação em geral no Brasil, algumas situ-
ações são significativas e preocupantes.

1. As taxas de analfabetismo das pessoas com mais de 15 anos 
tem sido decrescentes, mas estão ainda em torno de 10%, ou 
seja, ainda temos cerca de 20 milhões de analfabetos. 

2. É incontável a quantidade de analfabetos funcionais, ou seja 
aqueles que sabem ler mas não conseguem interpretar correta-
mente a leitura.

3. O gasto público com educação nos últimos anos tem estado 
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abaixo de 5% do PIB. Aliás, hoje luta-se para que chegue a 10% e 
isso só deverá acontecer no horizonte de uma década. Trata-se, 
inegavelmente, de uma situação inadequada.

PROFISSIONAIS E EMPRESAS REGISTRADAS NO CREA-PR

Observações/comentários

1. A quantidade de vistos profissionais tem crescido mais do 
que registros, o que significa a vinda de profissionais de outras 
regiões.

2. A modalidades Metal-Mecânica, Civil e 
Segurança do Trabalho são as de maior 
crescimento profissional.

3. De um modo geral houve crescimento 
no número de empresas registradas no 
Crea-PR nos últimos 3 anos, exceto no se-
tor de agronomia. 

4. Os índices de crescimento mais desta-
cados ocorreram nos setores empresa-
riais: elétrico, metal-mecânico e agrimen-
sura. No caso, o crescimento numérico é 
pequeno.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Melhoria da qualidade da educação, do 
ensino e da pesquisa.

2 Real universalização da formação 
como um todo, com ênfase no ensino 

superior.

DESCRIÇÃO
DADOS ANUAIS VARIAÇÃO 

%2010 2013

Totais

Profissionais - Totais 58.617 68.078 16,14
Registros 49.230 55.848 13,44

Vistos 9.387 12.230 30,29
Nível Superior 42.857 51.118 19,28
Nível Técnico 15.760 16.960 7,61

Modalidades

Agronomia 15.882 17.136 7,90
Agrimensura 1.003 1.127 12,36

Engenharia Civil 15.291 19.335 26,45
Engenharia Elétrica 15.299 16.574 8,33

Engenharia Metal-Mecânica 6.515 8.113 24,60
Engenharia Química 1.890 2.181 15,40

Engenharia Segurança do Trabalho 2.172 2.940 35,36
Geologia e Engenharia de Minas 569 672 18,10

EMPRESAS
DADOS ANUAIS

VARIAÇÃO %
2010 2013

Agronomia 1.977 1.921 -2,83
Agrimensura 106 183 72,64

Engenharia Civil 5.815 6.216 6,90
Engenharia Elétrica 2.479 2.796 12,79

Engenharia Metal-Mecânica 1.680 1.925 14,58
Engenharia Química 310 336 8,39

Engenharia Segurança do Trabalho 1.076 1.146 6,51
Geologia e Engenharia de Minas 255 277 8,63

Total 13.774 14.800 7,45
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3 Conjunção entre teoria e prática, isto é, a aproximação entre 
a universidade e os setores produtivos.

4 Aporte de recursos mais significativos, definidos anual-
mente como percentuais referidos ao PIB e marcados como 

não passíveis de quaisquer tipos de contingenciamento.

5 Programa nacional integrado de formação tecnológica, com 
processos e sistemas de avaliação, bem como mecanismos 

de transparência para a sociedade.

6 Incentivo ao aumento do número de entidades públicas de 
ensino técnico, médio e superior, sem depreciação do ensi-

no privado.

7 Melhoria da qualidade do ensino de nível médio em geral.

8 Eliminação do analfabetismo e forte processo de redução 
do analfabetismo funcional.
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Desde David Ricardo 
(1772-1823) o Trabalho é 
considerado o único fator 
que agrega valor a qualquer 
bem ou serviço.

CONTEXTO BRASIL

Em cinco décadas (1930 a 1980) o Bra-
sil se transformou no oitavo produto 
industrial do mundo, provocando uma 
profunda evolução positiva no mercado 
de trabalho nacional, mesmo com a per-
manência da informalidade, dos baixos 
salários, da pequena qualificação dos 
trabalhadores e da grande instabilidade 
nos contratos de trabalho. 

A partir da década de 1980, com a re-
dução do processo de industrialização, 
regredimos da oitava para a décima 
quinta economia industrial mundial. 
Concomitantemente, os melhores em-
pregos e salários se concentraram nos 
países desenvolvidos.

TRABALHO, PRODUTO E RENDA

Em decorrência, uma enorme quantida-
de de talentos migrou para mercados 
em outros países ou para atividades 
não tecnológicas, na busca de melhores 
oportunidades e de remuneração. Um 
significativo exemplo desse processo de 
desmonte foi o desaparecimento das em-
presas de consultoria tecnológica, princi-
palmente em decorrência do falso mito 
da não necessidade de planejamento.

Nesse período, o Brasil também derivou 
para um processo de produção e expor-
tação de produtos de baixo conteúdo 
tecnológico e valor agregado. Nessa es-
tagnação da renda per capita nacional a 
situação do trabalho e do emprego ficou 
cada vez pior, no que diz respeito a opor-
tunidades e renda.

2.03
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Hoje, evoluímos novamente em termos mundiais. Entretanto, 
salvo em alguns setores, a maioria dos empregos que estão 
sendo gerados são de baixa formação e baixos salários, inclusi-
ve com algumas tradicionais dificuldades de pagamento de um 
salário digno para os profissionais.

Assim, a competitividade brasileira ainda hoje se concentra em 
poucos setores dinâmicos – e em setores pouco dinâmicos – 
da economia e do comércio mundiais. Adicione-se a isso as polí-
ticas de alta taxa de juros, a demanda interna reprimida, o baixo 
investimento em tecnologia e teremos o desagradável panora-
ma de um país refém dos capitais nacionais e internacionais, 
primordialmente especulativos e rentistas. 

Por outro lado, é inegável que têm acontecido alguns movimen-
tos de mobilidade social nas classes mais pobres: o aumento 
real do salário mínimo, o incremento de emprego – em geral ain-
da com níveis salariais baixos –, o incremento no que se refere 
a carteiras de trabalho assinadas e outros programas sociais 
governamentais. 

Claro está que esse tipo de políticas produziu melhorias na 
vida de milhões de brasileiros, mas não superam a condição 
de mecanismos de precária distribuição de renda, ou seja, pro-
gramas conjunturais com resultados não estruturantes. Estes 
resultados só conseguem se efetivar e consolidar quando há 
processos reais de redistribuição de renda, desencadeadores 
de mudanças efetivas nos modelos produtivos, econômicos, fi-
nanceiros e sociais do país. 

CONTEXTO PARANÁ

É óbvio que em nosso estado ocorrem problemas e dificuldades 
similares ao que já foi destacado, porque o Paraná não constitui  
uma ilha de prosperidade e bonança num mar agitado e até cer-
to ponto revolto. É óbvio também que não estamos posiciona-
dos entre as regiões em piores condições, mas restam muitos 
aspectos em que é necessário melhorar. Por outro lado, é notó-
rio o fato de que dispomos de muitas condições favoráveis para 
perseguir e conseguir esses objetivos.

Aliás, este estudo se apoia, entre outras coisas, na pretensão de 
poder ser uma singela contribuição para a busca de caminhos 
de melhoria de qualidade de vida e de trabalho e renda não ape-
nas para os profissionais jurisdicionados ao Crea-PR mas tam-
bém para o conjunto da sociedade paranaense.

Os dados coletados e constantes das tabelas do estudo apre-
sentam alguns indicadores e condições para tal. 

Por exemplo, entre 2000 e 2010 ocorreram variações positivas 
em todos os quesitos avaliados: empregos formais, empregos 
totais, quantidades de estabelecimentos, população ocupada, 
massa salarial e rendimento médio acima da inflação. 

Quanto à remuneração média, ocorreram variações positivas  
apenas nos salários mais baixos (até 3 Salarios Minimos), o 
que confirma as observações feitas no que se refere ao contex-
to geral nacional.

No que diz respeito a Produto e Renda, os dados disponíveis 
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estão referenciados apenas a 2007 e 2010 e as variações não 
apresentaram muitas similaridades. No Valor Adicionado Bruto 
(VAB) a Preços Correntes as variações no período giraram um 
pouco acima de 30%, o que num curto período é significativo. No 
Valor Adicionado Fiscal (VAF) ocorreram variações sgnificativas 
em poucos setores, sendo que em vários deles ocorreram pe-
quenas variações, até decrescentes.

Claro está que essas situações merecem ser avalidadas com 
mais detalhes, profundidade e com assessoramento de espe-
cialistas, a fim de proceder análises e interpretações específi-
cas.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Geração de empregos e oportunidades de trabalho com 
maiores rendimentos.

2 Combate ao desemprego tecnológico em áreas importantes.

3 Garantia e preservação do valor do Salário Mínimo Profis-
sional e remuneração justa e adequada para os serviços 

profissionais, inclusive com vistas à garantia da qualidade dos 
bens e serviços produzidos.

4 Análises setoriais detalhadas e proposições de eventuais 
políticas corretivas para situações indesejadas.

5 Especiais cuidados para com as rendas do trabalho, princi-
palmente em setores produtivos ou de serviços que apre-

sentem dificuldades para proceder a  uma remuneração justa e 
adequada do trabalho não apenas dos profissionais das áreas 
tecnológicas juridiscionadas ao Crea-PR.

TRABALHO, PRODUTO E RENDA
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CONTEXTO BRASIL

Não há uma definição ou conceito cla-
ro de Turismo, porém a Organização 
Mundial do Turismo, órgão das Nações 
Unidas, diz que são “atividades que as 
pessoas realizam durante suas viagens 
e permanência em lugares distintos dos 
que vivem, por um período de tempo 
inferior a um ano consecutivo, com fins 
de lazer, negócios e outros”.

Aqui queremos entender que as pessoas 
podem viajar para quaisquer finalidades. 
Porém, no momento em que vão agregar 
atividades turísticas, devem esquecer 
tudo o mais. Por quê?

Porque, desde tempos muito antigos da 
humanidade, o tempo livre de ocupação 

TURISMO

A percepção que sempre se 
teve do Turismo tem a ver 

com coisas do espírito, dos 
valores, dos sentimentos, da 
emoção. Ou seja, algo que se 
sente, algo que nem sempre 

se pode comprar.

– o ócio – foi um valor muito importante, 
sempre usado para o descanso, a cultu-
ra, a diversão, o lazer, a religião, a bele-
za, a História. Ou seja, coisas do espírito, 
dos valores, dos sentimentos.

No Brasil, o Plano Nacional de Turismo 
(PNT) 2013-2016 contém orientações 
estratégicas para o desenvolvimento 
da atividade nos próximos anos, de con-
formidade com o Conselho Nacional de 
Turismo e está alinhado ao Plano Pluria-
nual 2012/2015. Tem como insumo bási-
co o Documento Referencial Turismo no 
Brasil 2011/2014 e destaca as diretrizes 
que devem nortear o desenvolvimento 
do turismo brasileiro, que são: 

1. A participação e o diálogo com a so-
ciedade. 

3.01
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2. A geração de oportunidades de emprego e renda. 

3. O incentivo à inovação e ao conhecimento, tendo a regiona-
lização como abordagem territorial e institucional para o plane-
jamento.

A partir dessas diretrizes estratégicas, são definidos os seguin-
tes objetivos:

1. Incentivo para o brasileiro a viajar pelo país, incrementar a 
geração de divisas, bem como a vinda de turistas estrangeiros.

2. Melhoria da qualidade e aumento da competitividade do tu-
rismo.

Assim como com a realização da Copa do Mundo de Futebol em 
2014, também com os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 
2016, além de outros grandes eventos esportivos, culturais, 
empresariais e políticos, o Plano tem expectativas de uma pro-
jeção da imagem do país com relação aos investidores interna-
cionais e às demais nações potenciais, emissoras de turistas.

Participação do turismo na economia brasileira

Essa participação já representa 3,7% do PIB do nosso país e no 
período 2003 - 2009, o setor cresceu em torno de 4,5% ao ano 
enquanto a economia brasileira apresentou expansão menor.

 Para o World Travel & Tourism Council (WTTC), órgão referencial 
para dados estatísticos mundiais, no ano de 2011 foram gera-
dos no Brasil cerca de 2,74 milhões de empregos diretos pelo 

turismo. Estão incluídas como geradoras de empregos diretos 
as atividades relacionadas a hotelaria, agências de viagens, 
companhias aéreas e outros tipos de transportes de passagei-
ros, bem como restaurante e lazer. Na década 2003-2012 a ren-
da com o turismo evoluiu de 24,3 para 79,7 bilhões de dólares.

Quanto a empregos diretos e indiretos, o WTTC estima que em 
2011 foram gerados 7,65 milhões de empregos e em 2012, 8,04 
milhões, valores que representaram, respectivamente, 7,8% e 
8,3% do total de empregos gerados no país. 

De 2003 a 2012, as ocupações formais nas atividades caracte-
rísticas do turismo evoluíram de 1,71 para 2,78 milhões de ocu-
pações. 

Volume de crédito destinado ao setor

Tendo como referência os valores concedidos por instituições 
financeiras oficiais, tais como o Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil S/A 
(BB), a Caixa Econômica Federal (CAIXA), o Banco da Amazônia 
(BASA) e o Banco do Nordeste (BNB), houve um crescimento de 
923,60% de 2003 a 2012. Em 2012, o valor dos financiamentos 
concedidos pelas instituições financeiras federais chegou a R$ 
11,2 bilhões, um aumento de cerca de 30,0% comparado ao ano 
anterior.

Balança de serviços 

Segundo relatório do Banco Central (BC - 2013), o turismo apre-
sentou um crescimento quase exponencial nos saldos negati-
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vos na Conta Viagens Internacionais (= saldo entre entrada e 
saída de divisas provenientes do turismo). As razões apontadas 
para tal são a crescente ascensão da renda interna e da valori-
zação cambial da moeda nacional. 

No ano de 2012, os brasileiros gastaram no exterior US$ 22,2 bi-
lhões e os turistas estrangeiros geraram ao país uma receita de 
US$ 6,6 bilhões, com um deficit de US$ 15,65 bilhões. Deve-se 
atentar para o fato de que nesse ano houve forte desvalorização 
do real quando comparado ao dólar americano.

Mercado internacional de eventos

O país tem se consolidado como importante destino de eventos 
internacionais e ocupa a 7ª posição no ranking da International 
Congress and Convention Association (ICCA 2011).

Em 2011, as cidades brasileiras em destaque foram: Rio de Ja-
neiro (27º no ranking), São Paulo (33º), Salvador (120º), Floria-
nópolis (160º), Brasília (160º) e Porto Alegre (172º).

Na nova cesta de consumo dos brasileiros, já se observa o apa-
recimento de viagens de lazer, com programas e campanhas 
de incentivo ao turismo interno. De 2005 a 2011, registrou-se a 
expansão de 37,0% no número de viagens, considerando deslo-
camentos inter e intraestaduais.

Em relação ao transporte aéreo, o ano de 2012 encerrou com 
aproximadamente 191 milhões de passageiros transportados 
(doméstico e internacional), um aumento de 6,48% em relação 
ao ano anterior (11,6 milhões a mais de passageiros). O merca-

do doméstico transportou 11,1 milhões a mais de passageiros 
(aumento de 6,9%), e o mercado internacional fez o transpor-
te de 500 mil passageiros (aumento 2,77%) em relação ao ano 
de 2011. A região Sudeste representa 53,05% do movimento de 
passageiros no Brasil, seguida da região Nordeste, com 15,92%; 
região Centro-Oeste, com 12,40%; região Sul, com 12,09%; re-
gião Norte, com  6,53%. (Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas - Abear, 2013).

Fluxo turístico internacional 

As chegadas internacionais de turistas ao país não têm se al-
terado substancialmente em relação aos anos anteriores, mas 
atingiram o maior patamar já registrado em 2012, com 5,8 mi-
lhões de chegadas. 

Houve uma pequena queda em 2009, atribuída à crise financei-
ra mundial, foi recuperada em 2010 com crescimento de 7,8%.
Em 2011, o crescimento foi de 5,3%, sendo 70,0% dos turistas 
por via aérea, 27,0% por via terrestre, 3,0% por via marítima e 
1,0% por via fluvial. 

Por continente, maior mercado é o sul-americano, com quase 
metade de todo o volume de turistas estrangeiros (48,38%). 
Outras participações expressivas são a Europa (29,83%) e a 
América do Norte (13,43%). A Ásia (5,13%) tem pouca represen-
tatividade, considerado o crescimento econômico da China, Ín-
dia e Indonésia (países do grupo denominado E7).

O Brasil tem ampliando os acordos para expansão de frequ-
ências e voos regulares que possibilitam o aumento da oferta 
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daqueles que partem do país e que aqui chegam. E, principal-
mente, aumentando a distribuição nos aeroportos brasileiros, 
como Confins/Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza e Por-
to Alegre. 

Entre os acordos, destaca-se o “Céus Abertos”, firmados com 
os Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá, o Chile, os Emi-
rados Árabes e o México que permitem frequências ilimitadas. 
Com a Rússia e a Coreia do Sul há acordos, mas não há voos di-
retos para o Brasil. Com a China, há acordo para 28 frequências 
semanais e 7 com a Turquia. Com a Índia são 21 frequências, 
mas não há voos diretos para o Brasil. (Agência Nacional da 
Aviação Civil - ANAC, 2013).

Considerações sobre o contexto nacional

Deve-se recuperar as diretrizes explicitadas ao início deste capí-
tulo e adicionar mais os seguintes pontos:

1. Consolidação do Sistema Nacional de Turismo, retomado na 
última década.

2. Interlocução e qualificação institucional participativa, a partir 
das unidades federativas, regiões e municípios.

3. Estabelecimento de sinergias, rotinas e critérios que permi-
tam avançar na gestão compartilhada dos sistemas turísticos 
nacionais.

4. Planejamento e profissionalização da gestão para o desem-
penho do turismo conforme o Plano Nacional de Turismo 2013-

2016. 

5. Prioridade ao turismo com o devido respeito às áreas com po-
tencial reconhecido por parâmetros naturais e sob forma técni-
ca, equitativa e equilibrada, sem prevalências para regiões mais 
desenvolvidas, em detrimento das menos desenvolvidas.

6. Incremento nos recursos para investimentos e operacionali-
zação de atividades turísticas.

CONTEXTO PARANÁ

A Lei Estadual nº 15.973 de 13 de Novembro de 2008, que ins-
tituiu a Política de Turismo do Paraná é a base na composição 
de objetivos e áreas estratégicas do Plano Estadual de Turismo.

Informações divulgadas por órgãos responsáveis pelo turismo 
no Paraná destacam nossa participação no cenário nacional 
com posição em quarto lugar, tendo o terceiro maior portão de 
entrada de turistas estrangeiros do país.

Os principais desafios com maior expressividade são: formata-
ção de produtos turísticos competitivos; planejamento turísti-
co; investimentos públicos; investimentos privados; acesso a 
financiamentos e qualificação profissional, além de articulação 
das entidades, infraestrutura, divulgação, integração regional e 
indicadores. 

Ações propostas: aumentar o fluxo de turistas, a permanência, o  
gasto médio, a receita gerada, o número de destinos comerciali-
zados, os empregos gerados, o número de estabelecimentos, a 
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taxa de ocupação hoteleira.

Todavia, pelos dados obtidos e comentados mais adiante, quer 
parecer que o Paraná não tem tratado com a devida atenção os 
aspectos turísticos do seu território. Cabe como exemplo o fato 
de haver sido suprimida a Secretaria de Turismo do governo pa-
ranaense.

Também é significante ressaltar que, exceto Foz do Iguaçu e de 
certa forma Curitiba, outras regiões com potencial turístico não 
têm sido contempladas com políticas públicas adequadas. 

Curitiba se destaca um pouco em razão de quase uma dezena 
de parques (Bacacheri, Barigui, Municipal do Iguaçu (Zoológi-
co), São Lourenço, Municipal da Barreirinha, Tanguá, Tinguí, dos 
Tropeiros, Municipal do Passaúna), acrescidos do Jardim Botâ-
nico, Ópera de Arame, Teatro Guaíra etc.

Na região metropolitana da capital, entretanto, são pouco co-
nhecidos o ecoturismo de Tijucas do Sul (Saltinho e Represa do 
Vossoroca); o turismo rural de Balsa Nova e de Rio Negro; o eco-
turismo de Colombo (Circuito Italiano de Turismo Rural e Parque 
Municipal de Bacaetava); o ecoturismo de Campina Grande do 
Sul (Pico Paraná, Represa Capivari-Cachoeira, Parque Municipal 
Ari Coutinho Bandeira); o Parque Municipal da Fonte, em São 
José dos Pinhais; o Patrimônio Histórico e Cultural da Lapa (Par-
que Estadual do Monge, Parque Estadual do Passa Dois e Eco-
-Parque da Cohapar); as estâncias e águas termais de Campo 
Largo (Floresta Nacional do Açunguí, Parque Municipal de Cam-
buí, Serra da Endoença, Lagoa Grande, Estância Hidromineral 
Ouro Fino).

Essas citações são meramente exemplificativas porque no 
restante do território paranaense são incontáveis os espaços 
turísticos existentes, pouco ou nada conhecidos e procurados. 
Exemplos notórios são as centenas de cachoeiras existentes no 
território paranaense, em especial nas regiões corresponden-
tes aos contrafortes de transição entre o primeiro e o segundo 
planalto e entre este e o terceiro planalto do relevo geomorfoló-
gico do Paraná.

Dado que as belezas naturais não são mostradas e também não 
são exploradas comercialmente, deixam de produzir renda para 
a população e recursos para as administrações públicas, espe-
cialmente as municipais.

É notório que a responsabilidade por essa situação deve estar 
na inexistência de políticas efetivas de incentivo e apoio ao tu-
rismo no Paraná, exceto nos locais óbvios destacados acima, ou 
seja, Foz do Iguaçu e, em menor escala, Curitiba.

Os poucos dados disponíveis, em âmbito estadual demonstram 
as observações acima, a começar pela sua precariedade, já 
que se referem a um período muito estreito, entre 2004 e 2007. 
Recorde-se que, na questão nacional foi destacado que o turis-
mo foi retomado em forma de política efetiva nos últimos onze 
anos, ou seja, de 2003 a 2013.

Observações/comentários

1. Os estabelecimentos no turismo têm tido um razoável cresci-
mento, em especial devido a contribuição de Foz do Iguaçu.
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2. As empresas e organizações turísticas são em quantidades 
não significativas e têm crescido pouco, em que pese o curto 
período de recorrência. Os estabelecimentos e as atividades tu-
rísticas, idem, idem.

3. Os níveis de crescimento nos empregos de maiores níveis de 
ensino têm sido mais significativos, a remuneração média tem 
crescido mais nos níveis entre 1,0 e 4,0 Salários Mínimos e a 
massa salarial teve crescimento mais significativo, em geral.

4. Como se percebe, porém, esses dados não invalidam as ob-
servações anotadas acima.

5. Ressalvadas as respectivas dimensões e os aspectos regio-
nais, pode-se considerar as questões estaduais como equiva-
lentes às nacionais.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Divulgação promocional intensiva das incontáveis belezas 
naturais do território paranaense.

2 Promoção da participação e do diálogo com a sociedade 
para tomar gosto pelo turismo estadual.

3 A geração de oportunidades de emprego e renda para incen-
tivo das pessoas e empresas participarem da Política Esta-

dual de Turismo. 

4 O incentivo à inovação e ao conhecimento, tendo a regio-
nalização como abordagem territorial e institucional para o 

planejamento.

5 Incentivo para o brasileiro viajar pelo país, incrementar a ge-
ração de divisas, bem como a vinda de turistas estrangeiros.

6 Melhoria da qualidade e aumento da competitividade do tu-
rismo.

7 Melhoria da infraestrutura de serviços de turismo em regi-
ões promissoras.

8 Melhoria das condições de transporte e logística em regiões 
promissoras.
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CONTEXTO BRASIL

Os fundamentos para a questão das Fi-
nanças em todos os âmbitos e níveis da 
administração pública nacional estão 
definidos constitucionalmente na CF-
1988, no Título VI - Da Tributação e do 
Orçamento, a partir do Art. 145.

Para os fins e efeitos deste estudo, des-
tacamos apenas alguns aspectos gerais 
e, em especial, aquilo que diz respeito às 
finanças municipais.

O artigo 145, supra referido, estabelece 
que: “A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão insti-
tuir os seguintes tributos:

FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Finanças Públicas são 
como a saúde humana e 

os recursos da Natureza: 
sabendo usar não irá faltar.

I impostos; 

II taxas, em razão do exercício do po-
der de polícia ou pela utilização, efe-
tiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição; 

III contribuição de melhoria, decor-
rente de obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos 
terão caráter pessoal e serão gradua-
dos segundo a capacidade econômica 
do contribuinte, facultado à adminis-
tração tributária, especialmente para 
conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos in-

3.02
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dividuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e 
as atividades econômicas do contribuinte”.

Quanto aos impostos de competência dos Municípios, o Art. 156 
estabelece que: “Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre:

I propriedade predial e territorial urbana;

II transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, 
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos 
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição;

III vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto 
óleo diesel.

IV serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 
155, I, b, definidos em lei complementar”.

Quanto à repartição das Receitas Tributárias, o Art. 158 estabe-
lece que: “Pertencem aos Municípios:

I o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda 
e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autar-
quias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
da União sobre a propriedade territorial rural, relativamen-
te aos imóveis neles situados;

III cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licen-
ciados em seus territórios;

IV vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do im-
posto do Estado sobre operações relativas à circulação de mer-
cadorias e sobre prestações de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comunicação”.

Mesmo sem adentrar os detalhamentos contidos na própria CF-
1988 e todas as regulamentações posteriores, é possível cons-
tatar que:

1 - As administrações municipais têm razoáveis meios próprios 
para determinar suas formas de arrecadação de impostos de 
taxas.

2 - Adicionalmente, possuem várias fontes de recursos de ori-
gem estadual e federal.

Todavia, o que se percebe na prática cotidiana dos processos de 
acesso a esses recursos orçamentários estaduais e federais, 
mesmo os definidos constitucionalmente, é que os municípios 
encontram muitas dificuldades na obtenção desses recursos 
de modo automático, eficaz e rápido, em função de processos 
burocráticos, muitas vezes desnecessariamente complicados. 

Em consequência, ocorrem demora, perdas de oportunidade de 
cumprimento do orçamento anual, corriqueiras transferências 
para exercícios futuros e – fatalmente – a necessidade do fa-
moso e horrível “lobby”. 
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E, também fatalmente, a transformação de tantos deputados 
em meros “despachantes” de demandas de prefeituras de mu-
nicípios das respectivas “bases eleitorais”.

3. Os municípios menores e/ou com menores populações e/ou 
com reduzidas possibilidades produtivas de várias naturezas, 
encontram grandes dificuldades na obtenção de recursos fi-
nanceiros. E seus administradores ficam na difícil situação de 
andarem – como se diz na gíria – “de pires na mão” perante as 
administrações estaduais e federais.

CONTEXTO PARANÁ

De modo lógico e óbvio, no Paraná também estão refletidas to-
das as situações sintetizadas acima. Em especial, conforme foi 
destacado anteriormente, porque mais da metade dos municí-
pios paranaenses têm menos de 10 mil habitantes e mais de ¼ 
têm menos de 5 mil habitantes.

As tabelas com receitas e despesas municipais em âmbito es-
tadual, contidas no banco de dados do presente estudo indicam 
muitas variações significativas, na sua grande maioria de modo 
positivo, mas também apresentam alguns resultados negati-
vos. Isso indica necessidade de avaliações mais apuradas, in-
clusive e principalmente em nível municipal.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

1 Melhoria dos processos de arrecadação municipal de recur-
sos orçamentários próprios dos municípios.

2 Agilização dos processos de transferência obrigatória de re-
cursos estaduais e federais para os municípios.

3 Apoio governamental estadual e federal para qualificação 
das administrações de finanças municipais.

4 Melhoria dos processos de acompanhamento e fiscalização 
de obtenção e aplicação recursos financeiros pelos municí-

pios.

5 Transparência e controle na gestão orçamentária pública 
municipal.

6 Necessidade de mecanismos eficazes de controle social da 
gestão financeira pública, em âmbito municipal e estadual.

FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
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Entre os astros do Cruzeiro 
és o mais belo a fulgir. 
Paraná és o luzeiro! 
Avante, para o porvir!

Estribilho do Hino do Paraná

CONTEXTO BRASIL

Sob vários pontos de vista é inegável 
a importância do Brasil no contexto da 
América do Sul. Assim, a sua integração 
com os países sul-americanos é tema 
que tem estado permanentemente na 
pauta das nossas relações com esses 
países, principalmente a partir da se-
gunda metade do século passado e de 
modo especial com os países limítrofes. 
Eventuais e circunstanciais divergên-
cias do passado, em particular com o 
Paraguai, por certo estão superadas.

A Constituição Federal de 1988 no seu 
Artigo 20, § 2º estabelece uma Faixa de 
Fronteira de até cento e cinquenta quilô-
metros de largura, ao longo das frontei-

RELAÇÕES INTERNACIONAIS (MERCOSUL)

ras terrestres, considerada fundamental 
para defesa do território nacional. 

É óbvio que as fronteiras são importan-
tes também para as relações econômi-
cas, políticas, infraestruturais e sociais 
entre países limítrofes. Todavia, desta-
que-se que a imagem muitas vezes pas-
sada para a sociedade é negativa, por 
conta de aspectos nem sempre predo-
minantes, tais como o trafico de drogas, 
o contrabando e assim por diante.

A faixa estabelecida tem 15.719 km de 
extensão; envolve 11 estados; 588 mu-
nicípios; hoje possui mais de 10 milhões 
de habitantes; abrange 27% do território 
nacional; faz divisa com 10 países da 
América do Sul, inclusive a Guiana Ingle-

3.03
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sa, a Guiana Francesa e o Suriname. 

Deve-se também destacar que nesse espaço existem 30 cida-
des gêmeas, sendo 3 no Paraná: Guaíra, Foz do Iguaçu e Barra-
cão.

Por outro lado, em termos de promoção do desenvolvimento, no 
âmbito do Governo Federal - Secretaria Programas Regionais do 
Ministério da Integração Nacional, estão estabelecidos três Pro-
gramas: o Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espa-
ços Sub-Regionais (Promeso), o Programa de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável do Semi-Árido (Conviver) e o Programa 
de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF). 

Em razão da reorientação programática do Governo Federal, o 
Programa de Organização Produtiva de Comunidades (Produ-
zir) foi inserido nos três programas da Secretaria, os quais ab-
sorveram também as ações do antigo Programa de Promoção e 
Inserção Econômica de Sub-Regiões (Promover).

Assim, quanto ao desenvolvimento da região de fronteiras, exis-
tem dois programas superpostos, sobre os quais é dito não ha-

ver sombreamentos e conflitos.  Isso, en-
tretanto, suscita algumas dúvidas.

É verdade que existe um Grupo de Traba-
lho Interministerial de Programas de De-
senvolvimento Regional - GTIPDR, do qual 
fazem parte 23 Ministérios e Secretarias 
Especiais. É coordenado pela Secretaria 
de Programas Regionais para articular a 
ação governamental federal na dinamiza-
ção econômica, na infraestrutura social e 
econômica e na organização social e ins-
titucional, principalmente em sub-regiões 
identificadas como prioritárias.

O PDFF possui quatro diretrizes, a saber: 
a) fortalecimento institucional; b) desen-
volvimento econômico integrado; c) cida-
dania; d) marco regulatório.
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Aqui fazemos um destaque quanto à diretriz da cidadania, onde 
se explicita: o apoio às instituições de defesa dos direitos hu-
manos; o incentivo ao fortalecimento da representação de gru-
pos prioritários nos fóruns de desenvolvimento; a valorização 
e divulgação da cultura local; a integração das ações de saúde; 
a promoção de ensino bilíngue; o incentivo às discussões refe-
rentes à cidadania nos comitês fronteiriços; o apoio à elabora-
ção do documento de cidadão fronteiriço; a articulação e o apoio 
às demais iniciativas que impactam a inserção sociocultural e 
econômica do indivíduo.

CONTEXTO PARANÁ

É também inegável a importância econômica e estratégica do 
Paraná com vistas à integração regional do Brasil com a Amé-
rica do Sul, em especial no âmbito do Mercosul. Todavia, não 
é amplamente perceptível que essa visão venha tendo o des-
taque e os cuidados adequados no contexto dos programas e 
ações governamentais no Paraná.

O Programa antes referido estabelece 17 sub-regiões sendo que 
o Paraná está incluído no chamado Arco Sul como parte da Sub-
-Região XV, que abrange a faixa que corresponde ao noroeste do 
Estado. Como parte integrante da Sub-Região XVI, a faixa corres-
ponde ao oeste e sudoeste do Estado.

Sucintamente em números e a título de exemplificação, temos 
na faixa que corresponde ao Paraná: 139 municípios; 506.514 
habitantes (Censo 2010); as 3 cidades gêmeas (Guaíra, Foz do 
Iguaçu e Barracão) possuem 314.151 habitantes.

Na questão da Formação, merece referência a Universidade Fe-
deral Latino-Americana - Unila, localizada junto ao Parque Tec-
nológico de Itaipu, cuja sede foi projetada por Oscar Niemayer. 

A concepção estratégica, política e educacional da Unila é en-
tendida como modelar e sumamente inovadora, porque foi es-
tabelecida para abrigar 10.000 estudantes, sendo metade bra-
sileiros e metade estrangeiros da América Latina. E igual critério 
de divisão vale também para o corpo docente da Universidade.

PRINCÍPIOS/DIRETRIZES

No que se refere a este quesito, entende-se que os princípios e 
diretrizes estão implícitos e/ou expressos claramente no conte-
údo da abordagem acima.

Pode-se apenas enfatizar que os princípios não podem ser dife-
rentes daqueles legitimamente definidos nas relações interna-
cionais de países vizinhos que têm padrões de respeito e con-
vivência, os quais são definidos universalmente. Na questão da 
cidadania, as principais diretrizes estão expressas no PDFF.

O destaque que se pode e deve fazer é no sentido de que tudo 
isso não fique apenas no papel e/ou no âmbito de uma mera lis-
ta de desejos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os profissionais do Sistema 
Crea-PR pensam hoje 
o Paraná para poderem 
contribuir na construção 
do futuro do Estado e da 
sociedade paranaense, assim 
como do Brasil e do povo 
brasileiro!

Como já foi destacado, o estudo suscin-
tamente condensado neste documento 
não tem – nem poderia ter – intensões 
ou pretensões de ser exaustivo. Tão so-
mente corresponde ao intuito de indicar 
possíveis direções e atitudes no sentido 
de uma visão de futuro e destino para 
nosso Paraná, sem a preocupação de in-
dicar planos, metas, ações ou prazos de-
finidos. Isto é função dos planejadores, 
sejam eles os nossos próprios profissio-
nais nas suas atividades cotidianas, as 
empresas, as entidades, as instituições 
públicas e privadas, enfim, a sociedade 
organizada em geral.

Nesse sentido, pretende ser apenas 
uma ferramenta e/ou um instrumen-
to de apoio a estudos de planejamento 
com referência ao desenvolvimento do 
Paraná, em vários importantes setores 
diretamente ligados às atividades pro-
fissionais das categorias jurisdiciona-
das ao Crea-PR.

Caso esse desideratum consiga ser atin-
gido, ainda que parcialmente, considera-
remos realizado o objetivo principal do 
estudo.

Como também já foi destacado, este do-
cumento tem o sentido de ser um indi-
cativo a partir do conteúdo do banco de 
dados que está sendo montado e divul-
gado no site do Crea-PR, o qual estará 
em contínua ampliação e atualização, 
dado que as atividades contempladas 
são essencialmente dinâmicas no espa-
ço e no tempo. Ou seja, no território e na 
história da sociedade paranaense.

Curitiba, Junho/2014

Engenheiro Eletricista Luiz Carlos 
Correa Soares 
Coordenador do Projeto Paraná Futuro
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