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MOBILIDADE URBANA

Transportes/Logística

Adequadamente ao perfil ocupacional das profissões de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências, as questões ligadas à 
infraestrutura são as de maior ocorrência nas suas proposituras. Vimos no volume anterior que grande parte dos EBDRs foi organizada 
sob a temática geral de Saneamento. Neste volume, também em dois tomos, reunimos outros tantos EBDRs, ainda voltados à questão 
infraestrutural, agora, sob a temática complexa e momentosa da Mobilidade Urbana. O conceito de mobilidade urbana é extensível às 
questões de Transporte, em seus múltiplos aspectos de eficiência, segurança, custo, conforto e melhoria da qualidade urbana e regional. 
Também se desdobra na Logística, emergente setor da tecnologia fortemente vinculado e de notável influência na dinâmica econômica 
paranaense. 

É examinado pelos nossos profissionais o sistema viário das centralidades, observando a questão da saturação das vias públicas pelo 
sempre crescente trânsito de veículos e pessoas, pelas condições infraestruturais disponíveis e demandadas. Insere-se a determinante 
democrática da inclusão de todos ao espaço da cidade, pela ótica do acesso nas vias públicas de circulação e nos transportes coletivos 
e de massa e da sugestão de meios alternativos de movimentação. O potencial de polaridade dos centros maiores, demandantes de 
integração das áreas conurbadas e satélites, agrega uma preocupação integradora. Considere-se também a carência de políticas 
mpolitanas, bem como a ocorrente não compatibilidade de planos diretores de cidades vizinhas de uma mesma microrregião.

No plano regional emerge a questão das nossas rodovias, muitas demandando duplicação e suplementação por traçados alternativos. 
Logística de transporte de cargas, escoamento da produção de grande volume, principalmente de origem agrícola, leva à preocupação 
extraurbana na adequação e melhoria das estradas rurais. Na questão de controle logístico de alcance internacional, incluem-se as 
aduanas. Outros modais são introduzidos no universo de propostas dos profissionais, como aeroportos e ferrovias.





AGENDA PARLAMENTAR
Um programa bem-sucedido

Atendendo à política histórica do CREA-PR de inserção dos profissionais jurisdicionados no processo de desenvolvimento social e 
econômico do Paraná, o programa Agenda Parlamentar vem colhendo seus bons resultados. 

Na rodada inicial, em 2008, mais de 400 profissionais foram mobilizados através de suas Entidades de Classe e Instituições de 
Ensino para acompanhamento de diversos projetos de lei que tramitavam na Assembleia Legislativa e que diziam interesse direto à 
comunidade paranaense na esfera de suas atuações profissionais. Foram promovidos debates, propostas de emendas, pareceres, 
sugestões legislativas nos múltiplos foros pelo Estado, inclusive com participação da representação do CREA-PR no grande expediente 
da Assembleia dos Deputados. Vimos todos os projetos de lei selecionados serem apreciados e a participação da comunidade profis-
sional acolhida em suas indicações.

Em 2009, a Agenda Parlamentar teve sua continuidade, desta vez com foco nas localidades, sob o lema “ideias e soluções para 
os Municípios”. Mais de 4.000 cidadãos foram mobilizados em 31 municípios selecionados, ao longo de cerca de 1.500 audiências 
públicas com autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Os 400 profissionais envolvidos produziram cerca 
de 450 propostas de interesse das comunidades locais, das quais 237 alcançaram encaminhamento político nas esferas decisórias. Os 
trabalhos junto à Assembleia Legislativa continuaram, vindo a ser formulado convite para a participação de representantes profissionais 
da jurisdição do CREA-PR nas comissões de orçamento, obras e meio ambiente.

No ano seguinte, o programa amplificou-se. Em 2010, passou a ter a participação de outras grandes corporações e entidades de 
estrutura estadual e nacional como Associação dos Municípios do Paraná, Associação das Câmaras Municipais do Paraná, Associação 
Comercial do Paraná, Faciap – Federação das Associações Comerciais e Indústriais do Paraná, FIEP – Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná e todas as Entidades de Classe da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências vinculadas ao CREA-PR. Na 
ocasião foram produzidos e divulgados os Cadernos Técnicos, série de publicações produzida pelos próprios profissionais colaboradores 
envolvidos no processo, material que se mostrou de grande valia para os administradores municipais, para os próprios profissionais e 
líderes locais. A estratégia de comunicação foi ampliada, o número de municípios atingidos montou a 250, com a participação direta de 
90 prefeitos e logramos o êxito de ver mais de 180 propostas originárias da participação profissional e comunitária serem implantadas. 

O trabalho desenvolvido nos anos anteriores foi consolidado em uma proposta para a inclusão no Plano Plurianual do Estado do 
Paraná. O Governo do Estado do Paraná recebeu a proposta das mãos do Presidente do CREA-PR declarando simpatia pela mobilização 
profissional em direção ao desenvolvimento integrado de nosso Estado. Na oportunidade, também teve recebido os produtos da Agenda 
Parlamentar diversos Deputados Federais e Estaduais eleitos e também os Senadores paranaenses. A acolhida, como era de se esperar, 
foi total.

Este foi, então, o ano da ousadia. A Agenda Parlamentar alcançava esferas federais e as propostas havidas do trabalho de todos os 
profissionais colaboradores era acolhida invariavelmente com simpatia pelas lideranças nas três esferas de governo. Sem descontinuar 
as práticas anteriormente iniciadas, deu-se como pauta do ano de 2011 a produção dos EBDRs – Estudos Básicos de Desenvolvimento 
Regional. A ação ampliou-se com a agregação de novos parceiros nas localidades, nova metodologia de formulação, nova estratégia de 
encaminhamento. 

Colhemos, então, o resultado de 29 EBDRs, que agregadas ao PELT 2020 – Plano Estadual de Logística e Transportes, de produção 
anterior, mas oportunamente aqui incluído, vão aqui sistematizadas, organizadas e dadas a público e oferecidas às autoridades locais, 
estaduais e federais a quem se endereçam. 

Com isto, queremos ter a visão dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências sobre a realidade na qual 
oferecem cotidianamente sua arte e ciência ser acolhida e, pelas suas ideias e soluções, vê-la ser transformada para melhor, no ben-
efício do Paraná e de sua gente. 
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL E GEOGRÁfICA DA CENTRALIDADE
Os municípios que compõem a centralidade apucarana localizam-se, segundo o Ipardes, na mesorregião geográfica norte central paranaense, como 

podemos observar nos mapas em anexo. Ver mapa anexo 01 e mapa anexo 02.

1.2) RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS
a mesorregião norte central está localizada no Terceiro planalto. O Terceiro planalto ou planalto do Trapp do paraná é constituído por derrames basál-

ticos e a conformação de sua paisagem é bastante uniforme. É limitado pela Serra da Esperança, que o separa do Segundo planalto. 

•	  Solo - a alteração das rochas basálticas, associada ao clima da região, deu origem aos solos do tipo terra roxa, dentre os quais se ressaltam três 
tipos: latossolo roxo, cuja estrutura determina que, ao ser motomecanizado, fique sujeito à erosão; terra roxa estruturada, com solos profundos, 
argilosos, bem drenados e com elevada fertilidade natural; e litólicos, solos pouco profundos e muito suscetíveis à erosão (MaacK, 1968). 

•	  Clima - na maior parte do território, em locais de menores altitudes, ocorre o clima Subtropical Úmido Mesotérmico (cfa), de verões quentes, 
geadas pouco frequentes e chuvas com tendência de concentração nos meses de verão. apresenta as seguintes médias anuais: temperatura dos 
meses mais quentes superior a 22°c, e dos meses mais frios inferior a 18°c; chuvas entre 1.300 e 1.700 mm; e umidade relativa do ar de 75%, 
sem deficiência hídrica.

•	  Cobertura Vegetal - Devido à intensa pressão do desmatamento exercida sobre os recursos florestais, restaram de cobertura florestal, 134.398,6 
ha, que correspondem a 5,5% da área total da região. O total da área florestal representa 5,0% da cobertura ainda existente no Estado, posicion-
ando a região em sexto lugar, após as Regiões Mpolitanas, centro-Sul, Sudeste, centro-Oriental e Oeste. Deste total, 58% são remanescentes da 
Floresta Estacional Semidecidual, e 20% são remanescentes da Floresta de araucária. O relevo apresenta declividade que vai de 0% a 20% (até 
6 graus de inclinação do terreno) em 60% de sua área total e que corresponde a relevo plano e suavemente ondulado. Genericamente, são áreas 
aptas à agricultura, inclusive mecanizada, bem como à pecuária e ao reflorestamento.

•	  Água - O potencial hídrico da porção da região que abriga os municípios da centralidade apucarana é caracterizado pela presença de duas grandes 
bacias hidrográficas, dos Rios Ivaí e Tibagi, com destaque também para a bacia do pirapó que abastece o Município de Maringá. O Rio Ivaí está 
localizado a sudoeste da região e tem uma extensão de 86 km no território da região. com relação à qualidade das águas superficiais, através dos 
pontos de monitoramento do IQa na região (SuDERHSa, 1998) verifica-se que há um predomínio de pontos com águas na categoria moderada-
mente comprometida (IQa entre 52 e 79), considerada boa. O Rio Tibagi, com a porção do baixo curso no território da mesorregião norte central, 
com 158 km, tem como característica marcante a presença de vários saltos e cachoeiras. Há a presença de aquíferos ainda pouco explorados.

1.3) RECURSOS ECONôMICOS ExISTENTES E qUE “MOVIMENTAM” A ECONOMIA REGIONAL
Todos os municípios da centralidade apucarana, tiveram sua origem ligada a cultura do café. Existiam também outras culturas como o algodão, no 

entanto o café foi que, de fato, proporcionou a vinda de milhares de colonos do Brasil e do Exterior para nossa região. com a geada de 1975 esta base 
econômica centrada no café foi ao colapso. a consequência demográfica mais visível foi o enorme êxodo rural. a conjunção destes fatores: colapso da 
cultura cafeeira e inchaço das cidades fizeram com que os municípios buscassem diversificar sua produção Indústrial e agrícola. Temos na centralidade 
apucarana um parque Indústrial muito diversificado com setores que empregam mão de obra intensiva e com grandes indústrias ligadas principalmente 
ao setor agrícola: como vemos na tabela a seguir:
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Tabela principais atividades Econômicas

Cidade Principais Atividades Econômicas

apucarana

processamento de milho (maior polo moageiro do paraná
processamento de couro
confecções (tecidos, bonés e camisetas)
produção de hortaliças, leite, frango
construção civil
produção de soja, milho e trigo 
produção de café

Bom Sucesso produção de soja, milho e trigo

Borrazópolis produção de soja, milho e trigo

califórnia produção de soja, milho e trigo

cambira produção de soja, milho e trigo

cruzmaltina produção de soja, milho e trigo

Faxinal
produção de hortaliças (tomate, cenouras etc.)
produção de soja, milho e trigo

Grandes Rios
produção de cerâmica vermelha
produção de soja, milho e trigo

Jandaia do Sul
produção de soja, milho e trigo
produção de álcool e açúcar
produção de bebida destilada

Kaloré produção de soja, milho e trigo

Marilândia do Sul
produção de hortaliças (tomate, cenouras entre outras)
produção de soja, milho e trigo

Marumbi produção de soja, milho e trigo

Mauá da Serra produção de soja, milho e trigo

novo Itacolomi
produção de frangos
produção de bananas
produção de soja, milho e trigo

Rio Bom
produção de soja, milho e trigo
produção de leite

Rosário do Ivaí
produção de soja, milho e trigo
produção de leite
produção de uva niágara (maior do paraná)

São pedro do Ivaí
produção de soja, milho e trigo
produção de álcool e açúcar

fonte: IBGE, 2010.

1.4) ORGANIzAçõES SOCIAIS LOCAIS fORMADAS. qUADRO DEMOGRÁfICO DA POPULAçãO
além das organizações ligadas aos poderes constituídos (prefeitura, câmara de Vereadores, poder Judiciário e Ministério público) as cidades que 

compõem, a centralidade apucarana tem tecido social bem desenvolvido e atuante. São igrejas, sindicato, associações, cooperativas, clubes de serviço, 
associações profissionais, enfim, organizações que influem decisivamente na vida sociopolítica de cada município.
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Quanto à população, alguns municípios da região sofrem com o crescimento acelerado enquanto outros veem sua população diminuída devido ao 
êxodo para as grandes cidades. a população da centralidade, de acordo com o último censo do IBGE encontra-se na tabela abaixo.

Cidade População IBGE - 2010

apucarana 120.884

Bom Sucesso 6.568

Borrazópolis 7.877

califórnia 8.069

cambira 7.236

cruzmaltina 3.162

Faxinal 16.317

Grandes Rios 6.625

Jandaia do Sul 20.283

Kaloré 4.503

Marilândia do Sul 8.855

Marumbi 4.599

Mauá da Serra 8.553

novo Itacolomi 2.827

Rio Bom 3.344

Rosário do Ivaí 5.586

São pedro do Ivaí 10.164

Total 245.452

1.5) A REALIDADE ATUAL DO MERCADO DE TRABALhO. DISTRIBUIçãO DE RENDA
Devido a crescimento econômico experimentado em todo o Brasil, a região abrangida pela centralidade apucarana também experimenta os efeitos 

da expansão econômica. no mercado de trabalho o efeito é de pleno emprego para os que têm qualificação profissional. Este fato cria um efeito curioso: 
sobram vagas para pessoas qualificadas e sobram pessoas sem qualificação. no caso específico de apucarana a indústria do boné e a construção civil, 
conseguem absorver parte desta mão de obra sem qualificação, mas mesmo nestes setores a falta de pessoal qualificado é um problema crônico.

as instituições de qualificação como Senai (investimento de R$ 5 milhões na nova unidade de apucarana) e Senac (investimento de R$ 4 milhões 
na nova unidade apucarana) têm feito grandes investimentos na região buscando a formação de pessoas. apucarana conta também com 1 faculdade 
estadual, 1 federal, 1 municipal e 2 faculdades particulares. no entanto, o efeito destes investimentos em educação e profissionalização se dará de forma 
plena no médio e longo prazo.

1.6) INDICADORES qUE APONTAM A qUALIDADE DE VIDA DA POPULAçãO
a centralidade apucarana apresenta bons recursos de educação e os programas de cobertura social do governo federal têm conseguido reduzir a po-

breza. Quanto a saúde a demanda é crescente fazendo com que os esforços dos governos e da sociedade se mostrem insuficientes para atender a demanda 
existente e para fazer frente ao crescimento populacional principalmente nas cidades maiores. na segurança ocorre o mesmo efeito. a aglomeração nas 
grandes cidades faz com que os esforços para evitar os delitos sejam insuficientes soma-se a isso o fato  do efetivo do 10º. Batalhão estar totalmente 
defasado. Quanto ao esgoto, em todas as cidades a concessionária é a Sanepar e apenas nas maiores a empresa têm feito investimentos para atingir a 
cobertura mínima, como, por exemplo, em apucarana onde na primeira fase de investimentos a empresa está aplicando cerca de R$ 27 milhões. ao final 
de todo o investimento a meta é atingir cerca de 80%.
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Os índices de IDH dos municípios são:

Cidade IDh 
IBGE - 2010

apucarana 0,799

Bom Sucesso 0,735

Borrazópolis 0,727

califórnia 0,745

cambira 0,767

cruzmaltina 0,678

Faxinal 0,732

Grandes Rios 0,695

Jandaia do Sul 0,783

Kaloré 0,753

Marilândia do Sul 0,739

Marumbi 0,735

Mauá da Serra 0,719

novo Itacolomi 0,706

Rio Bom 0,713

Rosário do Ivaí 0,664

São pedro do Ivaí 0,745

1.7) INfORMAçõES SOBRE A INfRAESTRUTURA LOCAL
•	  Rodovias: a região possui boa malha viária com destaque para as BR-376 (Rodovia do café) e BR-369 que se encontra em apucarana e cortam a 

centralidade ao norte. São rodovias que ligam a região ao sudeste do paraná (curitiba) e também a Londrina e sul de São paulo. Estas rodovias são 
um grande diferencial logístico que fazem da região um potencial polo logístico para o país. Temos também a BR-272 que passa pela região de Faxinal 
ligando a BR-376 ao Sul do paraná (região de Guarapuava) e Santa catarina. além destas rodovias temos a pR-444 que corta a centralidade na região 
de apucarana ligando a região a Londrina e Maringá; temos a Rodovia do Milho que auxilia no escoamento da Safra e liga os municípios da região central 
da municipalidade da centralidade. a centralidade conta ainda com a BR-466 que liga a BR-369 em Jandaia do Sul a região sul do Estado. Toda esta 
malha viária representa um grande potencial logístico capaz de atrair investimentos para a região, conforme observamos no mapa a seguir.

Mapa paraná. 

 

fonte: IpaRDES.
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•	 ferrovias: a centralidade apucarana consiste em área de convergência dos ramais ferroviários provenientes de cianorte, a oeste, passando por 
Maringá e Mandaguari, e de Ourinhos (Sp) e cornélio procópio, a leste, atravessando Londrina, cambé e arapongas. ambos se unem em apu-
carana, formando uma via que segue em direção a ponta Grossa, já fora dos limites da mesorregião, e posteriormente a curitiba e paranaguá. Esse 
sistema é parte da malha sul da Rede Ferroviária Federal, privatizada em 1997, quando sua operação foi repassada à empresa hoje denominada 
américa Latina Logística do Brasil – aLL. ao longo dessa “linha tronco” encontram-se, principalmente, moageiras de milho e soja, cuja localização 
junto à linha férrea viabiliza o transporte do óleo e farelo de soja aos centros consumidores e para exportação. 

•	  Aeroportos: a centralidade conta com 1 aeroporto para pequenas aeronaves localizado em apucarana. O aeroporto é o único na área entre apu-
carana e Guarapuava, no entanto está subutilizado principalmente pela proximidade com os aeroportos de Maringá e Londrina.

2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES (OU VOCAçõES) DA CENTRALIDADE
•	 Potencial logístico: a localização das cidades, a proximidade entre elas, a extensa rede rodoviária e ferroviária fazem desta região um local ímpar 

para a instalação de indústrias e para a construção de terminais logísticos para atendimento de todo o Sul do Brasil, São paulo e Mercosul.

•	  Potencial Natural para produção agropecuária: as terras com elevada fertilidade natural e a presença de cursos d’água, continuam sendo um 
grande potencial indutor de novos empreendimentos agropecuários.

•	  Potencial Étnico/Populacional: a presença das várias etnias que colonizaram a região faz da centralidade apucarana um local apto para acolher 
diferentes culturas, o que, em um mundo de economia globalizada, pode ajudar na atração de investimentos para a região.

•	  Potencial Turístico: a centralidade apucarana é resultado do plano de assentamento humano mais bem-sucedido do planeta e toda esta história 
aliada a história e costumes das etnias que vieram para a região e aos recursos naturais existentes na centralidade, revelam um potencial de 
turismo ainda pouco explorado.

2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES (ESTRANGULAMENTOS OU PROBLEMAS) DA CENTRALIDADE
O êxodo rural fez com que as maiores cidades da centralidade se deparassem com problemas típicos das grandes aglomerações urbanas. Tráfico, falta 

de segurança, problemas com trânsito, crescimento desordenado, acessibilidade etc. por outro lado as pequenas cidades enfrentam o desafio de estancar 
a saída de pessoas e para isso precisam criar atrativos socioeconômico principalmente com a atração de investimentos que gerem emprego e renda para 
população. a malha viária, embora extensa, foi pensada a 30 anos atrás e hoje com o aumento do volume de caminhões e automóveis, esta malha precisa 
ser atualizada. Existe também a pouca integração entre os modais rodoviário e ferroviário. Os municípios, no geral, não possuem equipe técnica disponível 
para preparar os projetos necessários para  atrair todos os recursos disponíveis na esfera federal. a explosão no número de veículos nos centros urbanos 
têm também se mostrado um grande desafio para os gestores públicos.

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO

3.1) TEMÁTICA BÁSICA EM ESTUDO
a MOBILIDaDE naS cIDaDES InTEGRaDa aOS pLanOS DIRETORES

neste estudo abordamos o tema Mobilidade urbana a partir das obras e ações previstas nos planos diretores dos municípios. São indicadas também 
obras e serviços que podem integrar a região potencializando a atração de investimentos.

3.1.1) Propostas para a mobilidade da centralidade como um todo (trânsito entre as cidades/logística estadual)
•	  Duplicação Apucarana – Ponta Grossa: esta obra está prevista pela concessionária para ser realizada no final do período de concessão. no entanto 

o trecho já se mostra saturado. É necessário mobilizar os municípios, os deputados e senadores para antecipar esta obra.

•	  Duplicação Apucarana – Mandaguari: esta obra está prevista pela concessionária para ser realizada entre 2012 e 2015. É necessário mobilizar 
os municípios, os deputados e senadores para antecipar esta obra.

•	  Construção de Terminal Intermodal: a localização estratégica e a presença de extensa malha viária e ferroviária proporciona a oportunidade de 
construção em apucarana de um terminal intermodal rodoviário/ferroviário, capaz de consolidar o paraná como principal corredor de exportação 
do Mercosul.

•	 Equipe técnica na Amuvi: buscar recursos para dotar a amuvi de um quadro técnico de engenheiros e arquitetos para fazer projetos para os mu-
nicípios. Tendo um “estoque” de projetos o trabalho político dos prefeitos junto a deputados e senadores se torna mais eficiente.



16

EBDR apucaRana | A MOBILIDADE NAS CIDADES INTEGRADA AOS PLANOS

16

3.1.2) Propostas para a mobilidade nos municípios (questões internas dos municípios)
•	  Recursos para sinalização horizontal e vertical no espaço urbano e para construção de obras que facilitem o trânsito: buscar recursos para insta-

lar novos semáforos, placas e para realizar as pinturas necessárias para faixas de pedestres e outras sinalizações. Os recursos podem ser federais 
ou estaduais principalmente através do Detran/pR. Buscar recursos para a instalação de rotatórias, pontes etc. que descentralizem e tragam fluidez 
ao trânsito.

•	  Estradas vicinais com manutenção feita pelo Estado: estradas municipais que fazem a ligação entre municípios (por exemplo: apucarana-Rio 
Bom), que são fundamentais para o escoamento da safra devem ter sua manutenção feita pelo Estado, através do DER/pR.

•	  Campanha sobre a faixa de Pedestres: disponibilizar recursos federais ou estaduais para que os municípios desenvolvam campanha de consci-
entização sobre a importância da faixa de pedestres no ordenamento do trânsito de veículos e pedestres dentro do espaço urbano.

•	  Melhorias nas calçadas públicas: disponibilizar recursos federais ou estaduais para que os municípios desenvolvam campanha de conscientização 
sobre a importância das calçadas públicas e realizar fiscalização para a desobstrução das calçadas nos municípios. Dotar as calçadas de todas as 
condições de acessibilidade para todas as pessoas (rampas, pisos tácteis etc.).

•	  Renovação do Maquinário para manutenção de Estradas Rurais: buscar recursos para que os municípios possam renovar e ampliar seus 
maquinários para manutenção das estradas rurais tão necessárias para escoamento da safra e para a manutenção da população rural.

3.2) INDICAçãO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TÉCNICO-PROfISSIONAIS NA REGIãO
a região conta com grande número de profissionais na área de engenharia, arquitetura, planejamento urbano. Só a aEaa – associação de Engenheiros 

e arquitetos de apucarana conta com cerca de 100 profissionais associados. O Idepplan – Instituto de planejamento e pesquisa de apucarana pode 
desempenhar papel central auxiliando no planejamento de toda a centralidade.

3.3) JUSTIfICATIVA DA TEMÁTICA ESCOLhIDA EM fUNçãO DOS DADOS E INfORMAçõES 
ELENCADOS NOS DIAGNóSTICOS PRELIMINARES 

a temática foi definida a partir da consulta as entidades organizadas dos municípios envolvidos na centralidade. O tema mobilidade urbana se mostrou 
o mais premente tendo em vista:

•	 a	grande	aglomeração	de	veículos	e	pedestres	no	espaço	urbano	das	maiores	cidades;

•	 a	necessidade	de	atrair	investimentos	para	a	região	através	do	potencial	logístico;

•	 a	necessidade	de	escoar	a	produção	agrícola	da	região;	entre	outros	aspectos.

4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS

4.1) INDICAçãO DOS SETORES SOCIAIS E ECONôMICOS DIRETA E INDIRETAMENTE 
ATINGIDOS COM A PROPOSIçãO 

as obras e ações que visam à melhoria da mobilidade urbana atingem todos os segmentos econômicos da centralidade. Os 245.452 habitantes terão 
melhorias em suas atividades cotidianas.

Diretamente são atingidos os pedestres, sobretudo os portadores de necessidades especiais. São também melhoradas as condições de escoamento 
da safra, e de movimentação de produtos Indústrializados na região. Indiretamente todo o comércio é beneficiado, pois as melhorias ligadas à mobilidade 
tendem a criar maior integração entre as cidades. 
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5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAçãO

5.1) REUNIãO COM DEPUTADOS, SENADORES E MINISTROS PARA APRESENTAçãO DAS 
PRIORIDADES

•	  construção do terminal intermodal rodoviário/ferroviário;

•	  Duplicações;

•	 Maquinário para estradas rurais;

•	 Recursos para sinalização (necessário que o município tenha o projeto feito por profissional habilitado);

•	  Recursos para obras viárias (rotatórias, pontes, avenidas etc.) (necessário que cada município tenha o projeto feito por profissional habilitado, 
seguindo as definições do plano diretor do município).

5.2) ESTABELECER CONVêNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS 
DO DER E DO DETRAN

•	  Estradas vicinais;

•	  Recursos para sinalização (necessário que o município tenha o projeto feito por profissional habilitado);

•	  Recursos para obras viárias (rotatórias, pontes, avenidas etc.) (necessário que cada município tenha o projeto feito por profissional habilitado, 
seguindo as definições do plano diretor do município).

5.3) REUNIãO COM PREfEITOS DA AMUVI
•	  Definição de equipe técnica na amuvi (formada por profissionais habilitados que façam os projetos solicitados pelos municípios).

5.4) MOBILIzAçãO DENTRO DE CADA MUNICíPIO
•	  campanha das faixas de pedestre;

•	  campanha sobre as calçadas públicas.

6) POTENCIAL ExPLORADO/LACUNAS PREENChIDAS
com as obras propostas, a centralidade apucarana pode explorar melhor o seu potencial logístico que é único no Estado devido a proximidade dos 

grandes centros. a logística favorável e as características da nossa população facilitam a instalação de novas indústrias. as melhorias propostas facilitam 
ainda o escoamento da safra e estimularam a instalação de mais agroindústrias aproveitando ainda mais o nosso potencial natural de solo e água.  as 
campanhas sobre sinalização, sobretudo as faixas e sobre as calçadas, melhorarão a convivência no espaço urbano entre veículos e pedestres, com isso a 
qualidade de vida é melhorada. O fortalecimento da amuvi como produtora de projetos para os municípios fortalecerá o associativismo entre os municípios 
e potencializará a atração de recursos principalmente do governo federal.

as melhorias propostas certamente contribuirão para alavancar o potencial turístico da centralidade apucarana, haja vista esta região ser resultado do 
plano de assentamento humano bastante bem-sucedido. Toda esta história aliada a história e costumes das etnias que vieram para a região e aos recursos 
naturais existentes na centralidade, revelam um potencial de turismo ainda pouco explorado.

7) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA/ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS

7.1) PROPOSTAS PARA A MOBILIDADE DA CENTRALIDADE COMO UM TODO
•	  Duplicação apucarana-ponta Grossa: recursos proveniente da concessão dos pedágios (RODOnORTE);

•	  Duplicação apucarana-Mandaguari: recursos proveniente da concessão dos pedágios (VIapaR);

•	  construção de Terminal Intermodal: recursos provenientes da Iniciativa privada com financiamento ao BnDES.
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Linha BNDES disponível: “Logística – Demais Investimentos”

- Objetivo: apóia r investimentos em infraestrutura logística e de transportes.

- Empreendimentos apoiáveis: financia implantação, expansão, modernização e recuperação nos seguintes segmentos: via permanente fer-
roviária; infraestrutura rodoviária, exceto os investimentos oriundos de processos de concessão; terminais portuários, aeroportuários, de integração 
intermodal ou intramodal, centros de distribuição e demais unidades de armazenagem e/ou movimentação de cargas; infraestrutura e sistemas 
operacionais de companhias aéreas regulares; infraestrutura hidroviária; aquisição de equipamentos (inclusive locomotivas, vagões, embarcações e 
aeronaves) e sistemas operacionais de movimentação de carga e passageiros; e infraestrutura dutoviária para biocombustíveis.

- Clientes: sociedades com sede e administração no País, de controle nacional ou estrangeiro, e pessoas jurídicas de direito público.

- Valor mínimo de financiamento: R$ 10 milhões. Para valores inferiores, necessário consultar as linhas de financiamento do produto “BNDES 
Automático”.

•	  Equipe técnica na amuvi: recurso próprio dos municípios.

7.2) PROPOSTAS PARA A MOBILIDADE NOS MUNICíPIOS
•	 Recursos para sinalização horizontal e vertical no espaço urbano e para construção de obras que facilitem o trânsito:

-  Obras (rotatórias, pontes, ciclovias etc.): Ministério das cidades

Programa de Financiamento de Infraestrutura para Mobilidade Urbana – PRÓ-MOB

Este programa tem como objetivo o apoio à intervenções que promovam a melhoria da mobilidade urbana através da implementação de projetos 
terminais e abrigos de ônibus, ciclovias, calçadas, reurbanização de áreas degradadas e obras de recuperação ou pavimentação de itinerários de 
ônibus que agreguem os preceitos da acessibilidade universal, do apoio da circulação não motorizada (pedestre e bicicleta) e da priorização dos 
modos de transporte coletivo.

-  Sinalização de trânsito: Recursos do Governo do Estado através do Detran/pR e Recursos do governo federal através do Ministério das 
cidades (programa pró-transporte)

O que pode ser Financiado no Pró-Transporte

São financiáveis no âmbito do Pró-Transporte as seguintes modalidades:

A) Implantação, ampliação, modernização e/ou adequação da infraestrutura dos sistemas de transporte público coletivo urbano sobre pneus e 
hidroviário, incluindo-se obras civis, equipamentos, sinalização e/ou aquisição de veículos e barcas e afins (*);

***B) Ações voltadas à inclusão social, à mobilidade urbana e à acessibilidade (*);

C) Obras e serviços complementares e equipamentos especiais destinados à acessibilidade, à utilização e à mobilidade de idosos, pessoas com 
deficiência ou restrição de mobilidade, voltados à prevenção de acidentes. (*)

***D) Ações voltadas à inclusão social, à mobilidade urbana e à acessibilidade (*) (**):

- implantação, calçamento, pavimentação, recapeamento de vias locais, coletoras, arteriais, estruturantes e exclusivas de pedestres, que 
beneficiem diretamente a circulação, a acessibilidade e a mobilidade urbana, incluindo ciclofaixas, ciclovias e circulação de pedestres;

- construção de pontilhões dentro do perím urbano para passagens de nível ou passarelas em pontos de estrangulamentos ou barreiras à circu-
lação ou mobilidade urbana nas linhas mferroviárias ou rodoviárias e nos corredores de transporte público coletivo urbano sobre pneus, cursos de 
água, entre outros;

- execução de sinalização viária e medidas de moderação de tráfego nas vias objeto da intervenção;

- sistema de drenagem de águas pluviais (microdrenagem) nas vias objeto da intervenção;

- implantação de redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nas vias a serem pavimentadas;

- estudos e projetos de concepção, projetos executivos para o empreendimento, desde que incluídos no escopo da proposta de implementação, 
limitados a 1,5% (um e meio por cento) do valor do investimento; e

- serviços de recuperação prévia do pavimento, aceito somente como contrapartida.

(*) Serão admitidas obras de recapeamento em vias já pavimentadas, limitado seu valor a 20% (vinte por cento) do total do investimento do 
projeto de qualificação e pavimentação de vias.

(**) Os projetos de qualificação e pavimentação de vias objeto das ações financiáveis deverão contar com anuência das concessionárias respon-
sáveis pelas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário existentes ou a serem implantadas, quanto à sua regularidade no tocante a 
materiais, dimensionamento e demais normas técnicas.
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•	  Estradas vicinais com manutenção feita pelo Estado: recursos do Governo do Estado através do DER/pR.

•	  campanha sobre a Faixa de pedestres: recursos do Governo do Estado através do Detran/pR; e recurso próprio dos municípios.

•	  Melhorias nas calçadas públicas: Ministério das cidades, programa de Transporte e Mobilidade.

Apoio a projetos de acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência

- FINALIDADE: Apoio a projetos que promovam a acessibilidade às pessoas com restrição de mobilidade e pessoas com deficiência física ou 
sensorial, através da implantação de infraestrutura que garanta sua circulação pela cidade através da integração entre os sistemas coletivos e 
nãomotorizados com conforto e segurança.

- MODALIDADES:

a) ACESSIBILIDADE UNIVERSAL: Implantação de intervenções que contribuam para a melhoria da acessibilidade para pessoas com restrição 
de mobilidade e deficiência, tais como rampas, sinalização horizontal (piso tátil), vertical (sinalização em braile), sinalização com sonorização e 
remoções de barreiras arquitetônicas em geral. Incluem-se, ainda, projetos de capacitação, divulgação de experiências exitosas e publicações vol-
tadas ao tema;

b) ESTUDOS E PROJETOS: Estudos e projetos de intervenções para melhoria da acessibilidade aos empreendimentos enquadrados nos itens 
anteriores;

c) CAPACITAÇÃO: Projetos de capacitação, divulgação de experiências exitosas e publicações voltadas ao tema.

•	  Renovação do Maquinário para manutenção de Estradas Rurais: Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento.

Prodesa – Projeto de Apoio ao desenvolvimento do setor Agropecuário

- A quem se destina: Estados, Municípios, Distrito Federal e entidades públicas e privadas com atuação no setor agropecuário.

- Solicitação de recursos: pode pleitear recursos financeiros, o chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal, do município ou repre-
sentante de entidades públicas que possua emendas consignadas no Orçamento Geral da União, após seleção do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.

- Pré-requisitos para enquadramento na proposta; apresentação de Plano de Trabalho; atendimento aos objetivos e às modalidades previstas 
nesta linha de financiamento; análise preliminar da viabilidade da proposta pela CAIXA.

- Ações/Modalidades para apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário:

- MODALIDADE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA: apóia a aquisição de máquinas, equipamentos e implementos que visem à realização de serviços de 
recuperação de solos, preparo de áreas de plantio, terraços, tratos culturais, colheita, construção, recuperação e conservação de estradas vicinais, 
dragagem e obras de drenagem e irrigação. Podem ser adquiridos tratores agrícolas de pneus ou esteiras, motoniveladoras, patrol e outros equipa-
mentos e implementos agrícolas.

- MODALIDADE DE APOIO A PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO: apóia ações de investimentos que permitam 
a implantação de projetos para o aumento da produção, produtividade, melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e a sua comercialização. 
Contempla ainda ações de apoio à assistência técnica, pesquisa, centros de treinamento, laboratórios, máquinas, implementos e equipamentos para 
todas as etapas do processo produtivo agropecuário, do processamento agroIndústrial e da comercialização, inclusive construções rurais, eletrifi-
cação rural, obras de irrigação e mecanização agrícola.

8) SIGNATÁRIOS
O presente estudo teve por base a consulta feita pela aEaa e pela astepar a diversos segmentos sociais do Município de apucarana e demais municí-

pios da centralidade. Foram consultados, prefeitos, vereadores, presidente da associação comercial de apucarana, presidentes de apaEs e profissionais 
ligados ao cREa. no caso da aEaa os profissionais foram consultados em sua assembleia ordinária. ao todo cerca de 70 consultas foram realizadas 
somente para definição da temática e início dos trabalhos de diagnóstico e proposição. Esperamos com este estudo básico que os municípios possam 
encontrar apoio dos parlamentares na esfera federal e estadual para as demandas aqui apresentadas.
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9) ANExOS
Anexos 1 e 2. 

fonte: IpaRDES.
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anexo 3: características gerais e indicadores. Fonte: IBGE.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M2

Regional: Cascavel

Centralidade: Marechal Cândido Rondon/Toledo

Tema: DUPLICAçãO BR-163 TREChO MAREChAL-TOLEDO

aREa – aSSOcIaÇÃO REGIOnaL DOS EnGEnHEIROS E aRQuITETOS DE MaREcHaL cÂnDIDO ROnDOn

          aEaT – aSSOcIaÇÃO DOS EnGEnHEIROS E aRQuITETOS DE TOLEDO

 aEa – aSSOcIaÇÃO DOS EnGEnHEIROS aGRÔnOMOS DE TOLEDO

 cOnSELHO REGIOnaL DE EnGEnHaRIa, aRQuITETuRa E aGROnOMIa DO paRanÁ
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL E GEOGRÁfICA DA CENTRALIDADE

Localizado no extremo Oeste do paraná, fazendo fronteira com municípios importantes tais como cascavel, Foz do Iguaçu, além do Estado do Mato 
Grosso do Sul e do paraguai.

 

MRG 22 – Toledo
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Municípios ligados a ação e sua população

Cidade Popul.

1 Guaíra 28.805

2 Terra Roxa 16.588

3 palotina 27.283

4 assis chateaubriand 37.238

5 Jesuítas 10.935

6 Formosa do Oeste 9.675

7 Iracema do Oeste 3.341

8 Mercedes 3.634

9 nova Santa Rosa 7.591

10 Maripá 6.231

11 Quatro pontes 3.240

12 Marechal cândido Rondon 30.259

13 pato Bragado 3.148

14 Entre Rios do Oeste 2.588

15 Toledo 113.903

16 Tupãssi 7.894

17 Santa Helena 15.534

18 São José das palmeiras 4.277

19 Ouro Verde do Oeste 5.451

20 Diamante do Oeste 8.454

21 São pedro do Iguaçu 8.553
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1.1.1) Município de Toledo

Imagem do Município

Limites do Município

 

1.1.2) Município de Marechal Cândido Rondon

Imagem do Município
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Limites do Município

1.2) RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS DISPONíVEIS
Água, areia, basalto e argila. Importante reserva de água potável, a região é formada por vários municípios lindeiros ao lago de Itaipu binacional. 

Guaíra é responsável pela produção de grande parte de areia utilizada na região oeste do paraná, sendo que muitas cargas são transportadas no trecho 
Guaíra, Marechal cândido Rondon e Toledo. a região é ainda grande produtora de tijolos cerâmicos que precisam de boas rodovias para escoar a produção.

1.3) RECURSOS ECONôMICOS ExISTENTES E qUE “MOVIMENTAM” A ECONOMIA REGIONAL
pecuária, agricultura, Indústria, Turismo, comércio. a região é grande produtora de grãos, sendo que boa parte é escoada para o porto de paranaguá, 

passando pelo trecho Marechal cândido Rondon, Toledo. a região ainda é grande produtora de carne de frango e suíno, leite e derivados, sendo grande 
parte para exportação passando também pelo porto de paranaguá. além de escoar a produção da região, a BR-163 é responsável pelo escoamento da 
produção do Estado do Mato Grosso do Sul.

Informações sobre atividades econômicas – Município de Toledo

fonte: MTE – RaIS

Nota: posição em 31/12/2010.
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Informações sobre atividades econômicas – Município de Marechal c. Rondon

fonte: MTE – RaIS

Nota: posição em 31/12/2010.

1.4) ORGANIzAçõES SOCIAIS LOCAIS fORMADAS, TAL COMO O qUADRO DEMOGRÁfICO 
DA POPULAçãO

a microrregião de Toledo é uma das microrregiões do Estado brasileiro do paraná pertencente à mesorregião Oeste paranaense. Sua população foi es-
timada em 2010 pelo IBGE em 402.056 habitantes e está dividida em 21 municípios. possui uma área total de 8.754,994 km², pIB R$ 4.784.539.152,00 
e pIB per capita R$ 14.084,99 IBGE/2003.

Informações sobre população – Município de Toledo

Informações sobre população – Município de Marechal c. Rondon
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1.5) A REALIDADE ATUAL DO MERCADO DE TRABALhO, TAL COMO A DISTRIBUIçãO DE 
RENDA

a região encontra-se em pleno desenvolvimento, sendo que em muitos ramos de atividade falta mão de obra.

1.6) INDICADORES qUE APONTAM A qUALIDADE DE VIDA DA POPULAçãO (POR ExEMPLO, 
IDh)

Os municípios da Região têm IDH alto, acima de 0,8. 

Município de Toledo

 Município de Marechal c. Rondon
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 1.7) INfORMAçõES SOBRE A INfRAESTRUTURA LOCAL
a região é responsável por grande produção de diversos produtos, além de servir de corredor de escoamento para o Estado do Mato Grosso do Sul. 

Tendo em vista do grande fluxo de cargas, o trecho da BR-163, entre Guaíra e Marechal cândido Rondon, está passando por obras de melhorias. a obra 
contempla a terceira faixa nos trechos de subida, além de acostamento, sendo que estão sendo investidos o montante de R$ 114 milhões. O gargalo 
passa a ficar no trecho entre Marechal cândido Rondon e Toledo, pois de Toledo a cascavel o trecho já é duplicado, sendo este caminho para acessar a 
BR-277 e seguir viagem para o porto de paranaguá.

além desta obra importante, tendo em vista o grande fluxo de cargas e mercadorias na região, estuda-se a possibilidade de estender a Ferroeste até 
Guaíra, além de instalar um porto intermodal neste município.  

2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1 ) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES 
a região é grande produtora agrícola, e tem deixado de exportar somente grãos, investindo na produção de proteína animal, com produção de frangos, 

suínos e derivados de leite. O escoamento dessa produção torna-se caro, diminuindo a competitividade dos produtos no mercado externo.

além da agricultura, a região tem se mostrado bastante dinâmica, e tem crescido muito nos ramos metalúrgico, farmacêutico e turístico.

2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES
O êxodo rural fez com que as maiores cidades da centralidade se deparassem com problemas típicos das grandes aglomerações urbanas. Tráfico, falta 

de segurança, problemas com trânsito, crescimento desordenado, acessibilidade etc. por outro lado as pequenas cidades enfrentam o desafio de estancar 
a saída de pessoas e para isso precisam criar atrativos socioeconômico principalmente com a atração de investimentos que gerem emprego e renda para a 
população. a malha viária, embora extensa, foi pensada há 30 anos e hoje com o aumento do volume de caminhões e automóveis precisa ser atualizada.

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO
 a região conta com grande número de profissionais na área de engenharia, arquitetura e agronomia. nesta centralidade temos em torno de 2.000 

profissionais, contando com o apoio de grandes entidades de classe como a aEaT – associação dos Engenheiros e arquitetos de Toledo, aREa – associação 
Regional dos Engenheiros de Marechal cândido Rondon e aEa – associação dos Engenheiros agrônomos de Toledo.

4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS

4.1) INDICAçãO DOS SETORES SOCIAIS E ECONôMICOS DIRETA E INDIRETAMENTE 
ATINGIDOS COM A PROPOSIçãO

a duplicação da rodovia Toledo-Marechal cândido Rondon é uma obra estratégica do ponto de vista do desenvolvimento da região extremo-oeste do 
paraná, visto que liga duas importantes cidades, além do entroncamento rodoviário do eixo Mato Grosso do Sul (Guaíra), Toledo, cascavel-curitiba-paranaguá. 

a região do extremo Oeste do paraná tem uma economia baseada na agricultura e agropecuária, no entanto além da agregação de valor a produção, 
especialmente na transformação de proteína vegetal em proteína animal, está em curso um processo de Indústrialização tanto ligada a agropecuária, 
agricultura como outros setores, com grandes expectativas em torno da produção de energia renovável.

a região também se caracteriza como polo universitário, onde estudantes deslocam-se diariamente entre os municípios da região nas universidades 
(unIOESTE, unIpaR, FaG, FaLuRB, unIFaSS, unIVEL, unIpan, FaSuL, uTFpR e outras) de Toledo, Marechal cândido Rondon e cascavel.  
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5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA
Reunião com deputados, senadores e ministros para apresentação do estudo e da necessidade de duplicação da BR-163 Marechal/Toledo.

Estabelecer um canal de comunicação com o governo do Estado através do DER para viabilizar a questão orçamentária.

apresentação do estudo aos prefeitos da região oeste  através da  aMOp  para que possam se mobilizar junto aos deputados e senadores e ao 
governador do Estado.

Mobilização também nos municípios junto as associações comerciais e Indústriais.

Mobilização através das  entidades de classe dentro dos municípios.

6) POTENCIAL ExPLORADO/LACUNAS PREENChIDAS
a duplicação do trecho Toledo-cascavel já está consolidada e com grandes benefícios à região, especialmente na redução significativa no número de 

acidentes. 

atualmente o estrangulamento passa a ocorrer entre Toledo e Marechal cândido Rondon.

com a duplicação deste modal de transporte, serão beneficiados os setores econômicos da agropecuária, indústria, comércio e serviços, setor da 
educação e a região como um todo pela melhoria do fluxo de veículos em duas pistas  e como objetivo final a redução do número de acidentes.

7) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA/ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS 
PARA DUPLICAçãO DO TREChO DA BR-163 MAREChAL–TOLEDO

Linha BnDES disponível para Logística e demais Investimentos têm o objetivo de apóia r investimentos em infraestrutura logística e transportes.

apóia empreendimentos para implantação, expansão, modernização e recuperação nos seguintes segmentos: via permanente ferroviária; infraestrutu-
ra rodoviária, exceto os investimentos oriundos de processos de concessão; terminais portuários, aeroportuários, de integração intermodal ou intramodal, 
centros de distribuição e demais unidades de armazenagem e/ou movimentação de cargas; infraestrutura e sistemas operacionais de companhias aéreas 
regulares; infraestrutura hidroviária; aquisição de equipamentos (inclusive locomotivas, vagões, embarcações e aeronaves) e sistemas operacionais de 
movimentação de carga e passageiros; e infraestrutura dutoviária para biocombustíveis.

Valor mínimo de financiamento: R$ 10 milhões. para valores inferiores é necessário consultar as linhas de financiamento do produto “BnDES 
automático”.

8) SIGNATÁRIOS
São signatários à esta iniciativa os 21 municípios da centralidade de Toledo e Marechal cândido Rondon  e as entidades de classe: aREa – associação 

Regional de Engenheiros e arquitetos  de Marechal, aEa – associação dos Engenheiros agrônomos de Toledo e  aEaT – associação dos Engenheiros e 
arquitetos de Toledo.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M3

Regional: Curitiba

Centralidade: Curitiba

Tema: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – Sistematização 
de Estradas Rurais

associação dos Engenheiros agrônomos do paraná – curitiba
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL E GEOGRÁfICA DA CENTRALIDADE
Os municípios que compõem a centralidade curitiba localizam-se, segundo o Ipardes, na Região Mpolitana de curitiba (anexos 01 e 02). Dentre 

os 26 municípios que a compõe, serão considerados para este estudo 21 deles, sendo: adrianópolis, almirante Tamandaré, araucária, Balsa nova, 
Bocaiúva do Sul, campina Grande do Sul, campo Largo, campo Magro, cerro azul, contenda, colombo, Doutor ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, 
Mandirituba, pinhais, piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos pinhais e Tunas do paraná. 

1.2) RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS DISPONíVEIS
a Região Mpolitana de curitiba está localizada no primeiro planalto paranaense. O primeiro planalto ou planalto de curitiba é definido como sendo 

uma zona entre a Serra do Mar e a “Escarpa Devoniana”. conforme Maack (1981), o primeiro planalto divide-se em regiões particularmente típicas: a 
parte norte, de relevo mais movimentado e o planalto de curitiba, mais aplainado. 

Solo – predomínio de formações rochosas trabalhadas por erosão geológica (BRaGaGnOLO et al., 1997), sendo rochas do complexo cristalino ao sul 
e rochas do Grupo açungui ao norte, caracterizando a presença de três tipos de solos em sua maioria: solos argissolos (podzólicos) Vermelho amarelo 
e/ou podzolizados, podendo apresentar problemas sérios de erosão, quando verificados grande diferença de textura entre os horizontes a e B, sendo tanto 
maior o problema quanto maior for à declividade do terreno; cambissolo, solos minerais, pouco profundos a rasos, ausência de acumulação de argila, 
bastante susceptíveis à erosão; Solos Litólicos, com pequena espessura do solo, a frequente ocorrência de cascalhos e fragmentos de rocha no seu perfil, 
tem grande susceptibilidade à erosão, principalmente nas áreas de relevo acidentado.

Clima – a maior parte da área apresenta clima temperado propriamente dito; temperatura média no mês mais frio abaixo de 18°c (mesotérmico), 
com verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo de 22°c e sem estação seca definida (cfb da classificação de Keppen). na sua porção 
norte, apresenta clima subtropical, temperatura média no mês mais frio inferior a 18°c (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima 
de 22°c, com verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida 
(cfa da classificação de Keppen) (MEnDOnÇa, et al., 2005) (anexo 03). no inverno, ao contrário e devido à importante atuação do sistema extratropical, 
as temperaturas atingem inúmeras vezes valores negativos, com maior evidência na porção Sul da região, sendo que a média das temperaturas mínimas 
situa-se em torno dos 13°c. a área apresenta-se com boa umidade o ano todo, sendo a pluviosidade geralmente superior aos 1.300 mm e umidade 
relativa do ar de 80%. Julho é considerado o mês mais frio e agosto um dos menos úmidos, mas as temperaturas permanecem reduzidas até meados 
da primavera. 

Cobertura Vegetal – Entendemos que o conjunto da formação vegetal é produto do material de origem das condições climáticas. Devido a região apre-
sentar climas diferenciados que caracteriza-se nas porções mais baixas sob um regime tropical produz uma formação florestal típica da Mata atlântica. 
Esta formação ocorre nos grandes vales dos Rios Ribeira, açungui e ponta Grossa. nas regiões de maior altitude, acima de 600m, caracterizam-se por 
apresentarem uma formação florestal de transição, com predomínio de espécies de bracatinga, e tendo nas altitudes superiores uma formação típica das 
florestas de araucária. a região norte apresenta declividade acima de 45% em sua maioria, já a região Sul basicamente apresenta declividade de até 
20%. no primeiro planalto paranaense ocorre um desnivelamento de cerca de 1.000 m em relação a serra do Mar e de 250 m em relação à “escarpa 
Devoniana”. com a exploração florestal, agrícola e pecuária restaram poucos remanescentes florestais na Região Mpolitana de curitiba, devido ao relevo 
acidentado, encontram-se ainda remanescentes florestais preservados, com representantes da fauna típica da região. São áreas de atenção para produção 
agrícola devido ao grau de declividade, solos facilmente erodíveis em menor declividade, e na maior declividade o escoamento superficial é sempre muito 
rápido e os solos, extremamente suscetíveis à erosão hídrica. 

Água – O potencial hídrico da região que abriga os municípios da centralidade curitiba é caracterizado pela presença de duas importantes bacias 
hidrográficas, dos Rios Ribeira e alto Iguaçu. O Rio Ribeira está localizado ao norte, formado pela confluência dos Rios Ribeirinha e açungui, a menos 
de 100 km de curitiba, região de relevo acidentado, explorado principalmente por pequenos agricultores familiares, e devido a declividade e mau plane-
jamento do uso do solo, a cada chuva recebe solo erodido, deixando as águas com coloração turva e causando assoreamento dos rios, é frequentemente 
usado como potencial turístico para prática de rafting, desemboca no oceano em Barra do Ribeira (Sp), próximo a Iguape. O Rio Iguaçu é formado 
pelo encontro dos Rios Iraí e atuba, na parte leste do Município de curitiba, junto a divisa deste com os Município de pinhais e São José dos pinhais, 
seguindo seu curso cruzando os três planaltos até desaguar no Rio paraná em Foz do Iguaçu. nas cabeceiras da bacia, onde se situa a área mpolitana 
de curitiba, há uma grande concentração populacional e atividades Indústriais, comerciais e de serviços são as mais importantes. no interior predomina 
a agropecuária ao longo do seu curso. Este importante rio está localizado na porção sul do núcleo mpolitano, onde estão situados municípios, inclusive 
curitiba, com inadequação habitacional decorrente da falta de infraestrutura, com problemas de saneamento – abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e coleta de lixo, em áreas urbanas. assim, recebe descarga poluidora (esgoto doméstico) e estes usam o mesmo rio como fonte de água para 
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abastecimento urbano. a qualidade da água para abastecimento público dos rios que formam o Rio Iguaçu é considerado boa e razoável em sua maioria, 
no entanto em seu corpo principal apresenta qualidade ruim e razoável, por percorrer a região urbana e receber descargas poluidoras. Há também a 
presença do aquífero Karster, localizado na porção norte da RMc, assenta-se geologicamente sobre a Formação capiru do Grupo açungui, representam 
uma sequência metassedimentar entrecortados, comumente com estruturas de dissolução química ao longo de suas fraturas, conferindo às mesmas a 
presença de colinas, grutas, sumidouros e poljes, dentre outras, nestas circunstâncias há o desenvolvimento de uma rede de drenagem subterrânea que 
é recarregada pelas águas precipitadas e infiltradas justamente por tais estruturas, apresentam uma fragilidade geotécnica elevada uma vez a presença 
destes vazios nas rochas carbonáticas, havendo possibilidades de colapsos de solos, subsidências de terrenos, recalques de fundações e contaminações 
das águas subterrâneas, impondo então restrições para o pleno uso e a ocupação do solo (cOMEc).

1.3) RECURSOS ECONôMICOS ExISTENTES E qUE “MOVIMENTAM” A ECONOMIA REGIONAL
Os municípios escolhidos para o programa de Desenvolvimento agrário da centralidade curitiba, tiveram sua origem ligada a agricultura de pequenas 

propriedades em sua maioria. certamente em alguns destes municípios a agricultura não é o “carro chefe” da economia, no entanto ela existe e necessita 
de atenção na adequação das estradas rurais para escoamento da produção, além de prevenir erosões, a perda de solo e poluição da água. Outros, no 
entanto, tem enorme dependência da agricultura, é o caso de alguns dos mais pobres da centralidade, como: adrianópolis, cerro azul, Doutor ulysses 
e Tunas do paraná. alguns municípios que contribuem substancialmente para a produção agrícola da RMc, mesmo tendo outras atividades mais repre-
sentativas, são: São José dos pinhais, araucária, campo Largo, Mandirituba, Bocaiúva do Sul e contenda. Das culturas mais plantadas na RMc, estão as 
de culturas anuais, principalmente em municípios com maior área territorial, além de hortaliças e frutas, vistas como culturas com maior valor agregado, 
culturas bem vistas por produtores com áreas menores. a RMc apresenta um parque Indústrial bem diversificado e o setor de serviços desenvolvido, com 
a implantação da refinaria Getúlio Vargas, que está na origem do centro Indústrial de araucária, e a criação da cidade Indústrial de curitiba, onde se 
instalaram importantes plantas Indústriais, particularmente dos segmentos modernos da metal-mecânica, no entanto a produção agrícola ainda existe e 
com grande representatividade na RMc, como apresentado na Tabela 1:
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Tabela 1 – principais atividades econômicas desenvolvidas pelas cidades que possuem atividades rurais na Região Mpolitana de curitiba.

Cidade Principais Atividades Econômicas

adrianópolis produção de mandioca, milho, feijão e leite

almirante Tamandaré produção de feijão, milho e cebola
Indústria e serviços

araucária produção de batata-inglesa, milho e cebola
Indústria e serviços

Balsa nova produção de soja, milho e batata-inglesa
Indústria e serviços

Bocaiúva do Sul produção de milho, feijão e tomate 

campina Grande do Sul produção de caqui, milho e trigo
Serviços

campo Largo produção de milho, batata-inglesa e cebola
Indústria e serviços

campo Magro produção de trigo, milho e batata-inglesa
Serviços

cerro azul produção de tangerinas, trigo e mandioca

colombo produção de tomate, uva e milho 
Indústria e serviços

contenda produção de batata-inglesa, trigo e milho
Serviços

Doutor ulysses produção de tangerinas, milho e mandioca

Fazenda Rio Grande produção de milho, soja e feijão
Indústria e serviços

Itaperuçu produção de tangerinas, milho e trigo 
Indústria e serviços

Mandirituba produção de fumo (folhas), trigo e milho
Serviços

pinhais produção de milho, trigo e mandioca
Indústria

piraquara produção de trigo, milho, feijão e leite
Indústria e serviços

Quatro Barras produção de milho, trigo e feijão
Indústria e serviços

Rio Branco do Sul produção de trigo, milho e tangerinas
Indústria e serviços

São José dos pinhais produção de milho, feijão, e batata-doce 
Indústria e serviços

Tunas do paraná produção de trigo, milho e mandioca
Serviços

fonte: IBGE/IpaRDS (2008 e 2009).

1.4) ORGANIzAçõES SOCIAIS LOCAIS fORMADAS
além das organizações ligadas aos poderes constituídos (Governos estaduais e municipais, poder Judiciário e Ministério público) as cidades que 

compõem, a centralidade curitiba tem organizações independentes como igrejas, sindicatos, associações de moradores e profissionais, cooperativas, Ro-
tary clubs, enfim, organizações que influem na vida sociopolítica de cada município e que mantêm projetos de interesse público independentemente do 
auxílio do poder público, como é o caso do Rotary club parque Barigui, o qual tem ações em defesa do Rio Barigui, um dos mais importantes da cidade 
de curitiba e que se encontra assoreado. 
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Quanto à população, a partir da década de 70, ocorreu um processo de concentração de população e atividades na região de curitiba, intensifica-se 
baseada em dois contrapontos: intensa evasão ocorrida no meio rural do paraná e quase que simultaneamente, significativos investimentos produtivos na 
RMc, como o centro Indústrial de araucária, e a cidade Indústrial de curitiba, onde se instalaram importantes plantas Indústriais, sob os estímulos de 
um elenco de políticas nacionais de fomento ao desenvolvimento regional e urbano, entre elas a própria institucionalização da RMc. como consequência 
destas duas situações parte substantiva dos fluxos populacionais, com origem no interior do Estado convergiu para curitiba e adjacências, tornando-se 
a região de maior concentração no paraná. nos anos seguintes o crescimento urbano continuou elevado, particularmente no entorno mpolitano, o qual 
se destaca, pela dinâmica de crescimento populacional. assim, alguns municípios da região sofrem com o crescimento acelerado enquanto outros, mais 
distantes, de pequeno porte veem sua população diminuída devido ao êxodo para as grandes cidades, mesmo com restrições ao desenvolvimento agrícola, 
devido à declividade elevada na maioria dos municípios, a participação de população rural é de extrema importância no desenvolvimento da RMc. a 
população da centralidade, de acordo com o último censo do IBGE encontra-se na Tabela 2.

Tabela 2 – população dos municípios com atividade rural da Região Mpolitana de curitiba.

Cidade População

adrianópolis 6.376

almirante Tamandaré 102.204

araucária 119.123

Balsa nova 11.300

Bocaiúva do Sul 10.978

campina Grande do Sul 38.769

campo Largo 112.377

campo Magro 24.843

cerro azul 16.938

colombo 212.967

contenda 15.891

Doutor ulysses 5.727

Fazenda Rio Grande 81.675

Itaperuçu 23.887

Mandirituba 22.220

pinhais 117.008

piraquara 93.207

Quatro Barras 19.851

Rio Branco do Sul 30.650

São José dos pinhais 264.210

Tunas do paraná 6.256

Total 1.336.457

fonte: IBGE (2010).

1.5) A REALIDADE ATUAL DO MERCADO DE TRABALhO
Devido ao crescimento econômico experimentado em todo o Brasil, a região abrangida pela centralidade curitiba também experimenta os efeitos da 

expansão econômica. no mercado de trabalho houve crescimento na oferta de vagas, grande parte na construção civil. para àqueles que tem qualificação, 
houve oferta de emprego num ritmo menor, restando mão de obra qualificada trabalhando em ramos diferente de sua formação. Mesmo assim, sobram 
vagas no mercado de trabalho e sobram pessoas sem trabalho, houve aumento no número de pessoas desocupadas na RMc, muitos não possuem 
qualificação. no caso específico da região mais desenvolvida da Região Mpolitana de curitiba, com indústrias, comércio e a construção civil, conseguem 
absorver parte desta mão de obra sem qualificação, e até dar oportunidade para outros com qualificação, visto a necessidade do mercado. um fato até 
curioso acontece nos municípios mais próximos ao polo, e alguns até com indústrias e a construção civil aquecida, tem mais pessoas desocupadas do que 
em municípios mais distantes, mesmo estando próximo de centros de capacitação/qualificação e do próprio mercado de trabalho.
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a região dispõe de instituições de qualificação como SenaI e Senac, para a formação básica, além da universidade Federal do paraná, universidade 
Tecnológica Federal do paraná, e diversas faculdades, presenciais e a distância, oferecendo os mais variados cursos de qualificação, profissionalizantes e 
técnicos. no entanto, mesmo com toda a estrutura educacional próxima, muitos ainda escolhem não se qualificar, há aqueles que querem um trabalho 
melhor para investir em educação e os que investem para ter um trabalho melhor, o efeito da educação e profissionalização se dará a médio e longo 
prazo, já que mesmo surgindo a necessidade do trabalhador preparado, ele precisa de qualificação, e leva alguns anos para estar pronto para o mercado.

1.6) INDICADORES qUE APONTAM A qUALIDADE DE VIDA DA POPULAçãO
a centralidade curitiba apresenta bons recursos de educação disponível, principalmente em educação superior, mais concentrado na cidade de 

curitiba, já em termos de educação básica pública nos outros municípios, há escolas que necessitam de atenção especial, desde creches até o ensino 
médio. Os programas de cobertura social do Governo Federal têm conseguido reduzir a pobreza, principalmente em regiões que apresentam IDHs muito 
baixos.  Quanto à saúde a demanda é crescente fazendo com que os esforços dos governos e da sociedade se mostrem insuficientes para atender a de-
manda existente, e para fazer frente ao crescimento populacional, a estrutura é deficiente e precária, principalmente nas cidades menores, muitos destes 
por descaso do poder público. Há ainda um grande fluxo de pessoas vindo do interior da RMc, por falta de estrutura, para atendimento em curitiba, que 
dispõe de estruturas públicas mais preparadas, como Hc e outros, o que expõe as pessoas à riscos de acidentes nas estradas. a segurança também sofre 
com o efeito da aglomeração nas grandes cidades e faz com que os esforços para combater os crimes e delitos sejam insuficientes, soma-se a isso o fato do 
efetivo da polícia estar defasado. Temos hoje alguns municípios bem próximos à curitiba e também a região sul da cidade, ocupando os primeiros lugares 
em ocorrência de crimes, do Estado. nas cidades do interior da RMc, a necessidade de ação policial é menor, no entanto se necessário, não são em todos 
os bairros que dispõe de meio de comunicação para buscar ajuda. Quanto ao esgoto, em todas as cidades a concessionária é a Sanepar, e até mesmo na 
cidade de curitiba há ainda residências que não têm rede de esgoto e usam os rios para descarga dos resíduos. na área rural, praticamente não se tem 
coleta de esgoto nem de lixo, assim como não se tem água tratada em sua grande maioria. com base na Tabela 3, podemos verificar a discrepância que 
existe entre os IDHs (Índices de Desenvolvimento Humano) dos municípios que apresentam população rural na Região Mpolitana de curitiba.  

Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios são que compõe a centralidade de curitiba e apresentam atividade rural:

Cidade IDh

adrianópolis 0,683

almirante Tamandaré 0,728

araucária 0,801

Balsa nova 0,781

Bocaiúva do Sul 0,719

campina Grande do Sul 0,761

campo Largo 0,774

campo Magro 0,74

cerro azul 0,684

colombo 0,764

contenda 0,761

Doutor ulysses 0,627

Fazenda Rio Grande 0,763

Itaperuçu 0,675

Mandirituba 0,76

piraquara 0,744

Quatro Barras 0,774

Rio Branco do Sul 0,702

São José dos pinhais 0,796

Tunas do paraná 0,686

fonte: IBGE (2010).
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1.7) INfORMAçõES SOBRE A INfRAESTRUTURA LOCAL
Rodovias – a RMc possui bom acesso à malha viária, com diversas opções de exploração, a BR-376 (Rodovia do café) em direção ao norte do Estado 

e à Santa catarina, a BR-277 em direção ao Oeste do Estado e a Leste com acesso ao Litoral do Estado e ao porto de paranaguá, a BR-116 com acesso 
ao Estado de São paulo e a BR-476, dando acesso ao Sul do Estado (anexo 4).  Estas rodovias são um grande diferencial logístico que fazem da região 
uma forte fornecedora de produtos agrícolas e Indústriais para o Estado do paraná e Estados vizinhos. Meio mais utilizado para transporte de produtos 
na região.

ferrovias – a ferrovia foi implantada em 1885 em curitiba, com a linha para paranaguá. Sendo depois ligada a linha ao norte (São paulo) e ao Sul 
(Santa catarina e Rio Grande do Sul). atualmente o traçado original da ferrovia passa pela parte sul e oeste da cidade, tangenciando o parque Iguaçu, 
contando com dois ramais, o Jardim Botânico e o Rio Branco do Sul, os quais tem grande interação com a malha urbana, o que tem causado alguns 
acidentes. O ramal Rio Branco do Sul transporta adubo, calcário, cimento e clínquer. como a centralidade curitiba é uma área de convergência dos 
ramais ferroviários provenientes do interior do paraná, para ter acesso ao porto de paranaguá, são transportados principalmente milho, soja, farelo de 
soja, adubo, açúcar, entre outros. além do transporte de carga, o trecho de curitiba-paranaguá, tem sido usada para transporte de passageiros, como 
linha turística do Estado, passando por Morretes e antonina. ainda, um meio de transporte de produtos que poderia ser mais explorado. Esse sistema é 
parte da malha sul da Rede Ferroviária Federal, privatizada em 1997, quando sua operação foi repassada à empresa hoje denominada américa Latina 
Logística do Brasil – aLL. 

Aeroportos – a centralidade conta com 01 aeroporto internacional, localizado na cidade de São José dos pinhais, o aeroporto Internacional afonso 
pena, com linhas para todas as capitais do país e vários outros destino dentro e fora do Brasil. Falta estrutura de apoio para o tráfego que apresenta no 
momento. E 01 aeroporto para pequenas aeronaves localizado em curitiba, no Bacacheri, na Base aérea da aeronáutica, pouco utilizado por estar dentro 
da área urbana, muito próximo a residências e comércios. a questão de utilização dos aeroportos para transporte de produtos agrícolas ainda é muito 
pouco difundido na região, e no momento não apresenta estruturas para recebimento deste tipo de carga.

Estradas Rurais – Meio de escoamento da produção rural da Região Mpolitana de curitiba, a qual apresenta diversos municípios que dependem quase 
que exclusivamente da agricultura, e outros de extrema importância no ramo agrícola. Os municípios até apresentam estradas rurais para atendimento 
da maioria das propriedades da região, no entanto, muitas vezes criadas sem planejamento, por pessoas sem preparo e conhecimento técnico, o que faz 
com que uma simples estrada acabe por causar grandes problemas de erosão. a manutenção de estradas mal locadas e mal construídas é de alto custo e 
difícil execução, onerando as prefeituras municipais, além de agravar a erosão nas unidades produtivas, dificultar a manutenção e acelerar a degradação 
dos solos. ao se promover a sistematização das estradas rurais estamos buscando a sustentação do manejo integrado do solo e da água. assim sendo, 
através da adequação de estradas e carreadores, de modo integrado às práticas de manejo de solos, propicia um melhor controle de erosão, maior con-
servação dos solos e maior produtividade, consequentemente maior renda aos produtores, bem como reduz drasticamente as necessidades e custos de 
manutenção o que representa substancialmente economia ao município e ao produtor rural, além de melhorar a qualidade da água.

Mercado Consumidor – a Região Mpolitana de curitiba tem a ceasa/pR – curitiba – central de abastecimento do paraná S.a., como local onde é 
comercializada boa parte da produção agrícola da região, proporciona a venda da produção diretamente pelos produtores em local específico. além de 
estar localizada em região privilegiada para acessar outros mercados, como nos Estados de Santa catarina, Rio Grande do Sul, São paulo e Rio de Janeiro 
via rodovias.

fazenda Cangüiri da UfPR – É o centro de Estações Experimentais do canguiri, do Setor de ciências agrárias da universidade Federal do paraná, 
estabelecida no Município de pinhais, Região Mpolitana de curitiba, encontra-se instalada em uma Área de preservação ambiental – apa, a qual pode 
ser usada como área modelo para treinamento dos operadores de maquinários das prefeituras municipais. 

2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1)  PRINCIPAIS POTENCIALIDADES (OU VOCAçõES) DA CENTRALIDADE, DE ACORDO 
COM OS DADOS LEVANTADOS NO DIAGNóSTICO PRELIMINAR

•	  Potencial logístico – a localização da Região Mpolitana de curitiba, devido a proximidade entre elas, a extensa rede rodoviária, proporcionando 
acesso a vários mercados, fazem desta região um local favorável à indústrias e escoamento de produção agrícola na conquista de mercados fora 
do Estado e no acesso ao porto. 
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•	  Potencial para produção agropecuária – Mesmo as condições de solos e declividades da Região Mpolitana de curitiba não sendo as melhores 
para se produzir, a população rural empenha-se em produzir, oferecendo aos diversos mercados consumidores seus produtos. Deixando registrado 
na sociedade o importante papel da produção agrícola da região.

•	 Potencial Étnico/Populacional – a presença das várias etnias que colonizaram a região faz da centralidade curitiba, um local de diversidades, 
àqueles que estão no campo trabalham para dele retirar seu sustento, aqueles que foram para a cidade sabem quanto é difícil a vida do campo e 
tendem a se estabelecer no mercado de trabalho Indústrial, de serviços e comércio bem desenvolvido na região.  

•	 Potencial Turístico – a centralidade curitiba tem pontos turísticos bem difundidos, principalmente na cidade de curitiba, considerada cidade 
modelo, apresenta aos visitantes a Linha Turismo, um ônibus que percorre os parques e praças da cidade. porém existem outros potenciais turísti-
cos mais rurais, como o caminho do vinho em São José dos pinhais, circuito Italiano em colombo, circuito da natureza em almirante Tamandaré, 
circuito de Turismo Rural de Balsa nova, caminhos Trentinos de Turismo Rural da Serra em piraquara, caminhos do Guajuvira em araucária, e 
tantos outros, além de rafting e esportes radicais no Rio Ribeira. a região tem muitos recursos naturais e étnicos que ainda podem ser explorados.  

2.2)  PRINCIPAIS LIMITAçõES (ESTRANGULAMENTOS OU PROBLEMAS) DA CENTRALIDADE, 
DE ACORDO COM OS DADOS LEVANTADOS NO DIAGNóSTICO PRELIMINAR

•	  como toda grande cidade, a RMc tem a ação do êxodo rural, o que fez com que as cidades mais próximas ao polo se deparassem com aumento 
da população, e com isso, apareceram os problemas sociais, falta de segurança, problemas com trânsito, crescimento desordenado, falta de renda 
etc. por outro lado as pequenas cidades, regiões um pouco mais distantes do polo, e dependentes da agricultura, enfrentam o desafio de segurar 
a população rural. para isso precisam garantir o escoamento da produção agrícola do campo, garantindo renda para população. a malha viária, 
embora extensa, e com vários acessos para comercialização depois que a produção chega à cidade de curitiba, tem um dos maiores problemas 
enfrentados pelos produtores, a retirada dos produtos do campo, através de estradas rurais mal alocadas e mal conservadas, favorecendo o 
problema da água das lavouras, que é jogada nas estradas, sendo que estas ficam de difícil tráfego, e ainda a água captada pelas estradas que 
adentram pelas áreas produtivas, acelerando a erosão e perda de fertilidade dos solos, diminuindo a qualidade da água. Os municípios, no geral, 
não possuem equipe técnica disponível para preparar os projetos necessários para correta utilização de recursos disponibilizados em linhas de 
projetos pelo Governo Federal, o que faz com que as prefeituras fiquem em situações difíceis e sem acesso à verbas, liberadas apenas através da 
apresentação de projetos técnicos. 

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO

3.1)  TEMÁTICA BÁSICA EM ESTUDO (SISTEMATIzAçãO DE ESTRADAS RURAIS)
•	  Visando a sustentabilidade econômica, social e ambiental dentro das unidades produtivas é que abordamos a sistematização de estradas, como 

um dos pontos frágeis da agricultura paranaense. Devido à necessidade de atenção dos municípios para este importante gargalo da produção 
agrícola da região são indicadas obras de adequação de estradas e carreadores, basicamente, a realocação de trechos críticos, a correção de leitos 
de rolagem, o revestimento primário de trechos críticos, a construção de caixas de infiltração e a construção de lombadas para integração às caixas 
de infiltração, e serviços que podem integrar as áreas de produção e as estradas rurais. E assim, ao promovermos a sistematização das estradas 
rurais estamos buscando a sustentação do manejo integrado do solo e da água.

3.2)   INDICAçãO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TÉCNICO-PROfISSIONAIS NA 
REGIãO PARA ENfRENTAMENTO DO DESAfIO DA PROPOSIçãO

•	  a Região Mpolitana de curitiba conta com grande número de profissionais da agronomia que podem auxiliar neste processo. Só a aEapR – 
curitiba – associação de Engenheiros agrônomos do paraná – curitiba conta com mais de 200 profissionais associados, que podem desempenhar 
o papel técnico junto às prefeituras e órgãos do Governo Estadual auxiliando no planejamento e execução da sistematização das estradas rurais 
da centralidade. além de estrutura da Fazenda canguiri da uFpR para aprimoramento dos operadores. 

3.3)  JUSTIfICATIVA DA TEMÁTICA ESCOLhIDA EM fUNçãO DOS DADOS E INfORMAçõES 
ELENCADOS NOS DIAGNóSTICOS PRELIMINAR E AVANçADO

•	  a temática foi definida a partir do Tema principal de Desenvolvimento agrário, de uma região com forte influência econômica da Indústrialização 
como é o caso da Região Mpolitana de curitiba, no entanto abriga áreas com forte dependência da atividade agrícola.  a escolha da temática 
Sistematização de Estradas Rurais se deu pela necessidade de atender a preocupação dos produtores quanto ao escoamento da produção dentro 
da propriedade em estradas vicinais, até acessar as rodovias, e a preocupação com a perda de solo por erosão, devido ao problema da água das 
lavouras, que jogada nas estradas, e estas, captadas, adentram pelas áreas de lavoura, acelerando a erosão, além de danificar as estradas, prejudi-
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cando o tráfego da produção agrícola ainda a qualidade da água fica comprometida, por receber do solo erodido. possibilitando o bom escoamento 
da produção e retenção da erosão através de um modo integrado às práticas de manejo de solos, propicia um melhor controle de erosão, maior 
conservação dos solos e maior produtividade e consequentemente maior renda aos produtores, bem como reduz drasticamente as necessidades e 
custos de manutenção o que representa substancialmente economia ao município e ao produtor rural.

4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS E PROPOSTAS DE AçãO

4.1) INDICAçãO DOS SETORES SOCIAIS E ECONôMICOS DIRETA E INDIRETAMENTE 
ATINGIDOS COM A PROPOSIçãO

•	  as obras e ações que visam a adequação de estradas e carreadores rurais, tras benefícios principalmente à população rural, tanto econômicos, por 
não ter perda de solo por erosão e garantias de escoamento da produção por melhores condições de estradas, como sociais, por manter melhores 
condições da água para consumo humano, sendo beneficiados até mesmo a população urbana com a melhoria na qualidade da água que chega 
para abastecimento das cidades que compõe a centralidade, inclusive através da adequação das estradas da Fazenda da universidade Federal 
do paraná, instalada dentro de uma Área de preservação ambiental que abriga a Represa do Iraí, fonte de abastecimento de água da cidade de 
curitiba. 

4.1.1) PROPOSTA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
•	  Sistematização de Estradas Rurais

 Buscar recursos para que os municípios possam implantar sistema adequado de manutenção de estradas rurais e carreadores, com realocação de 
trechos críticos, a correção de leitos de rolagem, o revestimento primário de trechos críticos, a construção de caixas de infiltração e a construção 
de lombadas para integração às caixas de infiltração, de maneira integrada com as demais práticas de manejo de solo, e deve-se levar em consideração 
alguns princípios básicos: a água das unidades produtivas da lavoura e/ou pecuária não deve chegar as estradas e; a água captada pelo leito da 
estrada deve ser bem distribuída, nas áreas da unidade produtiva de modo a não causarem erosão. proporcionar treinamento dos operadores de 
maquinários e contratar profissionais para desenvolvimento de projetos. assim garantirá a boa qualidade das estradas mesmo nos períodos chu-
vosos, podendo então escoar a produção e manter o solo sem ação erosiva, não tendo poluição da água nem o assoreamento dos rios. 

5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAçãO
- Reunião da Assomec – Associação do Municípios da Região Mpolitana de Curitiba

- união dos municípios da RMc em prol da Sistematização de Estradas Rurais

- acordo de desenvolvimento do projeto por cada município 

(necessário que cada município tenha o projeto feito por profissional habilitado)

- Reunião com deputados, senadores e ministros para apresentação da prioridade

- apresentação do projeto base de Sistematização de Estradas Rurais 

(necessário que o município tenha o projeto feito por profissional habilitado)

- Mobilização dentro de cada município 

- Definição de equipe técnica de cada município

(Formada por profissionais habilitados que façam os projetos solicitados pelos municípios)

- Estabelecer convênio com o Governo federal e Estadual, principalmente através da Codapar e DER

- Treinamento dos operadores seguindo as premissas da Sistematização de Estradas Rurais definidos no projeto

(Formada por profissionais habilitados)

- Apoio de implementação ao Projeto de Sistematização de Estradas Rurais (vicinais) para cada município

 (necessário que cada município tenha o projeto feito por profissional habilitado, e seja acompanhado ao longo da implementação)
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6) POTENCIAL ExPLORADO/LACUNAS PREENChIDAS
com as propostas de Sistematização de Estradas Rurais, a centralidade curitiba, através dos municípios que detém área rural, facilitarão o escoamento da 

produção, estimularão a instalação de agroindústrias e novos produtores na região, melhorando o seu potencial de produção agrícola, conservando o solo e a água. 
E assim garantirá a produção para acessar mercados consumidores através das rodovias disponíveis na Região Mpolitana de curitiba, explorando melhor o potencial 
logístico existente. com a melhoria no campo o potencial Turístico Rural será favorecido, pois apresentarão melhores condições de acesso pelas estradas rurais, mais 
investimentos em infraestrutura para os turistas, o que trará desenvolvimento econômico e social ao meio rural. através de acesso aos recursos do Governo Federal, 
por meio da apresentação de projetos elaborado por profissionais capacitados, haverá o fortalecimento das prefeituras dos Municípios detentores de áreas rurais.

7) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA/ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS
Proposta para o Programa de Desenvolvimento Agrário – Sistematização de Estradas Rurais

•	  Ministério do Desenvolvimento Agrário

programa nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – pronat

a quem se destina:

 Distrito Federal, Estados, Municípios, entidades públicas estatais ou entidades civis sem fins lucrativos.

Solicitação de recursos:

 podem pleitear recursos financeiros para execução desses programas: o chefe do poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios ou representante de entidades civis sem fins lucrativos.

pré-requisitos: 

Enquadramento na proposta:

- Seleção da proposta pelo gestor.

- apresentação de plano de Trabalho.

- atendimento aos objetivos e à modalidade pretendida.

- análise preliminar da viabilidade da proposta pela caIXa.

ações/Modalidades:

 aÇÃO apOIO aO DESEnVOLVIMEnTO aGRÁRIO

 MODaLIDaDE InFRaESTRuTuRa – apOIO a pROJETOS DE InFRaESTRuTuRa E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RuRaIS: apóia  
técnica e financeiramente a implantação, ampliação, modernização, racionalização e realocação de infraestrutura necessária ao 
fortalecimento da agricultura familiar com a realização de obras públicas, compra de máquinas, equipamentos e veículos, bem 
como a contratação de serviços, a partir de territórios rurais. nesta modalidade, as operações são firmadas com governos mu-
nicipais e estaduais (apóia ndo ações de custeio e de investimento) e OnG (apóia ndo exclusivamente ações de custeio).

8) SIGNATÁRIOS
O presente estudo teve por base a consulta feita pela aEapR – curitiba a diversos segmentos sociais da Região Mpolitana de curitiba, dos municípios 

que compõe a centralidade. Foram consultados profissionais, lideranças políticas de municípios com interesse no programa de Desenvolvimento agrário 
– Sistematização de Estradas Rurais. Esperamos com este estudo básico que os municípios possam encontrar apoio dos parlamentares na esfera Federal 
e Estadual para a demanda descrita neste estudo, sendo de grande importância para o Desenvolvimento agrário da Região.

9) REfERêNCIAS
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cOMEc – Disponível em: <http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=78>.

IpaRDES (2008-2009-2010) – Disponível em: <http://www.ipardes.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6>.

MaacK, R. Geografia física do Estado do Paraná. Rio de Janeiro, 1981.

MEnDOnÇa , F.; DuBREuIL,  V. Termografia de superfície e temperatura do ar na RMC (Região Mpolitana de Curitiba/PR). R. Ra´E Ga, 
curitiba:uFpR, n. 9, p. 25-35, 2005.
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10) ANExOS
Anexo 01 – Mapa do Estado do paraná com a localização da Mesorregião Mpolitana de curitiba

Anexo 02 – Mapa da Região Mpolitana de curitiba com seus 26 Municípios
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Anexo 03: Mapa da classificação climática do Estado do paraná

 

Anexo 04: Mapa Rodoviário do paraná
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M4

Regional: Curitiba

Centralidade: Curitiba

Tema: Mobilidade Urbana

Sindicato dos arquitetos do paraná
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL E GEOGRÁfICA DA CENTRALIDADE, INDICANDO (SE 
NECESSÁRIO) A CENTRALIDADE ATRAVÉS DE MAPAS

Os municípios que compõem a centralidade curitiba localizam-se, segundo o Ipardes, na mesorregião geográfica Mpolitana de curitiba, como 
podemos observar nos mapas a seguir:



58

EBDR cuRITIBa | MOBILIDADE URBANA 

58

1.2) RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS DISPONíVEIS
a mesorregião Mpolitana de curitiba está localizada no primeiro planalto. O primeiro planalto paranaense é uma formação do relevo brasileiro, lo-

calizada no Estado do paraná. Segundo o geógrafo Reinhard Maack, este planalto forma a terceira unidade do relevo parananse, entre a Serra do Mar e 
o planalto de ponta Grossa. Faz fronteira a leste com a Baixada Litorânea e a oeste com o planalto de ponta Grossa. 

Solo – Esse planalto apresenta uma faixa de terrenos cristalinos, que se estende em sentido norte-sul, a oeste da serra do Mar e a leste da escarpa 
devoniana. É constituído por terrenos cristalinos pré-cambianos, apresentando, em algumas porções, rochas sedimentares paleozoicas como o calcário. 
Essa faixa de terrenos cristalinos, propriamente dita, possui uma largura média de 100m e cerca de 900m de altura. a topografia varia de acidentada, 
ao norte, a suavemente ondulada, ao sul. um antigo lago, hoje atulhado de sedimentos, forma a bacia sedimentar de curitiba. Em partes da Região 
Mpolitana de curitiba, a base cristalina foi recoberta por terrenos sedimentares do período quaternário.

na região de curitiba encontram-se sedimentos da formação Guabirotuba, que ocorreram durante o Quaternário antigo ou pleistoceno, de origem 
flúvio-lacustre que preencheram uma antiga e grande depressão, formando a chamada bacia de curitiba. 

Clima – O clima da região é subtropical, com verões quentes, invernos frios com temperaturas oscilando em torno 17ºc e inferiores a 20ºc, e chuvas 
torrenciais com pluviosidade superior a 1.200mm. 

Cobertura Vegetal – a principal fromação vegetal é de mata de araucárias com campos. Floresta ombrófila mista, também Floresta de araucária, 
Floresta com araucária ou araucarieto é um ecossistema com chuva durante o ano todo, normalmente em altitudes elevadas, e que contém espécies de 
angiospermas mas também de coníferas. Faz parte do bioma mata atlântica, e é caracterizada pela presença da araucária angustifolia que nela imprime 
um aspecto próprio e único.

Água – as principais bacias hidrográficas são a do Iguaçu e a do Ribeira do Iguape. Rio Iguaçu é um afluente do Rio paraná e é o maior rio do paraná, 
formado pelo encontro dos Rio Iraí e Rio atuba na parte leste de curitiba, junto a divisa com os Municípios de pinhais e São José dos pinhais.

O curso do rio segue o sentido geral leste/oeste. Em 2008 o Rio Iguaçu foi considerado o 2º rio mais  poluído do Brasil, ficando atrás apenas do Rio 
Tietê em São paulo.

O Ribeira de Iguape é um rio de São paulo, que forma a bacia hidrográfica do Rio Ribeira e o complexo Estuarino Lagunar de paranaguá, denominada 
Vale do Ribeira, o qual apresenta ecossistemas aquáticos (rio, estuário e mar) e terrestres (duna, mangue, restinga e floresta ombrófila densa).

 Recursos econômicos existentes e que “movimentam” a economia regional
Temos na centralidade curitiba um parque Indústrial muito diversificado com setores que empregam mão de obra intensiva e com grandes indústrias 

ligadas principalmente ao setor agrícola: como vemos na tabela a seguir:

Cidade Principais Atividades Econômicas

adrianópolis atividades agropecuárias

agudos do Sul atividades agropecuárias

almirante Tamandaré produção agrícola

araucária Refinaria de petróleo

Balsa nova Indústria de cimento

Bocaiúva do Sul atividades agropecuárias

campina Grande do Sul produção agrícola

campo Largo Indústria de louças

campo Magro produção agrícola

cerro azul atividades agropecuárias

colombo produção agrícola

contenda produção agrícola

curitiba Indústria de madeira, química e cerâmica, beneficiamento de trigo, 

Doutor ulisses produtos florestais

Fazenda Rio Grande atividades agropecuárias

Itaperuçu produção agrícola

Lapa produtos florestais



LIVRO DE MAPAS 2010 — Sistema de Informações Geográficas do CREA-PR 59

EBDR cuRITIBa | MOBILIDADE URBANA

59

Mandirituba atividades agropecuárias

pinhais produtos florestais

piraquara atividades agropecuárias

Quatro Barras produtos florestais

Quitandinha atividades agropecuárias

Rio Branco do Sul Indústria do cimento

São José dos pinhais Indústria automobilística

Tijucas do Sul atividades agropecuárias

Tunas do paraná atividades agropecuárias

1.3) ORGANIzAçõES SOCIAIS LOCAIS fORMADAS, TAL COMO O qUADRO DEMOGRÁfICO 
DA POPULAçãO

além das organizações ligadas aos poderes constituídos (prefeitura, câmara de Vereadores, poder Judiciário e Ministério público) nas cidades maiores 
que compõem, a centralidade curitiba tem tecido social misto, alguns bem desenvolvidos e atuantes, outros são pequenos municípios com poucas enti-
dades e organizações. São igrejas, sindicatos, associações, cooperativas, clubes de serviço, associações profissionais, enfim, organizações que influem 
decisivamente na vida sociopolítica em alguns municípios.

 a população da centralidade, de acordo com o último censo do IBGE encontra-se na tabela abaixo.

Cidade População IBGE - 2010

adrianópolis 6.376

agudos do Sul 8.270

almirante Tamandaré 103.204

araucária 119.123

Balsa nova 11.300

Bocaiúva do Sul 10.987

campina Grande do Sul 38.769

campo Largo 112.377

campo Magro 24.843

cerro azul 16.938

colombo 212.967

contenda 15.891

curitiba 1.751.907

Doutor ulisses 5.727

Fazenda Rio Grande 81.675

Itaperuçu 23.887

Lapa 44.932

Mandirituba 22.220

pinhais 117.008

piraquara 93.207

Quatro Barras 19.851

Quitandinha 17.089

Rio Branco do Sul 30.650

São José dos pinhais 264.210

Tijucas do Sul 14.537
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Tunas do paraná 6.256

TOTAL 3.174.201

1.4) A REALIDADE ATUAL DO MERCADO DE TRABALhO, TAL COMO A DISTRIBUIçãO DE 
RENDA

O mercado de trabalho é um dos mais dinâmicos em termos de ritmo de crescimento. Estas características relacionam-se ao processo de desenvolvi-
mento e crescimento regional que, embora coloquem a RMc, alvo de destino de elevados fluxos migratórios, entre aquelas regiões que mais cresceram 
em termos demográficos e econômicos nas últimas décadas (especialmente a partir dos anos 60), não foram suficientes para permitir alcançar o volume 
em termos absolutos do mercado de trabalho das demais Regiões Mpolitanas Brasileiras.

1.5) INDICADORES qUE APONTAM A qUALIDADE DE VIDA DA POPULAçãO (POR ExEMPLO, 
IDh)

Os índices de IDH dos municípios são:  

cidade população IBGE - 2010

adrianópolis 0,683

agudos do Sul 0,712

almirante Tamandaré 0,728

araucária 0,801

Balsa nova 0,781

Bocaiúva do Sul 0,719

campina Grande do Sul 0,761

campo Largo 0,774

campo Magro 0,740

cerro azul 0,684

colombo 0,764

contenda 0,761

curitiba 0,856

Doutor ulisses 0,627

Fazenda Rio Grande 0,763

Itaperuçu 0,675

Lapa 0,754

Mandirituba 0,760

pinhais 0,815

piraquara 0,744

Quatro Barras 0,774

Quitandinha 0,715

Rio Branco do Sul 0,702

São José dos pinhais 0,796

Tijucas do Sul 0,716

Tunas do paraná 0,686
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1.6) INfORMAçõES SOBRE A INfRAESTRUTURA LOCAL
O sistema de transporte  regional é função de grandes vetores de expansão, configuração espacial, ocasionam sobreposição de funções rodoviárias e 

urbanas. 

Rodovias – fluxo intenso nas duas rodovias: BR-116, ligando ao norte com campina Grande do Sul, Quatro Barras e pinhais, ao sul com Fazenda Rio 
Grande e Mandirituba.  BR-277, ligando a leste com São José dos pinhais e piraquara e a oeste com campo Largo e Balsa nova. BR-376, ligando com 
São José dos pinhais, fazendo ligação com Santa catarina. a estrada do Encanamento pR-415 ligando com piraquara. a pR-902 ligando com almirante 
Tamandaré, Rio Branco do Sul e Itaperuçu. pR-090 ligando com campo Magro. pR-423 ligando com araucária. BR-476, ligando araucária e contenda. 
Também se constata fluxo intenso nos trechos do contorno Sul e do contorno Leste. 

ferrovias – tráfego intenso de cargas por vários municípios e bairros de curitiba, variando de intensidade durante o período de 5hs da madrugada até 
0hs. Diminuição da grade horária de transporte de passageiros e de turistas pela empresa Serra Verde.

Aeroportos – estrutura do aeroporto Internacional afonso pena apresenta aumento de fluxo de passageiros com aeronaves estacionando no pátio, com 
problemas devidos ao clima e localização em região sujeita a neblinas constantes, ocasionando atrasos em voos.

2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES (OU VOCAçõES) DA CENTRALIDADE, DE ACORDO 
COM OS DADOS LEVANTADOS NO DIAGNóSTICO PRELIMINAR

O grau de acessibilidade e mobilidade do território da centralidade de curitiba, está associado ao conjunto de estruturas físicas responsáveis pelo 
deslocamento de passageiros, de cargas e de lazer. O sistema viário condiciona a ocupação territorial, sua conformação e expansão.

Potencial logístico –  a região se desenvolveu pela circulação de pessoas e de mercadorias ao longo de anos, entre as regiões sul e sudeste do país, 
bem como dos países a oeste, como paraguai, chile e argentina transportando produtos agrícolas ao porto de paranaguá. Deve-se considerar também a 
logística Indústrial com as indústrias automobilísticas instaladas em São José dos pinhais. com a implantação do contorno Leste associado ao aeroporto, 
ao porto de paranaguá e à rede ferroviária tem alto potencial logístico.

Potencial Natural para produção agropecuária – os Municípios de adrianópolis, agudos do Sul, Balsa nova, contenda, Bocaiúva do Sul, cerro azul, 
Doutor ulysses, Lapa, Mandirituba, Quitandinha, Tijucas do Sul e Tunas do paraná possuem extensas áreas rurais, com produção de produtos agrícolas 
que abastecem principalmente a região de curitiba.
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Potencial Turístico – alguns municípios tem implementado rotas turísticas aproveitando suas potencialidades, como o Município de colombo, através 
do circuito Italiano de Turismo Rural, Rotas do pinhão formada pelos Municípios de Lapa, São José dos pinhais, campo largo, Balsa nova, araucária e 
curitiba, o parque Estadual de Vila Velha na Lapa, e rotas como caminho de Itupava em Quatro Barras. campina Grande do Sul com a Festa do caqui e 
outros municípios com festas tradicionais e produtos de época.

2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES (ESTRANGULAMENTOS OU PROBLEMAS) DA CENTRALIDADE, 
DE ACORDO COM OS DADOS LEVANTADOS NO DIAGNóSTICO PRELIMINAR

com a implantação do trecho sul da Linha Verde, aumento de sinalização de tráfego, a falta de viadutos e trincheiras provoca congestionamentos 
maiores que antes de sua implantação.

O eixo araucária-campo Largo não se consolidou como apoio à Indústria localizada na cidade Indústrial de curitiba e no centro Indústrial de 
araucária, dividindo espaço com o complexo automobilístico que se implantou na porção sudeste da região.

Falta de estudos origem/destino dos deslocamentos em curitiba e Região Mpolitana.

Falta de informação à população quanto aos dados e planilhas de custos dos transportes coletivos.

Falta de sincronização de semáforos para aumento da velocidade média no transporte de passageiros, bem como adequação de entrada baixa para 
linhas de integração, melhorando a mobilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Baixa capacitação de motoristas para evitar freiadas bruscas no percurso diário, paradas  fora da plataforma além de 15cm, melhorando as condições 
de segurança para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Reclamações dos usuários por excesso de lotação e tarifa elevada.
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3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO

3.1) TEMÁTICA BÁSICA EM ESTUDO: MOBILIDADE URBANA
neste estudo abordamos o tema Mobilidade urbana a partir das obras e ações previstas nos planos diretores dos municípios. São indicadas também 

obras e serviços que podem integrar a região potencializando a atração de investimentos.
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3.2) INDICAçãO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TÉCNICO-PROfISSIONAIS NA 
REGIãO PARA ENfRENTAMENTO DO DESAfIO DA PROPOSIçãO

a região de curitiba possui 3.677 arquitetos e urbanistas, 2.1017 Engenheiros civis, sendo que o SindaRQ-pR possui 603 associados na centrali-
dade curitiba.

O Ippuc possui um quadro técnico com arquitetos e urbanistas, bem como Engenheiros civis. assim como São José dos pinhais possui equipe téc-
nica, nos demais municípios os quadros técnicos municipais são insuficientes.

3.3) JUSTIfICATIVA DA TEMÁTICA ESCOLhIDA EM fUNçãO DOS DADOS E INfORMAçõES 
ELENCADOS NOS DIAGNóSTICOS PRELIMINAR E AVANçADO

considerando o aumento da frota de veículos em curitiba, demanda pelo transporte público insuficiente às necessidades dos usuários, falta de inte-
gração de modais, necessidade de instalação de ciclofaixas e paraciclos, incorporando ao sistema de transporte coletivo.

4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS E PROPOSTAS DE AçãO

4.1) INDICAçãO DOS SETORES SOCIAIS E ECONôMICOS DIRETA E INDIRETAMENTE 
ATINGIDOS COM A PROPOSIçãO 

Propostas para a mobilidade da centralidade como um todo 

(trânsito entre as cidades/logística estadual):

•	  Realizar pesquisa Origem e Destino para levantamento do volume e das características atuais dos deslocamentos realizados pela população em 
suas atividades diárias, dentro de curitiba e da Região mpolitana. Esse levantamento estabelecerá relações quantitativas entre as viagens realiza-
das e diversas outras variáveis, como características socioeconômicas, aspectos físicos e urbanos da ocupação, de forma a estabelecer projeções 
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futuras para os desejos de deslocamentos da população. 

•	  Duplicação das rodovias que tem função de acessibilidade urbana e interligam municípios da centralidade curitiba, tais como BR-116, BR-476 e 
BR-376.

•	  priorização dos estudos para adequação da capacidade de transporte de passageiros em horários de pico, adequação dos terminais para melhoria 
de carga e descarga de passageiros, evitando excessos de carga além do limite desejável, propiciando conforto aos usuários. 

•	 priorização de estudos para adequação da estrutura existente para redução de tempo de percursos nas linhas exclusivas, tornando o sistema con-
vidativo aos usuários de veículos individuais. 

•	 Melhoria na comunicação com os usuários, de modo a prospectar informações sobre o funcionamento do sistema de transporte coletivo, onde 
estão os pontos fracos e deficiências, além de conhecer os pontos positivos, o que está dando certo, quais as principais reclamações dos usuários, 
que estão em superlotação em determinados horários, atrasos nas linhas, por exemplo.

Propostas para a mobilidade nos municípios

(questões internas dos municípios):

•	 pavimentação e manutenção de calçadas, por programas municipais minimizando custos com materiais e mão de obra, instituindo cobrança de 
melhorias, comunicando as áreas e setores, para adesão e participação, bem como integrar com os serviços tarifados pelos municípios como 
energia, telefonia, água e esgoto, através das diversas concessionárias de serviços públicos.

•	 priorização na pavimentação e manutenção de ruas nas vias onde transitam transporte coletivo.

•	  Implantação de ciclovias, ciclofaixas, bicicletários integrados aos terminais de ônibus e paraciclos, para estímulo no uso de bicicletas como meio 
de transporte.

•	  criação de novas redes de infraestrutura urbana para atender às novas urbanizações.

•	  conclusão do plano de Mobilidade de curitiba, observando as diretrizes propostas no documento divulgado pelo site do Ippuc.

 

5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAçãO

5.1) TAREfAS/MACRO AçõES NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAçãO DA PROPOSIçãO
•	  Mobilização de entidades e associações para participação em conselhos Municipais de cidades, em câmaras Técnicas e nas audiências públicas 

convocadas pelos municípios.

•	  Mobilização de entidades e associações para cobrança de pessoal técnico nos municípios para elaboração de termos de referência, projetos e 
processos licitatórios, bem como fiscalização de serviços executados após as licitações.

•	  Mobilização de entidades e associações para cobrança junto aos vereadores, deputados estaduais e federais para apresentação das reivindicações 
municipais, baseadas nos planos Diretores elaborados de acordo com a realidade local.

•	  Mobilização de entidades e associações para atuação junto a assomec para que tenham em sua estrutura, quadro técnico para assessoria aos 
pequenos municípios,  para elaboração de termos de referência, projetos e processos licitatórios.

6) POTENCIAL ExPLORADO/LACUNAS PREENChIDAS
com as obras propostas, a centralidade pode explorar melhor o seu potencial logístico já que há uma intensa integração entre os municípios da Região 

Mpolitana de curitiba. 

as melhorias propostas beneficiam diretamente a população das regiões bem como favorece o potencial Turístico na capital e municípios adjacentes. 

as campanhas e mobilização de entidades e associações tendem a causar um efeito positivo em cascata e melhorarão a convivência no espaço urbano 
entre veículos e pedestres, com isso a qualidade de vida da sociedade.

7) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA/ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS
Detalhamento da fonte para obtenção de recursos financeiros que viabilize a implementação da proposição, conforme programas de Ministérios etc.
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Propostas para a mobilidade da centralidade como um todo

7.1) LINhA BNDES DISPONíVEL

Logística – Demais Investimentos 

Objetivo Apóia r investimentos em infraestrutura logística e de transportes.

Empreendimentos apoiáveis
Financia implantação, expansão, modernização e recuperação nos seguintes segmentos:

•	  via permanente ferroviária; 

•	  infraestrutura rodoviária, exceto os investimentos oriundos de processos de concessão; 

•	  terminais portuários, aeroportuários, de integração intermodal ou intramodal, centros de distribuição e demais unidades de armazenagem e/ou 
movimentação de cargas; 

•	  infraestrutura e sistemas operacionais de companhias aéreas regulares; 

•	  infraestrutura hidroviária; 

•	  aquisição de equipamentos (inclusive locomotivas, vagões, embarcações e aeronaves) e sistemas operacionais de movimentação de carga e 
passageiros; e 

•	  infraestrutura dutoviária para biocombustíveis. 

Clientes
Sociedades com sede e administração no país, de controle nacional ou estrangeiro, e pessoas jurídicas de direito público.

Valor mínimo de financiamento
R$ 10 milhões. para valores inferiores, consulte as linhas de financiamento do produto BnDES automático.

Propostas para a mobilidade nos municípios

•	  Ministério das cidades

Programa de financiamento de Infraestrutura para Mobilidade Urbana – PRó-MOB
Este programa tem como objetivo o apoio à intervenções que promovam a melhoria da mobilidade urbana através da implementação de projetos 

terminais e abrigos de ônibus, ciclovias, calçadas, reurbanização de áreas degradadas e obras de recuperação ou pavimentação de itinerários de ônibus 
que agreguem os preceitos da acessibilidade universal, do apoio da circulação não motorizada (pedestre e bicicleta) e da priorização dos modos de 
transporte coletivo.

7.2) SINALIzAçãO DE TRâNSITO 
•	  Recursos do Governo do Estado através do Detran/pR

•	  Recursos do governo federal através do Ministério das cidades programa pró-transporte
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O que pode ser financiado no Pró-transporte
São financiáveis no âmbito do pró-Transporte as seguintes modalidades:

a)  Implantação, ampliação, modernização e/ou adequação da infraestrutura dos sistemas de transporte público coletivo urbano sobre pneus e 
hidroviário, incluindo-se obras civis, equipamentos, sinalização e/ou aquisição de veículos e barcas e afins (*): 

a. ações voltadas à inclusão social, à mobilidade urbana e à acessibilidade (*);

b. Obras e serviços complementares e equipamentos especiais destinados à acessibilidade, à utilização e à mobilidade de idosos, pessoas 
com deficiência ou restrição de mobilidade, voltados à prevenção de acidentes(*).

B)  ações voltadas à inclusão social, à mobilidade urbana e à acessibilidade (*) (**):

•	  implantação, calçamento, pavimentação, recapeamento de vias locais, coletoras, arteriais, estruturantes e exclusivas de pedestres, que benefi-
ciem diretamente a circulação, a acessibilidade e a mobilidade urbana, incluindo ciclofaixas, ciclovias e circulação de pedestres;

•	  construção de pontilhões dentro do perím urbano para passagens de nível ou passarelas em pontos de estrangulamentos ou barreiras à circu-
lação ou mobilidade urbana nas linhas mferroviárias ou rodoviárias e nos corredores de transporte público coletivo urbano sobre pneus, cursos 
de água, entre outros;

•	  execução de sinalização viária e medidas de moderação de tráfego nas vias objeto da intervenção;

•	  sistema de drenagem de águas pluviais (microdrenagem) nas vias objeto da intervenção;

•	  implantação de redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nas vias a serem pavimentadas;

•	  estudos e projetos de concepção, projetos executivos para o empreendimento, desde que incluídos no escopo da proposta de implementação, 
limitados a 1,5% (um e meio por cento) do valor do investimento; e

•	  serviços de recuperação prévia do pavimento, aceito somente como contrapartida.

(*) Serão admitidas obras de recapeamento em vias já pavimentadas, limitado seu valor a 20% (vinte por cento) do total do investi-
mento do projeto de qualificação e pavimentação de vias.

(**) Os projetos de qualificação e pavimentação de vias objeto das ações financiáveis deverão contar com anuência das conces-
sionárias responsáveis pelas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário existentes ou a serem implantadas, quanto 
à sua regularidade no tocante a materiais, dimensionamento e demais normas técnicas.

7.3) ESTRADAS VICINAIS COM MANUTENçãO fEITA PELO ESTADO
•	 Recursos	do	Governo	do	Estado	através	do	DER/PR

7.4) CAMPANhA SOBRE A fAIxA DE PEDESTRES
•	 Recursos	do	Governo	do	Estado	através	do	Detran/PR

•	 Recurso	próprio	dos	municípios

7.5) MELhORIAS NAS CALçADAS PúBLICAS 
•	 Ministério	das	Cidades,	Programa	de	Transporte	e	Mobilidade,	Ação
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Apoio a projetos de acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência

fINALIDADE
apoio a projetos que promovam a acessibilidade às pessoas com restrição de mobilidade e pessoas com deficiência física ou sensorial, através da 

implantação de infraestrutura que garanta sua circulação pela cidade através da integração entre os sistemas coletivos e não motorizados com conforto 
e seguranca.

MODALIDADES
a) acESSIBILIDaDE unIVERSaL

Implantação de intervenções que contribuam para a melhoria da acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência, tais como 
rampas, sinalização horizontal (piso tátil), vertical (sinalização em braile), sinalização com sonorização e remoções de barreiras arquitetônicas em geral. 
Inclui-se, ainda, projetos de capacitação, divulgação de experiências exitosas e publicações voltadas ao tema.

b) ESTuDOS E pROJETOS

Estudos e projetos de intervenções para melhoria da acessibilidade aos empreendimentos enquadrados nos itens anteriores.

c) capacITaÇÃO

projetos de capacitação, divulgação de experiências exitosas e publicações voltadas ao tema.

8) SIGNATÁRIOS

O presente estudo teve a participação do Sindarq-pR.

9) REfERêNCIAS

IBGE. Cidades. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>.

IpaRDES – Instituto paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/index.php>. 

SESp – Secretaria de Estado da Segurança pública. Relatório Estatístico Criminal. paraná, 2010.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M5

Regional: Londrina

Centralidade: Norte Pioneiro

Tema: Aeroporto do Norte Pioneiro
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hISTóRICO
a história do município começa em 1927, com a fundação de um pequeno povoado no território do Município de cambará por Bráulio Barbosa Ferraz 

em suas terras.

O povoado foi fundado quando a Estrada de Ferro São paulo-paraná foi ampliada, fazendo um grande fluxo de pessoas na região. Foi quando então, 
Bráulio teve a ideia de construir uma estação ferroviária e assim se fez. a estação foi intitulada de Ingá e o povoado se formou no entorno da estação (uma 
curiosidade é que Bráulio escolheu Ingá como o nome da estação, pois na região o fruto silvestre era abundante).

Logo depois se tornou distrito do Município de cambará, foi criado com a denominação de Ingá mesmo nome da Estação ferroviária, pelo Decreto-lei 
estadual nº 347, de 15 de março de 1935.

por Decreto a Lei nº 199, de 31 de dezembro de 1943, criou-se o Município de andirá, com sede no distrito de Ingá, que perdeu essa denominação, 
pois já havia no Estado da paraíba outro de igual nome, sendo instalado em 28 de janeiro de 1944, desmembrado de cambará.

possui uma área de 234,802 km² representando 0,1178% do Estado, 0,0417% da região e 0,0028% de todo o território brasileiro. Localiza-se a 
uma latitude 23°03’03” sul e a uma longitude 50°13’44” oeste, estando a uma altitude de 479 m. Sua população estimada em 2010 era de 21.595 
habitantes.

Baseado em documentação cartográfica fornecida pelo cREa-pR, bem como por elementos socioeconômicos da região delimitada, optou-se por 
andirá como o município a ser, geograficamente, contemplado com o novo empreendimento aeroportuário.

com altitude de 479,00 m, distante da capital estadual aproximadamente 400,00 Km, com aeroporto já inscrito na agência nacional de aviação civil 
(anac), no centro Integrado de Defesa aérea e controle de Tráfego aéreo (cInDacTa) e no Ministério dos Transportes. um dos mais críticos problemas 
vivenciados no norte pioneiro é a existência de grandes distâncias a serem percorridas, em rodovias, por autoridades/viajantes que visitam esta região.  

Informações extra-oficiais dão conta de que o proprietário das divisas (propriedades rurais) do aeroporto Municipal de andirá está disposto a doar ou 
a facilitar a aquisição da área de terra necessária à ampliação do referido aeroporto. 

considerou-se, como premissa inicial, um raio de 50,00 Km a contar de andirá para circunscrever os municípios, direta e positivamente, impactados 
pelo empreendimento ora em pauta. Sendo assim, constam os seguintes municípios: abatiá, andirá, Bandeirantes, cambará, cornélio procópio, Itam-
baracá, Jacarezinho, Jundiaí do Sul, Ribeirão claro, Ribeirão do pinhal, Santa amélia, Santa Mariana e Santo antônio da platina. 
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL E GEOGRÁfICA DA CENTRALIDADE
O território norte pioneiro está localizado em uma área de transição entre o Segundo e Terceiro planalto paranaense e abrange uma área de 10.436.35 

km², que corresponde a cerca de 5,2% do território estadual e a 13% da área do projeto. Esta região faz divisa ao norte e oeste com o território cornélio 
procópio; ao sul, com os territórios caminhos do Tibagi e ponta Grossa; e ao leste, com o Estado de São paulo (mapa 1.1).

MAPA 1.1 – LOcaLIZaÇÃO DO TERRITÓRIO nORTE pIOnEIRO – paRanÁ

fonte: SIG – SISTEMa DE InFORMaÇÕES GEOGRÁFIcaS DO cREa-pR.

LOcaLIZaÇÃO DO MunIcÍpIO DE anDIRÁ

fonte: SIG – SISTEMa DE InFORMaÇÕES GEOGRÁFIcaS DO cREa-pR.
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MunIcÍpIO DE anDIRÁ

fonte:: SEDu - paranacidade.

aEROpORTO DE anDIRÁ

fonte:: Google Maps, 2011.

•	 Nome	do	Aeroporto:	João	Galdino

•	 Endereço:	BR-369	(a	3	km	de	Andirá)

•	 Administração:	Prefeitura	Municipal

•	 Telefone:	(043)	3538-4141	-	P.M.

•	 Dimensões	da	Pista:	1.000x23	m

•	 Quantidade	de	Pousos	e	Decolagens:	Sem	controle

•	 Altitude:	490	m

•	 Revestimento	da	Pista:	Asfalto

•	 Designativo	das	Cabeceiras:	09/27

•	 Resistência	da	Pista:	4.000	kg

•	 Coordenadas	Geográficas:	23º01’35”S/050º13’40”W
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1.2) RECURSOS MINERAIS
O Estado do paraná cobre uma superfície de cerca de 200.000 km² e pode ser subdividido do ponto de vista de vocação mineral em quatro compar-

timentos.

Observa-se que a região em estudo está localizado sobre a bacia do paraná, nas eras Mesozoico e paleozoico, onde a era Mesozoico é composto 
de sedimentação e magmatismo básico e alcalino, pertencente ao Terceiro planalto, e na era paleozoico cobertura sedimentar pertencente ao Segundo 
planalto. 
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1.2.1) COMPARTIMENTAçãO GEOLóGICA/GEOMORfOLóGICA E AS REGIõES DO ESTADO

fonte: MInEROpaR.

como mostra o mapa abaixo apresenta-se as delimitações das áreas de planalto no Estado do paraná. 

 

Excluindo a participação do refino do petróleo, os demais segmentos da indústria mineral paranaense participaram em 2003 com 5,3% dos empregos 
da indústria do Estado, 8,8% dos estabelecimentos Indústriais e 4,8% do Valor adicionado Fiscal –VaF da indústria, com destaque para produção do 
cimento que participou com 2,5%. proporcionalmente a participação da indústria extrativa mineral é pequena e foi de apenas 0,9% no VaF da indústria 
do paraná, porém é essencial como fornecedora de matéria-prima a ser transformada (MInEROpaR, 2009).
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Em 2003 a indústria cimenteira participou com 44,2% do Valor adicionado Fiscal das Indústrias – VaFI da região mpolitana norte-paranaguá; o 
refino do petróleo participou com 34,4% do VaFI da região mpolitana sul-curitiba; a Indústrialização do xisto participou com 14,0% do VaFI da região 
de Irati-união da Vitória e; a extração e transformação do carvão mineral na usina termoelétrica de Figueira participou  com 3,8% do VaFI da região de 
Jacarezinho-Santo antônio da platina (MInEROpaR, 2009).

na Região em Estudo que é a região de Santo antônio da platina-Jacarezinho

Indústrias de cerâmicas 60 - 62

Indústrias de artefatos de cimento 23 - 32

Estabelecimentos  da Ind. Mineral 142 - 158

nº de Empregados da Ind. Mineral 735 - 1135

prod. Mineral em Toneladas 100 mil - 520 mil

fonte: MInEROpaR, 2003. 

1.2.2) PARTICIPAçãO DA INDúSTRIA MINERAL NO VALOR ADICIONADO fISCAL DAS INDúSTRIAS DAS 
REGIõES – PARANÁ, 2003

a região em estudo abrange as regiões de cornélio procópio-Bandeirantes e Jacarezinho-Santo antônio da platina, sendo que a participação em por-
centagem da indústria mineral no Valor adicional Fiscal (VaF) das indústrias variam na região de cornélio procópio-Bandeirantes entre 0,7 a 1,6%,  e na 
região de Jacarezinho-Santo antônio da platina é de 6,8%, sendo carvão Min. igual a 3,8%, conforme apresentado no mapa abaixo:

fonte: SEFa – RaIS-TEM.
Nota: Dados trabalhados pelo IpaRDES.
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Bacias hidrográficas 
conforme apresentado na figura abaixo a região de estudo é atingido pelas bacias do cinza, paranapanema 1 e paranapanema 2, sendo que a cidade 

de andirá está na divisa entre Bacia paranapanema 1 e cinzas.

fonte: Superintendência de Desenvolvimento de  Recursos Hídricos e Saneamento ambiental, aTIG/SuDERHSa, 2007.

Rodovias 
Observa-se que a região de estudo norte pioneiro, é toda pavimentada sendo cortada pelas rodovias federais a BR-369 e a BR-153, os demais trechos 

sendo estradas estaduais. 

BR-369 – Trecho entre o entroncamento com a BR-153 (divisa paraná e São paulo) e o acesso ao Município de cornélio procópio,  extensão de 
94,6 km.

BR-153 – Trecho  entre o entroncamento com a BR-369 (divisa paraná e São paulo) e o entroncamento com a pR-092 (Santo antõnio da platina),  
extensão de 51,60 km.
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1.3) RECURSOS ECONôMICOS
as treze cidades nominadas, Itambaracá, Bandeirantes, Santa amélia, abatiá, Jundiaí do Sul, Ribeirão do pinhal, Santo antônio da platina, Jacarezinho, 

Ribeirão claro, cambará, cornélio procópio, Santa Mariana  no entorno do Município de andirá movimentam os recursos econômicos da ordem: na indús-
tria R$ 719.093.000,00, no comércio/serviços R$ 677.052.000,00, perfazendo um total de R$ 1.396.145.000,00; sendo que a região é bem servida 
de infraestrutura; estradas, comunicação, educação, saúde e transporte.

1.4) INfORMAçõES SOCIOECONôMICAS
a população das treze cidades indicadas é de 263.775 habitantes (norte pioneiro: 489.163 habitantes - Fonte: IBGE/2010). as organizações sociais 

contam com 4.608 alunos matrículasdos em creche (norte pioneiro: 8.855 alunos), 3.379 alunos em nível pré-Escolar (norte pioneiro: 7.019 alunos), 
41.954 alunos no Ensino Fundamental  (norte pioneiro: 90.065 alunos), 13.382 alunos no Ensino Médio (norte pioneiro: 27.727 alunos), 9.298 alunos 
no Ensino Superior  (norte pioneiro: 10.341 alunos), contando ainda com 96.098 domicílios (norte pioneiro: 728.636 domicílios).

1.5) REALIDADE ATUAL DO MERCADO DE TRABALhO
a população economicamente ativa da região do entorno do projeto (aeroporto Municipal de andirá) é da ordem de 128.077 habitantes (norte pio-

neiro: 257.485 habitantes), quantidade de estabelecimentos comerciais: 7.099 (norte pioneiro: 13.115 unidades), quantidade de empregos formais: 
55.885 (norte pioneiro: 96.842 unidades). 

1.6) INDICADORES qUE APONTAM A qUALIDADE DE VIDA DA POPULAçãO IDh
IDH cornélio procópio – 0,791

IDH Jacarezinho – 0,782

IDH cambará – 0,769

IDH Bandeirantes – 0,756

IDH Santa Mariana – 0,751

IDH Ribeirão claro – 0,747

IDH Santo antônio da platina – 0,745

IDH andirá – 0,742

IDH Jundiaí do Sul – 0,721

IDH Itambaracá – 0,715

IDH Ribeirão do pinhal – 0,715

IDH Santa amélia – 0,711

IDH abatiá – 0,710

fonte: IBGE.

Outros dados relevantes:

•	  O Grau Médio de urbanização é de 91,55%.

•	  a Densidade Demográfica é de 82,97 hab/Km².

•	  O produto Interno Bruto (Per Capita) é de R$ 9.357,00.

•	  a Taxa de Média de analfabetismo gira em torno de 20,56%.

•	  O Índice Médio de pavimentação urbana é de 64%.
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1.7) INfORMAçõES SOBRE A INfRAESTRUTURA LOCAL

CIDADES
INDíCE DE ATENDIMENTO POR REDES DE:

ÁGUA TRATADA ESGOTO COLETADO

aBaTIÁ 78,25% 34,00%

anDIRÁ 100,00% 55,00%

BanDEIRanTES 96,21% 62,30%

BaRRa DO JacaRÉ 100,00% 0,00%

caMBaRÁ 100,00% 95,87%

cORnÉLIO pROcÓpIO 100,00% 91,54%

ITaMBaRacÁ 86,00% 53,40%

JacaREZInHO 100,00% 90,89%

JunDIaÍ DO SuL 100,00% 0,00%

RIBEIRÃO cLaRO 97,14% 58,23%

RIBEIRÃO DO pInHaL 100,00% 51,30%

SanTa aMÉLIa 100,00% 0,00%

SanTa MaRIana 100,00% 42,51%

SanTO anTÔnIO Da pLaTIna 100,00% 85,95%

2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES
a) elevadas taxas de produções agrícolas, decorrentes da fertilidade natural do solo local forte potencial de atratividade junto a moinhos, indústrias 

de beneficiamento de hortifrutigranjeiros etc.;

b) predominância de propriedades agrícolas de pequeno e médio porte, em contraposição ao verificado em áreas agrícolas latifundiárias (MT; MS; 
GO) menores preços de áreas (R$ 50.000,00/alqueire paulista);

c) Baixo custo da mão de obra local decorrente da insatisfatória quantidade de vagas abertas no mercado de trabalho local;

d) Grandes indústrias e/ou entidades existentes na região;

e) Festividades, grandes empreendimentos e pontos turísticos:

abatiá: 

pontos Turísticos: catedral nossa Senhora aparecida; prainha Zé Belly

Festas: Festa de nossa Senhora (Outubro); Festa do peão (novembro)

Fábrica: Fábrica de confecção de Jeans – KEEp

andirá:

pontos Turísticos: 

Festas: Festa do padroeiro São Sebastião; Baile do Texas; Festa do peão Boiadeiro; Femusan – Festival de Música Sacra; Baile do Havaí

Fábrica: Móveis Santos andirá; cotan

Bandeirantes: 

pontos Turísticos: Reserva Estância Santa Maria; Santuário São Miguel do arcanjo

Festas: Festa do Milho; Festa da uva

usinas: usina Bandeirantes açúcar e Álcool Meneghel

universidades: unopar e uEnp – campus Bandeirantes
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cambará:

pontos Turísticos: parques Ecológicos: alambari I e II, Ignes panichi Hamzé e parque Ecológico Gonzaga; praça Dr. Miguel Diniz; Morro do 
cristo

Festas: Festa do Milho Verde; porco no Tacho; Leitão paraguaio; costela Fogo de chão; porco no Rolete

Indústrias: Indústrias alimentícias: panko, Yoki, Luam, chelken, Micheletto, produtos YaYá, açúcar e café certano, café Vila Inglesa

                Indústrias Metalúrgicas: Indústria de Metalurgia RDc, Fucam e Metalúrgica pérola

cornélio procópio:

pontos Turísticos: Bosque Municipal; Monumento cristo Redentor; Estação Ferroviária – Museu de História natural; aguativa Resort; Santuário 
Diocesano de Schoenstatt

Festas: Expocop (agosto); Festas das nações (Outubro)

universidades: uTFpR, uEnp, unopar, Faccrei, Faculdade Dom Bosco

Indústrias: café Iguaçú, comtrafo, Tormec, Água Mineral aguativa

Itambaracá:

ponto Turístico: Encontro do Rio paranapanema com Rio cinzas

Festas: Festa Junina; Encontro de carros antigos

Fábrica: Fábrica de açúcar Mascavo – DOcE BRaSIL

Jacarezinho:

pontos Turísticos: catedral Diocesana Imaculada conceição; Morro do cruzeiro; colégio Imaculada conceição; Santuário da Mãe Rainha Três 
Vezes admirável; Rio paranapanema; caT (conjunto amadores de Teatro); praça Rui Barbosa; praça São Benedito

Festas:  Ficafé; Fetexas; Baile do Texas; Mostra de Teatro Emcena; Fejacan (Festival Jacarezinhense da canção); Festa de São Sebastião – 
padroeiro do Município

Indústrias: Frigorífico Rajá Ltda, cargill alimentos, abatedouro de aves SEaRa alimentos, usina de açúcar e Álcool Dacalda, usina de açúcar 
e Álcool Jacarezinho

universidade – uEnp (Reitoria e campus de Jacarezinho) – IFET Instituto Federal de Ensino Tecnológico

Jundiaí do Sul:

ponto Turístico: Tirolesa

Festa: Festa do padroeiro São Francisco - 04 de outubro

Fábrica: EcoKraft papéis Especiais

Ribeirão claro:

pontos Turísticos: Morro do Gavião; pousada da Ilha; Recanto da cascata; prainha da cachoeira; pousada do Ruvina (Turismo Rural); Fazenda 
Monte Belo; Tayaya Resort; ponte pênsil

Festas: Fescafé (julho); campeonato de pesca (curvina); Festas dos Três corações; Motocross; Morro do Gavião (Vôo de asa Delta)

Indústrias:

alimentícias: Laticínios carolina; Refrigerante Fabiane; Indústria de Torrefação – café Ribeirão claro; Indústria de Torrefação – café Especial; 
agroindústria – café pérola do norte

Moveleiro: Giani Móveis Ltda; Geraldo pereira de almeida Móveis da casa; Sandro Jose de Oliveira cireli; E. Matta e Silva Ltda Movelaria São 
José; Ind. e com. de Moveis Sasdeli Ltda; Marcenaria Salvador Ltda – ME; O. Jose augusto Ormeneze – Ormeneze Moveis; castelli Moveis 
planejados Ltda – ME; Movelaria Silva;

Ribeirão do pinhal:

pontos Turísticos: Santuário do Divino Espírito Santo; Farol do Saber (Biblioteca pública); 

Festa: Festa de Reis – Bairro da Jacutinga – 06 de janeiro;
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Indústrias: Torrefações de café pioneiro; Rações pioneiro

Santa amélia: 

pontos Turísticos: Reserva Indígena Laranjinhas (+ ou – 55 famílias indígenas)

Festas: Tradicional costela Fogo de chão; Festa de São José – padroeiro do Município; Festa de nossa Senhora aparecida; november Fest;

Indústria: Fábrica de jeans – cosmarca confecções

Santa Mariana:

pontos Turísticos: Estância Guaicurus; Represa capivara; Mata São Francisco

Festas: Tradicional Festa de Rodeio; Festa de São cristóvão

Santo antônio da platina:

pontos Turísticos: Santuário nossa Senhora das Graças; Morro do Bim – (cristo Redentor)

Festa: Exposição agropecuária

Indústria: Yazaki Brasil; Rouprin; Macarrãonet Indústria de alimentos; Dona nena produtos alimentícios; Biscoitos nalesso

universidade: Fanorpi (Faculdade do norte pioneiro) 

cursos Técnicos: Sistema S: Senai; SESc/Senac. 

f) abundância de potencial hídrico para abastecimento de água potável uma das maiores concessionárias de serviços de Saneamento Básico 
(SanEpaR) da américa Latina atua na região;

g) possibilidade de implementação de incubadoras tecnológicas na área de Informática, Mecânica e Elétrica formação de profissionais altamente 
qualificados por instituição de ensino federal;

h) Superávit de produção/distribuição de energia elétrica.
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2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES
a) Baixa qualificação técnico-profissional, em termos gerais;

b) Falta de cultura local quanto ao desenvolvimento proporcionável por um empreendimento desta natureza (aeroportuário) – necessidade de quebra 
de paradigmas; 

c) considerável distância geográfica com relação aos grandes polos consumidores (curitiba, São paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte);

d) Insatisfatória estrutura hoteleira;

e) Insatisfatória estrutura gastronômica;

f) Incipiente circuito cultural (teatro, cinema, parques públicos etc.);

g) Ineficiência de uma estrutura aeroportuária já existente.
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3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO
3.1) Temática básica em estudo: adequação do aeroporto em andirá para operação de voos comerciais

3.2) Indicação da disponibilidade de recursos técnico-profissionais na região para enfrentamento do desafio da proposição: a região abrangida pelos 
14 municípios possui atualmente em torno de 1.800 profissionais das áreas da engenharia, arquitetura, agronomia e geociências em todos os seus níveis 
e modalidades, conforme podemos observar na tabela abaixo:
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aBaTIÁ
Médio 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Superior 10 0 4 2 3 0 0 1 0 0

anDIRÁ
Médio 27 2 9 0 9 6 0 1 0 0

Superior 64 0 43 6 9 3 1 0 0 2

BanDEIRanTES
Médio 35 1 27 0 0 5 0 2 0 0

Superior 236 0 193 5 12 8 2 5 4 7

BaRRa DO JacaRÉ
Médio 61 3 36 0 10 9 0 3 0 0

Superior 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0

caMBaRÁ
Médio 39 2 19 0 7 10 0 1 0 0

Superior 71 0 45 6 13 0 1 1 1 4

cORnÉLIO pROcÓpIO
Médio 195 3 46 0 4 95 0 47 0 0

Superior 306 0 135 20 40 56 0 20 23 12

ITaMBaRacÁ
Médio 25 0 23 0 0 1 0 1 0 0

Superior 24 0 22 1 1 0 0 0 0 0

JacaREZInHO
Médio 65 4 31 0 18 12 0 0 0 0

Superior 95 0 37 9 20 16 1 6 1 5

JunDIaÍ DO SuL
Médio 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Superior 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0
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RIBEIRÃO cLaRO
Médio 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0

Superior 16 0 8 1 4 2 0 0 0 1

RIBEIRÃO DO pInHaL
Médio 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Superior 26 0 16 2 6 1 0 1 0 0

SanTa aMÉLIa
Médio 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Superior 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0

SanTa MaRIana
Médio 30 0 28 0 0 2 0 0 0 0

Superior 54 0 46 1 3 2 0 1 1 0

SanTO anTÔnIO Da pLaTIna
Médio 40 2 13 0 7 16 0 1 0 1

Superior 113 0 55 16 19 9 0 7 2 5

TOTAL 1564 17 864 69 187 254 5 99 32 37

3.3) a importância da adaptação do aeroporto de andirá para receber aeronaves de maior porte, possibilitando atendimento comercial em pequena 
escala inicialmente, se deve ao fato de que, o aeroporto mais próximo se localiza a aproximadamente 130Km de andirá. Se obtivermos sucesso em nosso 
pleito, com certeza atenderemos a região que está carente de transporte rápido e seguro, uma vez que os aeroportos de cornélio procópio e Ourinhos 
estão inoperantes. O aeroporto de Jacarezinho se transformou em conjunto habitacional.

Temos dificuldade de trazer autoridades, empresários, educadores, artistas etc., para nossa região pela distância rodoviária a ser percorrida.

Temos grandes atividades festivas, culturais e turísticas em nossa região que certamente com o aeroporto terá maior fluxo de turistas e também possi-
bilitará a vinda de educadores de qualquer local do país para ministrar seus conhecimentos aos universitários da universidade Estadual do norte pioneiro 
(Jacarezinho, Bandeirantes e cornélio procópio) e na Fanorpi (Faculdade do norte pioneiro – Santo antônio da platina).

4) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA 
1 – articulação com as lideranças dos municípios envolvidos – Responsável: Entidades de classe envolvidas – cOncLuÍDO

2 – articulação com os proprietários do imóvel para doação buscando viabilizar a ampliação do aeroporto – Responsável: Entidades de classe envolvi-
das e prefeito do Município de andirá – cOncLuÍDO

3 – Elaboração do Estudo Básico de Desenvolvimento Regional – Responsável: Entidades de classe envolvidas – cOncLuÍDO

4 – Validação do Estudo Básico de Desenvolvimento Regional já concluído com as lideranças municipais – Responsável: Entidades de classe envolvi-
das e cREa-pR – EM anDaMEnTO

5 – articulação política (estadual e federal) – Responsável: Entidades de classe envolvidas e cREa-pR – EM anDaMEnTO

6 – Viabilização dos recursos – Responsável: Lideranças políticas estaduais e federais – nÃO InIcIaDO

7 – Elaboração do projeto – Responsável: amunop e amunorpi – nÃO InIcIaDO
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8 – Implantação das adequações do aeroporto regional – Responsável: amunop e amunorpi – nÃO InIcIaDO

5) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA/ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS – 
R$ 14.959.231,00

Referente a projetos, sinalização e iluminação, pintura, equipamentos eletrônicos de controle de voo, carro de resgate bombeiros e pavimentação de 
11.500 m2.

6) SIGNATÁRIOS – fINAL
cREa-pR – conselho Regional de Engenharia, arquitetura e agronomia do paraná

apEa-cp – associação profissional dos Engenheiros e arquitetos da Região de cornélio procópio

aEa-cp – associação dos Engenheiros agrônomos de cornélio procópio

aEaBan – associação dos Engenheiros. arquitetos e agrônomos da Região de Bandeirantes

aEaanp – associação dos Engenheiros, arquitetos e agrônomos do norte pioneiro

apLa – associação platinense de Engenharia, arquitetura e agronomia

aREa – associação Regional de Engenharia, arquitetura e agronomia de Ibaiti.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M6

Regional: Londrina

Centralidade: Norte Pioneiro

Tema: Aeroporto d e Siqueira Campos
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hISTóRICO
O primeiro homem civilizado que pisou nas paragens foi o pioneiro Joaquim José de Sene no ano de 1843. Vindo de Faxinal, Estado de São paulo, o 

Senhor Joaquim, atingindo o cume da Serra dos pereiras, subiu nas pontas duma alta “Gameleira” e avistando as Serras da Boa Vista, do Salto Bonito e da 
Guabiroba e ligando-as de vistas a que estava debaixo de seus pés, “tomou posse” de toda área de chão num total de alguns mil alqueires, compreendida 
nos limites da linha divisória que traçou a olhos (prefeitura Municipal de Siqueira campos, 2011).

Dali há cinco anos, em 1848. Joaquim José de Sene trocava sua posse com o Bandeirante José Bernardo de Gouveia, por uma espingarda de car-
regar pela boca. Mais tarde, Gouveia vendia a posse aos irmãos Miguel Joaquim e Francisco de paula pela importância em dinheiro de réis 700.000.000 
(setecentos mil réis). Miguel Joaquim e Francisco de paula também vendiam a posse depois para Domiciano corrêa, de São José da Boa Vista e este após, 
vendia para os parentes de Miguel Joaquim e Francisco de paula, residentes em Itaberá, Estado de São paulo. no ano de 1863, dos últimos, compravam a 
posse os caetanos de carvalho. Eram estes três irmãos: José caetano de carvalho, caetano José de carvalho e Inocêncio José de carvalho e os cunhados 
dos mesmos, João de Oliveira Rocha e pedro José Rocha (prefeitura Municipal de Siqueira campos, 2011).

Vinham os caetanos de carvalho acompanhados de muitas mulheres, filhos, homens e mulheres totalizando 15 famílias compostas de cento e cin-
quenta (150) pessoas oriundas de Santo antonio do Machado, São José e Dores de alfenas, São Francisco de paula do Machadinho e São João Batista 
do Douradinho, do sul da província de Minas Gerais. construindo os seus ranchões, a beira do ribeirão, nascia o povoado que foi chamado pelo capitão 
Francisco José de almeida Lopes (Tico Lopes) de São José da Boa Vista, de colônia dos Mineiros, nome que em 1886, se constitui em capela do Senhor 
Divino Espírito Santo da colônia Mineira (prefeitura Municipal de Siqueira campos, 2011).

O que os arrancou da sua querida terra natal numa época sem crise alguma da natureza, foi o medo da famigerada Guerra do paraguai que se antevia 
e da qual aqui falavam de pais para filhos e netos. pois eram famílias numerosas com muitos filhos cada casal, muitos deles em idade de recrutamento 
para o serviço militar. assustados, resolveram mudar apressados para o sertão, pois a qualquer hora poderia iniciar-se a guerra. nos anos seguintes vieram 
mais famílias e assim o povoado, denominado de colônia Mineira – Município de Tomazina, foi crescendo (prefeitura Municipal de Siqueira campos, 
2011).

Em cumprimento a promessa feita ao Divino Espírito Santo, durante a viagem, pedindo a sua proteção para chegarem bem até o sertão, doaram 32 
(trinta e dois) alqueires de terra ao Divino Espírito Santo e levantaram uma capelinha de barro, na qual entronizaram a “pombinha Branca” como padroeiro 
do povoado (prefeitura Municipal de Siqueira campos, 2011).

por volta de 1909, com a morte do presidente afonso Moreira pena, a câmara Municipal de Tomazina deu à colônia o nome de penápolis, em sua 
homenagem. Este nome foi conservado até que a Lei nº 1.918, de 23 de fevereiro de 1920, criou o município com sua emenda fazendo voltar o antigo 
nome de colônia Mineira. Também em 1920, precisamente em 23 de setembro de 1920, tomaram posse: o primeiro prefeito, coronel José Inocêncio 
dos Santos, e a câmara Municipal de colônia Mineira, eleitos no último dia 21 de junho (prefeitura Municipal de Siqueira campos, 2011).

com o evento da Revolução de 1930, pelo Decreto nº 323, de 05 de novembro de 1930, do interventor do Estado General Mário Tourinho, o nome de 
colônia Mineira mudou para Siqueira campos. Isto em homenagem ao bravo militar, Tenente antonio Siqueira campos, natural de Rio claro – São paulo, 
o heroico sobrevivente do Levante dos 18 do Forte de copacabana, falecido em um desastre de avião em 10 de maio de 1930 (prefeitura Municipal de 
Siqueira campos, 2011).

Demografia

população total: 18.446

•	 Urbana:	13.419

•	 Rural:	5.027

•	 Homens:	9.197

•	 Mulheres:	9.249
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL E GEOGRÁfICA DA CENTRALIDADE
possui uma área é de 278 km² representando 0.1395% do Estado, 0.0493% da região e 0.0033% de todo o território brasileiro. Localiza-se a 

uma latitude 23º41’20” sul e a uma longitude 49º50’02” oeste, estando a uma altitude de 675 ms. Sua população estimada em 2005 era de 17.111 
habitantes.

 

fonte: SIG – SISTEMa DE InFORMaÇÕES GEOGRÁFIcaS DO cREa-pR.
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nome do aeroporto: aguinaldo pereira Lima

Endereço: Rodovia Lucio Machado, Km 3

Distância e direção da cidade ao aeroporto: 2nE

administração: prefeitura Municipal

Resistência da pista: 5.700 Kg

coordenadas Geográficas: 23º40’28” S 049º49’08”W

Dimensões da pista: 1200x23m

fonte: Google Mapas, 2011.

1.2) RECURSOS MINERAIS
O Estado do paraná cobre uma superfície de cerca de 200.000 km² e pode ser subdividido do ponto de vista de vocação mineral em quatro compar-

timentos:

•	 Planície	Litorânea

•	 Primeiro	Planalto

•	 Segundo	planalto

•	 Terceiro	Planalto
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como apresentado no mapa abaixo,  o estudo está localizado sobre a bacia do paraná, na Era paleozoico, onde sua formação do solo é composta de 
cobertura sedimentar.

COMPARTIMENTAçãO GEOLóGICA/GEOMORfOLóGICA E AS REGIõES DO Estado
Observa-se que a área em estudo está localizada na faixa de afloramento da bacia do paraná, pertencente a região de Jacarezinho-Santo antônio da 

platina.
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hIDROGRAfIA
a  região em estudo neste EBDR, mostra que é uma região que abrange as bacias de Itararé e a Bacia de cinzas.

 

1.3) RECURSOS ECONôMICOS
as 9 cidades nominadas, carlópolis, Joaquim Távora, Quatiguá, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Tomazina, Wenceslau 

Braz no entorno de Siqueira campos, movimentam os recursos econômicos da ordem: R$ 133.688.427,70 sendo que a região é bem servida de infra-
estrutura; estradas, comunicação, educação, saúde e transporte.

1.4) INfORMAçõES SOCIOECONôMICAS
a população das nove cidades indicadas é de 91.379 habitantes (norte pioneiro: 489.163 habitantes - Fonte: IBGE/2010). as organizações sociais 

contam com 1.500 alunos matrículasdos em creche (norte pioneiro: 8.855 alunos), 814 alunos em nível pré-Escolar (norte pioneiro: 7.019 alunos), 
14.371 alunos no Ensino Fundamental  (norte pioneiro: 90.065 alunos), 4.614 alunos no Ensino Médio (norte pioneiro: 27.727 alunos), n.I. alunos no 
Ensino Superior  (norte pioneiro: 10.341 alunos), contando ainda com 37.276 domicílios (norte pioneiro: 728.636 domicílios).

1.5) REALIDADE ATUAL DO MERCADO DE TRABALhO
a população economicamente ativa da região do entorno do projeto (aeroporto Municipal de Siqueira campos) é da ordem de 43.336 habitantes 

(norte pioneiro: 257.485 habitantes), quantidade de estabelecimentos comerciais: 2.271 (norte pioneiro 13.115 unidades), quantidade de empregos 
formais: 7.172 (norte pioneiro: 96.842 unidades). 
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1.6) INDICADORES qUE APONTAM A qUALIDADE DE VIDA DA POPULAçãO – IDh

Código Município

índice de Desen-
volvimento hu-

mano Municipal, 
2000

índice de Desen-
volvimento hu-

mano Municipal-
Educação, 2000

índice de Desen-
volvimento hu-

mano Municipal-
Longevidade, 

2000

índice de Desen-
volvimento hu-

mano Municipal-
Renda, 2000

Taxa de al-
fabetização, 

2000

410900 Guapirama (pR) 0,747 0,831 0,766 0,645 85,18

411280 Joaquim Távora (pR) 0,755 0,835 0,766 0,663 85,87

412070 Quatiguá (pR) 0,762 0,841 0,766 0,678 87,65

412290 Salto do Itararé (pR) 0,695 0,783 0,694 0,608 78,59

412400 Santana do Itararé (pR) 0,696 0,767 0,694 0,626 78,76

412540 São José da Boa Vista (pR) 0,707 0,791 0,722 0,607 80,63

412660 Siqueira campos (pR) 0,753 0,829 0,766 0,664 86,74

412780 Tomazina (pR) 0,716 0,802 0,706 0,64 82,7

412850 Wenceslau Braz (pR) 0,727 0,813 0,694 0,675 84,45

fonte: atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

1.7) INfORMAçõES SOBRE A INfRAESTRUTURA LOCAL

CIDADES INDíCE DE ATENDIMENTO POR REDES DE:

ÁGUA TRATADA ESGOTO COLETADO

carlópolis 99,93 81,23

Joaquim Távora 99,81 90,46

Quatiguá 99,95 26,64

Salto do Itararé 99,97 26,86

Santana do Itararé 99,97 0,00

São José da Boa Vista 99,87 0,00

Siqueira campos 99,96 61,16

Tomazina 99,97 76,55

Wenceslau Braz 99,95 24,50

fonte: SanEpaR, 2011.
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2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES
a) elevadas taxas de produções agrícolas, decorrentes da fertilidade natural do solo local – forte potencial de atratividade junto a moinhos, indústrias 

de beneficiamento de hortifrutigranjeiros etc.;

b) predominância de propriedades agrícolas de pequeno e médio porte, em contraposição ao verificado em áreas agrícolas latifundiárias (MT; MS; 
GO) – menores preços de áreas (R$ 50.000,00/alqueire paulista);

c) Baixo custo da mão de obra local – decorrente da insatisfatória quantidade de vagas abertas no mercado de trabalho local;

d) Grandes indústrias e/ou entidades existentes na região;

e) Festividades, grandes empreendimentos e pontos turísticos:

caRLÓpOLIS

FESTaS/EVEnTOS

pEScaR Torneio de pesca Esportiva de carlópolis

FRuTFEST E RODEIO caRLOpOLEnSE

28° Tooro-nagashi de carlópolis

Festa da colheita do café

pOnTOS TuRÍSTIcOS

 Rota das águas: chácara princesa dos campos, Ilha do ponciano, ponte Interestadual, park Golf, Mural das Origens e Emancipação política 
de carlópolis, casa do artesão, Residencial Ilha Bela, clube Vale dos Sonhos, Iate natureza, pescar - campeonato de pesca Esportiva, 
procissão de nossa Senhora dos navegantes e prainha de água doce.

 Ilha do nicolas

 Ilha Davi

 Ilha do canário

 Ilha do Saito

 Ilha de Santo antônio

 Ilha Dourada

 Gruta

 Queda d água 

EMpRESaS/InDÚSTRIaS

agro Indústrial de alimentos astorfrango Ltda

Ty Indústrial

Yazaki do Brasil

cerâmica Mazini

cerâmica João Sanches

associação dos produtores de café de carlópolis

a D M Indústria e comercio de Embalagens 

Yamapel Indústria e comércio de Embalagens 

Vma usina de Reciclagem

Indústria e comércio de Laticínios Três Fontes Ltda ME

Frangos Sentinela Ind. e com. de alimentos 
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JOaQuIM TÁVORa

FESTaS/EVEnTOS

Skolbrahmados a Festa

20º Rodeio Tavorense 2011

pOnTOS TuRÍSTIcOS

Estação Ferroviária

EMpRESaS/InDÚSTRIaS

Frangos pioneiro Indústria e comércio de alimentos Ltda

Maju Laticínios

Frigorifico Estrela Ltda

José Vilela alimentícios

Yolat Indústria e comércio ee Laticínios Ltda

QuaTIGuÁ

FESTaS/EVEnTOS

peão Malacabado

EMpRESaS

Indústria e comércio de Laticínios de Quatiguá

Indústria e comércio de Bebidas Valle 

Feijão Efraim

Fábrica ee Gaiolas Quatiguá Ltda

MLV – produtos Químicos Ltda

SanTana DO ITaRaRÉ

EVEnTOS/FESTaS

Festa De Santa ana

Festa do Rodeio

pOnTOS TuRÍSTIcOS

cachoeira do Saltinho

cachoeira do Sene

Igreja Matriz de Santa ana

EMpRESaS/InDÚSTRIaS

nutri agro nutrição animal

Geração Vip confecção de Jeans

Resistência confecção JeansWear

cooquali – produto e Vida 

SaLTO DO ITaRaRÉ

EMpRESaS/InDÚSTRIaS

Barão Álcool

Ind. e com. de produtos alimentícios cerqueirense Ltda

porto união Extração de areia Ltda
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SIQuEIRa caMpOS

FESTaS/EVEnTOS

Rodeio Show

Festa do Senhor Bom Jesus

carnaval alemoa

programa de Verão

Festa de São Sebastião

Festa do Trabalhador

Baile do Texas

Baile do Havaí

pOnTOS TuRÍSTIcOS

Museu Histórico

Igreja Matriz

cRaI

Gruta de nossa Senhora de Lourdes

praia da alemoa

Trilha Ecológica da Hulha

praça Brasil

Santuário Senhor Bom Jesus da cana Verde

Turismo Rural

Áreas de Lazer

EMpRESaS

Bonilha Indústria e comércio Ltda

Bambushow - Bambu Show - Indústria e comércio de palitos Bambushow 

caslu Indústria e comercio de confecções 

Dernier cri Indústria e comercio de confecções 

For a change Fashion Indústria e comercio de confecções

norjeans confecções 

Laminex Indústria e comércio de aço 

Bonilha Indústria e comércio de Equipamentos 

Laticínios Siqueira campos Ind. e com.

pro Tork Racing Development

WEncESLau BRaZ

EDucaÇÃO

Facibra - Faculdade de ciências de Wenceslau Braz

EMpRESaS

Kanebo Silk do Brasil S/a Indústria de Seda

cia Generoso de alimentos

Indústria e comércio de calçados Brazense

Indústria de artefatos de cimento Iguaçu Ltda 

Indústria e comércio de cereais Brazópolis Ltda

Indústria e comércio de calçados Bordim Ltda
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f) abundância de potencial hídrico para abastecimento de água potável – uma das maiores concessionárias de serviços de Saneamento Básico 
(SanEpaR) da américa Latina atua na região;

g) possibilidade de implementação de incubadoras tecnológicas na área de Informática, Mecânica e Elétrica – formação de profissionais altamente 
qualificados por instituição de ensino federal;

h) Superávit de produção/distribuição de energia elétrica.

2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES
 

a) Baixa qualificação técnico-profissional, em termos gerais;

b) Falta de cultura local quanto ao desenvolvimento proporcionável por um empreendimento desta natureza (aeroportuário) – necessidade de quebra 
de paradigmas; 

c) considerável distância geográfica com relação aos grandes polos consumidores (curitiba, São paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte);

d) Insatisfatória estrutura hoteleira;

e) Insatisfatória estrutura gastronômica;

f) Incipiente circuito cultural (teatro; cinema; parques públicos etc.);

g) Ineficiência de uma estrutura aeroportuária já existente.

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO
3.1) Temática básica em estudo: adequação do aeroporto em Siqueira campos para operação de voos de cargas noturnas.

3.2) Indicação da disponibilidade de recursos técnico-profissionais na região para enfrentamento do desafio da proposição: a região abrangida pelos 
9 municípios possui atualmente em torno de 1.800 profissionais das áreas da engenharia, arquitetura, agronomia e geociências em todos os seus níveis 
e modalidades, conforme podemos observar na tabela abaixo:

CIDADE

A
G

R
IM

E
N

SU
R

A

A
G

R
O

N
O

M
IA

A
R

q
U
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E
TU

R
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E
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E
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A

S

M
E
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E
TA

Lú
R

G
IC

A

q
U

íM
IC

A

SE
G

. 
TR

A
B

A
Lh

O

TO
TA

L

caRLÓpOLIS  19 3 9 3     34
JOaQuIM TÁVORa  12  4 3     19
QuaTIGua  7 1  1 1    10
SaLTO DO ITaRaRÉ  2  1      3
SanTana DO ITaRaRÉ  6 1 2      9
SÃO JOSÉ Da BOa VISTa  6   1     7
SIQuEIRa caMpOS  18 2 14 6    1 41
TOMaZIna  13 1 3      17
WEncESLau BRaZ  24 2 3 7     36
TOTAL 0 107 10 36 21 1 0 0 1 176

fonte: Base de Dados do cREa-pR, 2011.

3.3) a importância da adaptação do aeroporto de Siqueira campos para receber aeronaves no período noturno, possibilitando transporte de cargas e 
aumento da escala comercial. Esta necessidade se deve ao fato da região ter grandes empresas que necessitam trazer matéria-prima dos grandes centros. 
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Se obtivermos sucesso em nosso pleito, com certeza atenderemos a região que está carente de transporte rápido e seguro. pois como transportar pelas 
rodovias além de ser longos trechos para percorrer temos problemas de conservação em certos trechos, fora o perigo de assaltos de mercadorias e o tempo 
destes percursos são demorados. com a instalação de iluminação também poderá ser utilizado para pouso de voos comerciais de pequena escala. Temos 
grandes atividades festivas, culturais e turísticas em nossa região que certamente com o aeroporto terá maior fluxo de turistas e também possibilitará a 
vinda de educadores de qualquer local do país para ministrar seus conhecimentos aos universitários da Facibra – Faculdade de ciências de Wenceslau 
Braz  e na Fanorpi – Faculdade do norte pioneiro – Santo antônio da platina.

4) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA 
1 – articulação com as lideranças dos municípios envolvidos – Responsável: Entidades de classe envolvidas – cOncLuÍDO

2 – Elaboração do Estudo Básico de Desenvolvimento Regional – Responsável: Entidades de classe envolvidas – cOncLuÍDO

3 – Validação do Estudo Básico de Desenvolvimento Regional já concluído com as lideranças municipais – Responsável: Entidades de classe envolvi-
das e cREa-pR – EM anDaMEnTO

4 – articulação política (estadual e federal) – Responsável: Entidades de classe envolvidas e cREa-pR – EM anDaMEnTO

5 – Viabilização dos recursos – Responsável: Lideranças políticas estaduais e federais – nÃO InIcIaDO

6 – Elaboração do projeto – Responsável: amunop e amunorpi – nÃO InIcIaDO

7 – Implantação das adequações do aeroporto regional – Responsável: amunop e amunorpi – nÃO InIcIaDO

5) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA/ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS
R$ 487.667,33 – Referente a projetos, sinalização e iluminação, onde os recursos  para este investimento podem ser adquiridos através do Ministério 

da Integração nacional no programa de Desenvolvimento Regional. 

6) SIGNATÁRIOS
cREa-pR – conselho Regional de Engenharia, arquitetura e agronomia do paraná

apEa-cp – associação profissional dos Engenheiros e arquitetos da Região de cornélio procópio

aEa-cp – associação dos Engenheiros agrônomos de cornélio procópio

aEaBan – associação dos Engenheiros. arquitetos e agrônomos da Região de Bandeirantes

aEaanp – associação dos Engenheiros, arquitetos e agrônomos do norte pioneiro

apLa – associação platinense de Engenharia, arquitetura e agronomia

aREa – associação Regional de Engenharia, arquitetura e agronomia de Ibaiti
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M7

Regional: Maringá

Centralidade: Noroeste

Tema: DUPLICAçãO DA PR-323 – Trecho Maringá-Guaíra 

associação dos Engenheiros e arquitetos do noroeste do paraná

 

associação Regional de Engenheiros, arquitetos e agrônomos de cianorte

 

conselho Regional de Engenharia, arquitetura e agronomia do paraná
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL E GEOGRÁfICA DA CENTRALIDADE

figura 1 – 39 Municípios da centralidade cianorte/umuarama.

 

a centralidade de umuarama é composta pelos Municípios de São Jorge do patrocínio, Esperança nova, altônia, alto paraíso, pérola, Iporã, cafezal do 
Sul, Xambrê, umuarama, Icaraíma, Ivaté, Douradina, Maria Helena, Tapira, nova Olímpia, cruzeiro do Oeste, perobal, alto piquiri, Mariluz, Brasilândia 
do Sul, cianorte, cidade Gaúcha, Guaporema, Rondon, São Manoel do paraná, Indianápolis, Japurá, São Tomé, Jussara, Terra Boa, Engenheiro Beltrão, 
Tapejara, Tuneiras do Oeste, Moreira Sales, Janiópolis, Goioerê, Boa Esperança, Quarto centenário e Rancho alegre do Oeste.

Observa-se um grande número de acidentes diariamente nesta rodovia, uma média superior a dois acidentes por dia. Somente no trecho entre Maringá 
e perobal, que compreende 200 km, segundo dados da 4ª companhia da polícia Rodoviária Estadual, no primeiro semestre de 2010 houveram 426 
acidentes, com 271 feridos e 25 mortes. neste ano, foram 395 acidentes, 283 feridos e 12 mortes. 

Observa-se ainda que nesta rodovia transitam vários caminhões que transportam grãos de toda a região noroeste do Estado, além dos provenientes 
de outros Estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

a pR-323 é um grande corredor para escoamento de produtos agrícolas e Indústrializados. Identifica-se uma série de usinas de açúcar e álcool que 
fazem uso desta rodovia para receber a matéria-prima e também escoar sua produção, utilizando-se de veículos longos o que compromete ainda mais o 
tráfego da rodovia, especialmente durante a safra. 

Outra característica desta rodovia é o trânsito de pessoas em veículos particulares e ônibus com a finalidade de praticarem o turismo de compras, 
tendo como destino principal a cidade fronteiriça de Salto del Guairá, paraguai. Ressalta-se ainda o grande volume de pessoas que buscam as cidades de 
Maringá e cianorte para efetuarem compras de roupas e acessórios do segmento têxtil, muito forte na região. 
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2) DIAGNóSTICO AVANçADO
a associação dos Engenheiros do DER/pR – aeder, em 2008, desenvolveu o estudo prorodar onde classificou as rodovias de acordo com o Tráfego 

Médio Diário anual na rodovia – TMDa, que representa o volume total de tráfego que passa nos dois sentidos da estrada durante um ano, dividido pelo 
número de dias do ano. a pR-323 enquadrou-se no grupo de rodovias com o TMDa superior a 3.000, conforme pode ser observado na tabela abaixo:

Tabela 1 - classificação das rodovias de acordo com o TMDa. 

 

fonte: prorodar - aEDER.

De acordo com o apêndice 07, do estudo prorodar elaborado pela aeder, pode-se observar volume de tráfego de acordo com os trechos:

Tabela 2 - Relação de trechos de acordo com o volume de tráfego

Trecho Volume de tráfego – TMDa

BR-272 Entr. pR/490 - ac. Francisco alves 4401

pR-323 Entr. pR/468 (p/ Mariluz) - ac. perobal 8449

pR-323 ac. cafezal do Sul - ac. Guaiporã 4201

O trecho da pR-323 entre a Entr. pR-468 (p/Mariluz) – ac. perobal segundo o estudo, é o trecho com maior volume de tráfego de toda a região 
noroeste do Estado.  O problema é agravado, pois exitem poucos trechos com terceira faixa na rodovia, o que torna as viagens ainda mais lentas 
e perigosas.

Os técnicos que elaboraram o estudo ainda fizeram uma projeção do nível de serviços das estradas do paraná em 2020. na estimativa realizada para 
a pR-323, nota-se que a maior parte da rodovia será classificada na categoria E, outra parte significativa classificada na categoria D e o restante clas-
sificada na categoria c, como pode ser observado na figura a seguir: 
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Observa-se que até 2020, boa parte do trecho da rodovia pR-323, terá sua classificação nas categorias D e E. De acordo com o DnIT, os níveis de 
serviço são assim classificados (Manual do Estudo de Tráfego):

a - fluxo livre, com baixos volumes e altas velocidades.

B - fluxo razoavelmente livre, porém com velocidade começando a diminuir devido às condições do tráfego.

c - zona de fluxo estável, porém com restrições quanto à liberdade dos motoristas de escolher sua própria velocidade.

D - aproximando-se de fluxo instável, os motoristas têm pouca liberdade de manobra.

E - fluxo instável, possíveis paradas breves.

F - é a situação indesejável, ou seja, obriga o motorista a grandes e longas paradas, com o tráfego do tipo “anda-pára”.

conclui-se então que as intervenções nesta rodovia são realmente necessárias, pois ela apresenta o maior tráfego de veículos da região noroeste do 
Estado e percebe-se que haverá um estrangulamento ainda maior caso não sejam tomadas medidas com vistas a sua duplicação.

como se trata de obra de engenharia é necessário que sejam elaborados os projetos executivos para a duplicação do trecho. Estima-se custo de R$ 
13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) para elaboração dos projetos executivos.  

 a sociedade civil organizada, lideranças municipais e estaduais comprometidas com o projeto de duplicação da pR-323 devem em um primeiro 
momento concentrar todos seus esforços em viabilizar recursos para a implementação dos projetos executivos necessários para duplicação. 

através de pesquisas, a equipe verificou que os custos de implantação de uma rodovia duplicada considerando as obras de arte, como pontes, 
viadutos, etc., são da ordem de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), por km para duplicação, segundo dados de empresa privada 
que contrata serviços de projetos para o DnIT e DER.  

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO

3.1) TEMÁTICA BÁSICA EM ESTUDO
O grupo de trabalho pesquisou alternativas que poderiam ser implementadas pelo Estado para viabilizar as obras de duplicação da pR-323,  e con-

cluiu como mais viáveis duas situações: consórcios Municipais ou parceria público privada ppp – parceria entre o Estado (Governo Federal e/ou Estadual 
e pessoa Jurídica de Direito privado).

3.1.1) Consórcios Municipais 
união de forças municipais para apresentar formas de gestão para a duplicação, conforme Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 que dispõe sobre 

normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. 

Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a união, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum e dá outras providências. 

O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. a união somente participará de consórcios públicos em que 
também façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados. 

Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais, tais 
como firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades 
e órgãos do governo. nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração 
de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo poder público e ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da 
Federação consorciados, dispensada a licitação.

3.1.2) PPP – Parcerias Público Privadas 
São aquelas que compreendem diversas formas de relacionamento entre o Estado e a Iniciativa privada com vistas ao desenvolvimento de infra-

estrutura e de serviços de interesse público. a iniciativa privada entra com a capacidade de investir e de financiar, com a flexibilidade e com a competência 
gerencial e operacional, enquanto o setor público assegura a satisfação do interesse público. 

Segundo a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública e institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da união, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Esta Lei se aplica aos órgãos da administração pública direta, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às 
sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela união, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
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antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. a 
transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública, nos termos do edital 
e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes:

a) eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade;

b) respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução;

c) indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;

d) responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;

e) transparência dos procedimentos e das decisões;

f) repartição objetiva de riscos entre as partes;

g) sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria.

3.2) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES DA CENTRALIDADE
a centralidade abordada neste estudo é composta por 39 municípios da região noroeste do Estado do paraná. Tendo em vista que os Municípios de 

cianorte e umuarama são os maiores municípios da centralidade, houve uma análise mais detalhada de suas pontecialidades.

Cianorte Umuarama

população (IBGE 2010) 69.958 habitantes 100.676 habitantes

pIB a preços correntes (IBGE 2008) R$ 823,110 milhões R$ 1.083,307 milhões

pIB per capita (IBGE 2008) R$ 12,17 mil R$ 10,96 mil

número de Emprego (RaIS 2010) 20.210 26.679

umuarama se destaca entre os municípios emergentes do Sul do país, como segundo polo moveleiro do Estado, o maior rebanho bovino, o pujante 
comércio e a notória excelência em setores com saúde e educação superior. cianorte é considerada a capital do vestuário, abriga em seu município mais 
de seiscentas marcas de confecções e seis shoppings atacadistas. 

3.3) PRINCIPAIS LIMITAçõES DA CENTRALIDADE
a região atendida pela rodovia pR-323 encontra-se na fronteira com o Mercosul, pois faz fronteira com paraguai, onde notadamente existe o estrangu-

lamento de tráfego devido ao grande fluxo de veículos de pequeno porte que imprimem alta velocidade, mesclados com veículos longos e de grande porte 
que em algumas situações imprimem altas velocidades e em outras baixas velocidades. Esta característica torna o trânsito da rodovia ainda mais perigoso.

as rodovias vicinais que estão situadas ao longo da rodovia, bem como as demais rodovias que formam a malha rodoviária da região que levam o fluxo 
de veículos até a pR-323, foram construídas basicamente no período anterior à década de 80. 

nota-se que estas rodovias possuem problemas estruturais, tais como: 

a) pistas deterioradas;

b) ausência de acostamentos em diversos trechos;

c) canaletas de concreto construídas em suas laterais, utilizadas para o escoamento das águas pluviais, o que oferece grande risco aos condutores 
nas situações onde o veículo precisa sair da pista, ou ainda nos casos de acidente;

d) ausência de áreas de escape com agravamento do nível de acidentes.

no noroeste do paraná existem em funcionamento 14 usinas de álcool, todas implantadas depois dos anos 80. Em função das usinas, 190.068 
hectares de terras da região são ocupados por canaviais, o que a torna responsável por 44% da produção de álcool do Estado do paraná, conforme dados 
do Ipardes. 

por outro lado, a produção de cana do paraná, com a participação das lavouras do noroeste, representou 7,5% da produção nacional em 2006/2007, 
contra 2,8% em 1975/1976, época em que o café ainda era a cultura predominante. 

Segundo Shikida p., a produção de álcool acompanha a evolução da produção de cana. Em 1975/1976 ela correspondia a 3,6% da produção na-
cional, atingindo 7,4% em 2006/2007. Em números exatos, considerando os dados de 2006/2007, o paraná produz 32.118.523 toneladas de cana, 
83.840.960 sacas de 50 quilos de açúcar e 1.333.455 m³ de álcool.

pelo fato de não haver cobrança de pedágio nas rodovias da região, elevou-se ainda mais o alto tráfego de caminhões em períodos de safra advindos 
de outras regiões.
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com a abertura da fronteira, para o Mercosul houve a intensificação do turismo de compras com o país vizinho. as rodovias da região também são a 
porta de entrada para o pantanal Mato-Grossense, deixando o movimento das estradas cada vez mais congestionado. 

3.4) INDICAçãO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TÉCNICO-PROfISSIONAIS NA 
REGIãO PARA ENfRENTAMENTO DO DESAfIO DA PROPOSIçãO

Identifica-se potencial entre as cidades localizadas no eixo da pR-323, e também potencial humano e profissional, para que os municípios possam se 
organizar em consórcio para efetivar a melhoria e conservação das estradas vicinais, bem como para a duplicação da rodovia pR-323.  

por outro lado, a estrutura existente do DER no trecho Maringá-Iporã e DnIT no trecho Iporã-Guaíra muito contribuirá para o estudo de viabilidade 
econômica do empreendimento e seu acompanhamento na fase de execução do projeto e da obra.

3.5) JUSTIfICATIVA DA TEMÁTICA ESCOLhIDA
O paraná é o maior produtor nacional de grãos, apresentando uma pauta agrícola diversificada na região. a soja, o milho, o trigo, o feijão e a 

cana-de-açúcar sobressaem na estrutura produtiva da agricultura local ou daquelas que se deslocam no espaço regional.  

O avanço das lavouras de cana-de-açúcar desenvolveu o setor sucroalcooleiro do paraná que teve uma produção nas 30 usinas do Estado, trabalhando 
na capacidade máxima com uma produção de 3 milhões e 400 mil toneladas de açúcar e renderam 379 milhões de dólares, no ano de 2010.  as expor-
tações, com estímulos dos compradores internacionais, nos cinco primeiros meses foram de 705 mil toneladas de açúcar. 

O consumo do etanol vem aumentado e os canaviais produzirão neste ano, 1 bilhão e 650 milhões de álcool,  ficando o paraná na 4ª posição nacional.

além do fornecimento de álcool e açúcar as usinas existentes na região representam um potencial de geração de energia de no mínimo 400MW que 
poderiam contribuir para a incrementação da Indústrial regional.

a pR-323 é um grande corredor de produtos agropecuários, Indústrializados e pessoas que estão à procura de produtos e serviços nos comércios da 
região. a necessidade em aumentar a segurança para os motoristas, aliada ao crescente desenvolvimento regional, faz com que seja necessário priorizar 
esta iniciativa de infraestrutura no noroeste do Estado do paraná.

4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS

4.1) INDICAçãO DOS SETORES SOCIAIS E ECONôMICOS DIRETA E INDIRETAMENTE 
ATINGIDOS COM A PROPOSIçãO

Toda a cadeia do agronegócio, indústrias, comércio e turismo, devem ser beneficiadas com a duplicação do trecho da pR-323, assim como os acessos 
vicinais, uma vez que após implementada a proposta, o tempo necessário para o deslocamento nesta rodovia será consideravelmente menor, sem falar 
no aumento de segurança dos motoristas.

5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAçãO
Os líderes municipais podem se unir aos movimentos populares que já organizaram campanhas em prol da duplicação da pR-323. É certo que se hou-

ver um trabalho coordenado entre os municípios, o movimento poderá tomar mais força frente às lideranças estaduais e federais no sentido de viabilizar 
recursos para a região. Entre as diversas alternativas, pode-se lançar mão da união dos municípios através de um consórcio municipal de infraestrutura 
com foco na duplicação da rodovia, no intuito de promover debates e consolidar parcerias com vistas à obtenção de recursos e viabilização do pleito.
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6) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA/ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS
Este estudo não tem como finalidade estabelecer uma única alternativa para permitir a viabilização orçamentária para duplicação da rodovia. 

Buscou-se em outros exemplos bem-sucedidos de obtenção de recursos a fundamentação e a indicação da fonte de recursos dentre possíveis alterna-
tivas existentes. aproveitando este formato definimos duas opções para a realização  da duplicação da pR-323.

a viabilização destas opções deve ser vista como um meio para que o Estado possa alcançar as verdadeiras prioridades-fim, entre as abaixo enun-
ciadas:

a) melhorar substancialmente a segurança;

b) prover a infra-estrutura com ênfase na ampliação e recuperação da malha rodoviária e saneamento básico;

c) melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão, por meio da oferta dos serviços públicos de qualidade, especialmente na educação,saúde e 
habitação;

d) fomentar o desenvolvimento econômico estadual e reduzir as desigualdades regionais.

6.1) 1ª OPçãO: CONSóRCIO 
Durante as reuniões, a equipe identificou a necessidade de se adotar ao menos os seguintes passos:

a) numa primeira etapa a formação de consórcio entre os 39 Municípios, com o envolvimento do Estado e a união para a formação de uma unidade 
administrativa para a gestão do projeto.

b) numa segunda etapa, através da unidade administrativa, envolver toda a comunidade regional com o estabelecimento de diretrizes para a obten-
ção de recursos para o projeto.

c) Definido o projeto estabelece-se através de instrumentos jurídicos junto ao Estado, recursos advindos do Ministério dos Transportes, DnIT e DER.

6.2) 2ª OPçãO: PARCERIA PúBLICO PRIVADA 
numa primeira etapa, propor a Federalização ou Estadualização do trecho entre Maringá-Guairá, com o propósito de estabelecer um contrato admin-

istrativo de concessão com base na parceria público-privada, que pode ser de duas formas:

a) patrocinada: tipo de concessão cujos serviços seriam fruídos diretamente pelos particulares, através de tarifas, mas com adição de contraprestação 
pecuniária provida pelo próprio poder público.

b) administrativa: modalidade em que o poder público goza de forma direta ou indireta do serviço prEstado, arcando com sua remuneração a título 
de contraprestação, em outras palavras, o parceiro privado constrói e o poder público paga pelo seu funcionamento durante o prazo estipulado.

Este instituto foi muito bem aproveitado por poucos Estados da Federação, destacando-se o de Minas Gerais, com a promulgação da Lei Estadual 
nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que dispôs sobre o programa Estadual de parcerias público-privadas, necessária para a implementação do 
programa no Estado do paraná, sendo estes os projetos de ppp concluídos de Minas Gerais:

a) ppp – MG-050

b) ppp – uaI

c) ppp – complexo penal

d) ppp – Mineirão 

e) parcerias pela Lei nº 18.038/2009

para fins de comparação, vejamos o projeto de ppp da MG-050 que prevê a recuperação, ampliação e manutenção da rodovia até 2032. Essa rodovia 
conta com uma extensão de 372 km, interligando a região mpolitana de Belo Horizonte à divisa com o Estado de São paulo. Os investimentos previstos 
no projeto são da ordem de R$ 650 milhões. 

Iniciativas como esta do governo de Minas Gerais devem ser analisadas para que sejam viabilizados recursos para duplicação da pR-323. 

7) SIGNATÁRIOS
associação dos Engenheiros e arquitetos do noroeste do paraná, associação Regional de Engenheiros, arquitetos e agrônomos de cianorte, cREa-pR, 

DER e Municípios da Região noroeste do Estado.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M8

Regional: Maringá

Centralidade: Campo Mourão

Tema: ferrovia 

associação Regional de Engenheiros e arquitetos de campo Mourão

associação dos Engenheiros agrônomos de campo Mourão

 

conselho Regional de Engenharia, arquitetura e agronomia do paraná
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL E GEOGRÁfICA DA CENTRALIDADE
figura 1 – 10 Municípios da centralidade campo Mourão

a centralidade de campo Mourão é composta pelos municípios de peabiru, araruna, campo Mourão, Farol, Mamborê, Luiziana, Juranda, campina 
da Lagoa, nova cantu e altamira do paraná, municípios estes localizados no centro-oeste do Estado do paraná. 

a cidade de campo Mourão é a sede da maior cooperativa agroIndústrial do mundo, a coamo. O setor agroIndústrial é bastante forte e compreende 
o maior motor econômico da região. 

a localização estratégica da região a transforma num importante entroncamento de integração dos grandes centros com o Mercosul. Dentre as rodovias 
que passam pelos municípios da centralidade, estão a BR-487, mais conhecida como estrada Boiadeira, a BR-158, a pR-317, a BR-369 e a BR-272.

1.2) RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS DISPONíVEIS
O solo predominante da região é o latossolo roxo, de textura argilosa, profundo, muito fértil, de grande aptidão para sustentar intensa atividade agrí-

cola.

pertencente à bacia hidrográfica do Rio paraná, a centralidade conta com o Rio Mourão. a vazão deste rio, associada à topografia de seu vale, oferece 
bom potencial hidrodinâmico, explorado com a construção da usina Mourão.

O turismo ecológico é bastante explorado na região, por suas belas paisagens rurais.
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1.3) RECURSOS ECONôMICOS ExISTENTES
a região é predominantemente agrícola e tem no plantio de soja e milho seus principais produtos agrícolas, sendo sede da maior cooperativa do Brasil 

e do mundo a coamo. 

algumas grandes empresas têm sido atraídas para a região nos últimos anos devido ao seu potencial econômico, entretanto o setor agroIndústrial 
ainda predomina na composição econômica da região.

1.4) ORGANIzAçõES SOCIAIS LOCAIS fORMADAS 
Os municípios envolvidos na centralidade possuem a população de acordo com a tabela abaixo:

Município População

altamira do paraná 4.306

araruna 13.367

campina da Lagoa 15.386

campo Mourão 86.550

Farol 3.463

Juranda 7.641

Luiziana 7.300

Mamborê 13.940

nova cantu 7.425

peabiru 13.597

Total da Centralidade 172.975

fonte: IBGE, 2010.

1.5) A REALIDADE ATUAL DO MERCADO DE TRABALhO
a Relação anual de Informações Sociais (RaIS), envolve todos os estabelecimentos que tenham vínculos formais de emprego, sejam esses celetistas 

ou estatutários, como também aqueles que não possuem empregados ou mantiveram suas atividades paralisadas durante o ano-base. 

Município Número de Empregos

altamira do paraná 392

araruna 3117

campina da Lagoa 1742

campo Mourão 20720

Farol 338

Juranda 728

Luiziana 1089

Mamborê 1828

nova cantu 606

peabiru 1467

Total da Centralidade 32027

fonte: RaIS, 2010.
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1.6) INDICADORES qUE APONTAM A qUALIDADE DE VIDA DA POPULAçãO 
O IDH-M dos municípios da região é apresentado na tabela abaixo:

Município População

altamira do paraná 0,677

araruna 0,732

campina da Lagoa 0,710

campo Mourão 0,774

Farol 0,701

Juranda 0,731

Luiziana 0,704

Mamborê 0,745

nova cantu 0,698

peabiru 0,736

Média da centralidade 0,721

fonte: pnuD, 2000.

1.7) INfORMAçõES SOBRE A INfRAESTRUTURA LOCAL
É uma região onde ainda existem estradas federais sem pavimentação completa, como a BR-487 e a BR-158. nenhuma das rodovias que passam 

pelos municípios da centralidade é duplicada.

por se tratar de uma região onde os municípios são pequenos, com exceção de campo Mourão, e a economia é basicamente dependente da produção 
agrícola, algumas cidades sofrem com problemas urbanísticos e estruturais. 
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1.8) fERROVIAS NO ESTADO DO PARANÁ
no Estado do paraná, as ferrovias possuem predominantemente bitolas de 1,00 m. a maior parte da malha ferroviária do Estado está sob a concessão 

da américa Latina Logística – aLL.

 

fonte: anTT.
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ainda no Estado do paraná há um trecho que é administrado pela Ferro paraná Oeste S.a. ligando os Municípios de cascavel e Guarapuava, conforme 
pode ser  observado no mapa a seguir.

 

 fonte: anTT.

2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES DA CENTRALIDADE
a grande potencialidade da região é sua vocação agroIndústrial. a produção agrícola e as indústrias de transformação desses produtos basicamente 

movimentam a economia da região. Há um grande potencial para os produtores locais aumentarem a exportação de seus produtos.
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2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES 
uma das grandes limitações é o escoamento da produção e dos produtos Indústrializados, pois as estradas não são duplicadas e não há outros meios 

de transporte. Existem outros problemas, mais restritos aos municípios que à região propriamente dita.

Outra limitação importante é que existem vários padrões de bitola das ferrovias no Brasil, conforme pode ser observado na tabela a seguir.

Extensão da Malha ferroviária _ 2009 
Extensões em km

Operadoras Reguladas pela anTT Origem
Bitola

Total
1,60 1,00 1.435 Mista

Subtotal - 5.058 22.897 - 510 28.465

Demais Operadoras Origem
Bitola 

Total
1,60 1,00 1.435 Mista

Subtotal - 668 310 194 - 1.172

TOTaL - 5.726 23.207 194 510 29.637

fonte: <http://www.antt.gov.br/concessaofer/apresentacaofer.asp>.

a maior parte das ferrovias brasileiras, cerca de 78% do total,  possuem bitola de 1,00 m. as ferrovias com bitola de 1,60 m representam cerca de 
19%. Isto implica em uma limitação importante, pois são dois padrões distintos, que demandam vagões e trações distintas, ou seja, não é possível que 
um vagão ou tração de bitola de 1,00 m circule em ferrovias de 1,60 m.

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO

3.1) TEMÁTICA BÁSICA EM ESTUDO
O estudo tem base na infraestrutura e logística, contemplando uma ferrovia para melhorar o escoamento da produção para o porto de paranaguá.  
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3.2) INDICAçãO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TÉCNICO-PROfISSIONAIS NA 
REGIãO PARA ENfRENTAMENTO DO DESAfIO DA PROPOSIçãO

Os profissionais das Entidades de classe envolvidas estão em consonância com a proposta e dispostos a torná-la realidade. 

3.3) JUSTIfICATIVA DA TEMÁTICA ESCOLhIDA
além de todo o diagnóstico preliminar, o Governo Federal também já pensa nessa ferrovia. Foi lançado um edital de licitação de Estudo de Viabilidade 

Técnica, Econômica e ambiental (EVTEa) justamente de uma ferrovia norte Sul no Brasil, com ênfase no trecho de campo Mourão até Laranjeiras do 
Sul, onde já existe uma ferrovia da Ferroeste.

 

fonte: Valec.

Em conversa com um dos diretores da Ferroeste, o Engenheiro civil Mauro Fortes carneiro, ele demonstrou interesse especial nesse tema e disse que 
a própria Ferroeste tem interesse em nosso EBDR, pois o potencial de mercado dos produtores locais e da coamo é muito grande.

O Engenheiro Mauro ainda ressaltou alguns detalhes técnicos sobre o projeto da Ferrovia. Segundo ele, o projeto que deverá sair após o EVTEa deverá 
contemplar rampas máximas de 1,5%, curvas com raio mínimo de 600 m, pista de bitola larga e obras de arte (como pontes e túneis) contemplando a 
previsão de vagões double stack.

4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS

4.1) INDICAçãO DOS SETORES SOCIAIS E ECONôMICOS DIRETA E INDIRETAMENTE 
ATINGIDOS COM A PROPOSIçãO

O setor produtivo primário será o diretamente beneficiado, como a economia da região basicamente depende da agricultura, toda a região se benefi-
ciará da proposta.
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5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAçãO
a mobilização é no sentido de pressionar os deputados à liberarem uma parte que já possui projeto para a Ferroeste, ligando cascavel até o Mato Gros-

so do Sul e viabilizar o projeto da Ferrovia ligando campo Mourão até Laranjeiras do Sul, bem como a ligação de Guarapuava até o porto de paranaguá.

fonte: Valec.

uma barreira é o projeto geométrico da Ferrovia, já que no Governo Federal, ainda está em fase de estudos.

6) POTENCIAL ExPLORADO/LACUNAS PREENChIDAS
a modal ferroviária oferece diversas vantagens em relação à modal rodoviária. uma das principais vantagens é a redução do custo do transporte de 

entre os portos e as unidades produtoras localizadas no interior do país. O Brasil precisará investir nos próximos anos para reduzir cada vez mais o custo 
com transporte para que suas mercadorias mantenham preços competitivos no mercado internacional.

7) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA/ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS
a Valec – Engenharia, construções e Ferrovias S.a realizará licitação, na modalidade de concorrência, para contratação de empresa especializada para 

elaborar os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEa), distribuídos nos seguintes lotes:

a) Lote 01 - Ferrovia norte-Sul (FnS) – Trecho panorama/Sp – porto Rio Grande/RS, com extensão de 1.620 km; 

b) Lote 02 - ligação Ferroviária de Mato Grosso do Sul ao porto de paranaguá/pR – trecho Maracaju/MS – paranaguá/pR, com extensão aproximada 
de 1.116 km.
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O preço total máximo estabelecido pela Valec para execução do objeto desta licitação por lote é de:

a) Lote 01 - R$ 8.349.654,46 (oito milhões, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

b) Lote 02 - R$ 6.524.274,33 (seis milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos)

as autoridades e o governo devem promover ações no sentido de retomar o Edital nº 006/2011 da Valec que atualmente encontra-se suspenso, para 
que os estudos de viabilidade sejam contratados e realizados.

 

Disponível em: <http://www.valec.gov.br/licitacoes/concorrencia/2011_006.htm>. acesso em: 26 de set. 2011.

8) SIGNATÁRIOS
São signatários desta proposta a associação Regional dos Engenheiros e arquitetos de campo Mourão, a associação dos Engenheiros agrônomos 

de campo Mourão, o conselho Regional de Engenharia, arquitetura e agronomia do paraná e os 10 municípios que compõe a centralidade de campo 
Mourão.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M9

Regional: Pato Branco

Centralidade: Sudoeste

Tema: Aeroporto Regional
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL
 Quarenta e dois municípios compõe a centralidade Sudoeste que  geograficamente é a  Sudoeste do paraná. Estando localizada entre a margem 

esquerda do Rio Iguaçu e a Oeste de Santa catarina e fronteira da argentina. 

Mapa 01 – Região Sudoeste do paraná.

fonte: IpaRDES.

a colonização da região Sudoeste do paraná deu-se a partir de meados do século passado com a vinda dos emigrantes do Estado do Rio Grande do 
Sul e Santa catarina, que em sua maioria eram compostos de agricultores de origem predominantemente alemã e italiana, tendo seu desenvolvimento 
baseado na agricultura. 

agricultura  composta por milhares de pequenos proprietários rurais que  permanecem com a atividade agrícola, de caráter familiar de subsistência.

até 1938 a região possuia apenas dois Municípios: clevelândia e palmas. Os  moradores dessa região viviam basicamente da exploração 
da erva-mate, madeira e a criação de gado nos campos de palmas, o que fez com que o desenvolvimento da região tenha atrasado bastante pois estas 
atividades não demandavam a criação de estrutura viária sendo que só depois de 1950-1960, com a entrada de serrarias é que houve a necessidade de 
abertura de estradas para o transporte das toras até os pátios das madeireiras. 

Outra atividade econômica que se desenvolveu na região sudoestina foi a criação de porcos, criados soltos, onde para  a sua venda eram “tocados”, 
até ponta Grossa ou união da Vitória, para serem comercializados.

Sendo que a colonização mais efetiva do Sudoeste do paraná deu-se com a criação da cango – colônia agrícola nacional General Osório. 

Os colonos trazidos pela colonizadora Federal cango, são citados como fundamentais para colonização do Sudoeste, mas não se pode deixar de con-
siderar, a grande contribuição dos madeireiros. 

com a instalação das serrarias para a transformação  da madeira, abundante na região,  que assim após serradas eram  vendidas para outros centros. 
a derrubada das árvores fez  com que  os agricultores pudessem ocupar mais intensamente suas terras de matas fechadas, pois  a remoção das toras fa-
cilitou o cultivo das terras e principalmente fez com que pudesse surgir incipientemente uma estrutura viária que já naqueles tempos impunha um grande 
empecilho ao desenvolvimento da região.

a centralidade Sudoeste, hoje conta com uma população de 587.496 habitantes (IBGE, 2010), sendo que 70% dessa população vivem nos centros 
urbanos e 30% no meio rural.

Embora para esta região o urbano e o rural estejam intimamente ligados, pois existe uma grande relação dos pequenos povoados urbanos com a 
atividade rural, em que os residentes  urbanos desenvolvem sua atividade na zona rural. 
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na centralidade temos duas cidades, que podem ser consideradas polos, que exercem grande  influência sobre os demais municípios. 

a estrutura de educação, saúde e comércio, existente nestas duas cidades fazem com que elas canalizem um grande fluxo de pessoas advindas de 
todas as outras cidades bem como de parte de municípios do Estado de Santa catarina, que pela proximidade, recebem influência de pato Branco e 
Francisco Beltrão. 

Os Municípios de pato Branco e Francisco Beltrão concentram 25% da população da região, respondendo por cerca de 30% do produto Interno Bruto, 
e onde estão localizados os principais serviços de saúde e educação, contando também com a infraestrutura do Estado. 

além dessas duas cidades polos mais duas cidades influenciam microrregionalmente Dois Vizinhos e palmas, sendo que estas respondem por cerca de 
10% da população e 12% de tudo o que é gerado na centralidade, também possuindo as estruturas do Estado e serviços, principalmente de educação. 

1.2) RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS
na centralidade Sudoeste, a atividade econômica está baseada na utilização da terra, seja ela para o desenvolvimento da atividade agrícola, bem 

como à atividade pecuária, que ainda baseia toda a atividade produtiva da região.

na Região Sudoeste a população rural responde  por cerca de 30% do total da região, distribuída em mais de 47 mil propriedades agrícolas. 

como já observado, na região predomina a atividade agropecuária, e destacadamente a produção de grãos, soja, milho, trigo e feijão, sendo que a 
maioria dessa produção advém de pequenas propriedades, que se utilizam basicamente da mão de obra familiar.

a localização do Sudoeste paranaense, quer seja pelas condições climáticas ou edáficas, possibilitam a fazer com que ela seja uma grande produtora 
de grão.

1.3) RECURSOS ECONôMICOS ExISTENTES
•	  Agricultura: Formada essencialmente por pequenas propriedades com produção baseada na mão de obra familiar propiciando que mais de 30% 

da população viva em áreas rurais de toda a região, é a base de desenvolvimento da região.

•	  Comércio: a atividade comercial da região está centrada nos centro urbanos, sendo esta uma grande geradora de empregos, sendo responsável 
por 20% da mão de obra.

•	  Serviços: O setor de serviços, representado principalmente pela saúde e educação, tem nos últimos anos sido um setor em expansão o que tem 
feito com que a região venha aos poucos mudando o seu perfil.

•	  Indústria: O parque Indústrial da região é bastante incipiente, sendo as principais Indústrias as do ramo agropecuário, como frigoríficos e laticínios, 
que ainda são as mais significativas para a região, tem-se, dentro da região, destacado como grande geradora de mão de obra as confecções, 
menos representativas do ramo de metalurgia, e mais recentemente as tecnologias de software.
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1.4) qUADROS-RESUMOS
Tabela 01 – população Rural e urbana centralidade Sudoeste

  Urbana Rural Total

1 ampere        13.257          4.051        17.308 

2 Barracão          7.008          2.772          9.780 

3 Bela Vista da caroba          1.041          2.904          3.945 

4 Boa Esperança do Iguaçu             953          1.911          2.864 

5 Bom Jesus do Sul             933          2.863          3.796 

6 Bom Sucesso do Sul          1.581          1.712          3.293 

7 capanema        11.150          7.376        18.526 

8 chopinzinho        12.508          7.171        19.679 

9 clevelândia        14.758          2.482        17.240 

10 coronel Domingos Soares          1.753          5.485          7.238 

11 coronel Vivida        15.445          6.304        21.749 

12 cruzeiro do Iguaçu          2.623          1.655          4.278 

13 Dois Vizinhos        28.095          8.084        36.179 

14 Enéas Marques          2.126          3.977          6.103 

15 Flor da Serra do Sul          1.644          3.082          4.726 

16 Francisco Beltrão        67.449        11.494        78.943 

17 Honório Serpa          1.988          3.967          5.955 

18 Itapejara do Oeste          6.987          3.544        10.531 

19 Manfrinópolis             652          2.475          3.127 

20 Mangueirinha          8.394          8.654        17.048 

21 Mariópolis          4.469          1.799          6.268 

22 Marmeleiro          8.824          5.076        13.900 

23 nova Esperança do Sudoeste          1.744          3.354          5.098 

24 nova prata do Iguaçu          6.067          4.310        10.377 

25 palmas        39.795          3.093        42.888 

26 pato Branco        68.091          4.279        72.370 

27 pérola do Oeste          3.187          3.574          6.761 

28 pinhal São Bento          1.166          1.459          2.625 

29 planalto          6.068          7.586        13.654 

30 pranchita          3.605          2.023          5.628 

31 Realeza        11.796          4.542        16.338 

32 Renascença          3.485          3.327          6.812 

33 Salgado Filho          2.254          2.149          4.403 

34 Salto do Lontra          7.431          6.258        13.689 

35 Santa Izabel do Oeste          7.421          5.711        13.132 

36 Santo antônio do Sudoeste        13.711          5.182        18.893 

37 São João          6.735          3.864        10.599 

38 São Jorge do Oeste          5.214          3.871          9.085 

39 Saudades do Iguaçu          2.503          2.525          5.028 

40 Sulina          1.390          2.004          3.394 

41 Verê          3.281          4.597          7.878 

42 Vitorino          3.988          2.525          6.513 

 TOTAL       412.570       175.071       587.641 

  fonte: IBGE, 2010.        
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Tabela 02 – propriedades Rurais no Sudoeste do paraná

 Município N° Propriedade Área (ha) Média das Propr. (ha)

1 ampere              1.348           23.457 17,40

2 Barracão                 676           13.691 20,25

3 Bela Vista da caroba                 881           12.366 14,04

4 Boa Esperança do Iguaçu                 589           13.528 22,97

5 Bom Jesus do Sul                 739           15.100 20,43

6 Bom Sucesso do Sul                 469           17.690 37,72

7 capanema              2.326           33.213 14,28

8 chopinzinho              1.814           59.686 32,90

9 clevelândia                 781           57.867 74,09

10 coronel Domingos Soares              1.130           82.928 73,39

11 coronel Vivida              1.719           44.770 26,04

12 cruzeiro do Iguaçu                 461           12.087 26,22

13 Dois Vizinhos              1.889           29.929 15,84

14 Enéas Marques                 888           13.903 15,66

15 Flor da Serra do Sul                 674           16.349 24,26

16 Francisco Beltrão              3.008           42.279 14,06

17 Honório Serpa                 729           36.808 50,49

18 Itapejara do Oeste                 987           19.426 19,68

19 Manfrinópolis                 683           20.360 29,81

20 Mangueirinha              1.876           76.718 40,89

21 Mariópolis                 450           15.820 35,16

22 Marmeleiro              1.371           32.210 23,49

23 nova Esperança do Sudoeste              1.006           17.608 17,50

24 nova prata do Iguaçu              1.308           27.111 20,73

25 palmas                 649           93.751 144,45

26 pato Branco              1.049           37.812 36,05

27 pérola do Oeste              1.434           16.239 11,32

28 pinhal São Bento                 350             8.311 23,75

29 planalto              2.294           30.053 13,10

30 pranchita                 673           20.353 30,24

31 Realeza              1.398           29.824 21,33

32 Renascença                 878           28.187 32,10

33 Salgado Filho                 649           14.279 22,00

34 Salto do Lontra              1.721           31.802 18,48

35 Santa Izabel do Oeste              1.406           30.007 21,34

36 Santo antônio do Sudoeste              1.984           26.113 13,16

37 São João              1.346           32.436 24,10

38 São Jorge do Oeste              1.121           32.748 29,21

39 Saudades do Iguaçu                 643           10.926 16,99

40 Sulina                 654           16.156 24,70

41 Verê              1.255           25.825 20,58

42 Vitorino                 544           24.843 45,67

 TOTAL            47.850       1.244.569 26,01
  

 fonte: IBGE-censo agropecuário, 2006.    
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Tabela 03 – panorama do pIB e IDH-M no Sudoeste do paraná

   PIB IDh-M

1 ampere  R$                   10.009,69 0,793

2 Barracão  R$                   10.261,87 0,764

3 Bela Vista da caroba  R$                     8.747,00 0,738

4 Boa Esperança do Iguaçu  R$                   12.330,69 0,741

5 Bom Jesus do Sul  R$                     8.562,00 0,696

6 Bom Sucesso do Sul  R$                   21.042,00 0,776

7 capanema  R$                   13.003,87 0,803

8 chopinzinho  R$                   11.356,40 0,773

9 clevelândia  R$                   13.083,74 0,73

10 coronel Domingos Soares  R$                     9.223,00 0,704

11 coronel Vivida  R$                   11.812,01 0,775

12 cruzeiro do Iguaçu  R$                     8.944,45 0,737

13 Dois Vizinhos  R$                   15.528,12 0,773

14 Enéas Marques  R$                   11.814,11 0,782

15 Flor da Serra do Sul  R$                   12.015,77 0,732

16 Francisco Beltrão  R$                   12.872,12 0,791

17 Honório Serpa  R$                   14.612,37 0,71

18 Itapejara do Oeste  R$                   14.040,06 0,786

19 Manfrinópolis  R$                     7.745,84 0,71

20 Mangueirinha  R$                   40.678,12 0,754

21 Mariópolis  R$                   15.965,00 0,799

22 Marmeleiro  R$                     9.450,00 0,753

23 nova Esperança do Sudoeste  R$                     8.970,70 0,722

24 nova prata do Iguaçu  R$                   10.317,65 0,754

25 palmas  R$                     9.448,85 0,737

26 pato Branco  R$                   17.518,61 0,849

27 pérola do Oeste  R$                     9.091,41 0,759

28 pinhal São Bento  R$                     8.123,50 0,708

29 planalto  R$                     9.370,21 0,763

30 pranchita  R$                   14.689,05 0,803

31 Realeza  R$                   11.598,00 0,783

32 Renascença  R$                   19.231,50 0,746

33 Salgado Filho  R$                   11.651,55 0,759

34 Salto do Lontra  R$                     8.397,71  

35 Santa Izabel do Oeste  R$                   10.542,45 0,767

36 Santo antônio do Sudoeste  R$                     7.322,79 0,715

37 São João  R$                   14.726,29 0,774

38 São Jorge do Oeste  R$                     9.932,56 0,754

39 Saudades do Iguaçu  R$                     7.679,31 0,781

40 Sulina  R$                   12.467,77 0,773

41 Verê  R$                   15.019,83 0,774

42 Vitorino  R$                   20.539,87 0,785

 TOTAL  R$                 529.737,84 31,126
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Tabela 04 – panorama da produção de Grão no Sudoeste do paraná

  Soja Milho feijão Trigo

1 ampere             5.408          8.387   

2 Barracão             2.088          4.094   

3 Bela Vista da caroba             7.059          4.156   

4 Boa Esperança do Iguaçu             4.595          8.505             700  

5 Bom Jesus do Sul             2.200        21.600             420  

6 Bom Sucesso do Sul           25.584        22.225          6.500  

7 capanema           38.400        37.000          3.645  

8 chopinzinho           68.820        22.225          1.575  

9 clevelândia           63.265        42.300          4.530        14.300 

10 coronel Domingos Soares           35.100        29.250             400          2.200 

11 coronel Vivida           67.700        36.978          5.450        22.000 

12 cruzeiro do Iguaçu             4.200        11.000             645          1.888 

13 Dois Vizinhos           32.400        34.500          3.254        14.400 

14 Enéas Marques             2.310          5.900             270             735 

15 Flor da Serra do Sul           10.000        34.500             700          2.000 

16 Francisco Beltrão           26.400        37.900          1.680          6.300 

17 Honório Serpa           53.865        44.300          2.989        12.850 

18 Itapejara do Oeste           29.115        24.021          3.400        12.000 

19 Manfrinópolis                240          7.450             170             320 

20 Mangueirinha           84.875        20.750          9.300        24.530 

21 Mariópolis           25.050        20.400          3.540          5.400 

22 Marmeleiro           30.080        25.920          1.670          3.400 

23 nova Esperança do Sudoeste             3.750        10.200             110          1.848 

24 nova prata do Iguaçu           25.175        47.880          2.220        10.800 

25 palmas           52.000        38.000          1.080          5.500 

26 pato Branco           61.516        44.798        14.760        21.000 

27 pérola do Oeste           14.580        11.456             126        10.540 

28 pinhal São Bento             1.188          5.945              400 

29 planalto           29.750        13.125             740        13.205 

30 pranchita           31.480          8.525             870        19.000 

31 Realeza           31.500        23.940             912        12.000 

32 Renascença           46.265        39.200        66.150        14.000 

33 Salgado Filho                840        22.750             480             900 

34 Salto do Lontra           18.200        36.050          1.080          9.200 

35 Santa Izabel do Oeste           22.161        14.750             938        17.745 

36 Santo antônio do Sudoeste           17.190        13.400          1.365          9.900 

37 São João           52.983        19.325          1.050        12.100 

38 São Jorge do Oeste           13.791        11.430             555          7.200 

39 Saudades do Iguaçu             4.960          5.800             190             612 

40 Sulina             9.275          6.075             870          1.500 

41 Verê           19.060        43.800          3.740  

42 Vitorino           43.560        45.018        13.970        13.200 

 TOTAL       1.117.978       964.828       162.044       302.973 
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1.5) INfRAESTRUTURA
•	  Rodovias: a Região conta com ligação asfáltica entre todos os municípios com mais de 900 km de traçados, sendo que estas ligações são por 

estradas secundárias, onde não há acostamento e foram executadas no traçado das rodovias não pavimentadas existentes, o que tem caracterizado 
em rodovias desatualizada pelo grande número de veículos que nos últimos anos entram na frota destes municípios, além de que os veículos hoje 
produzidos tem características muito diferente em termos de velocidade e capacidade de transporte dos que trafegavam na época em que foram 
elaborados os projetos dessas rodovias.

•	  Ensino: São 13.174 matrículas em 2009 na educação superior no sudoeste, sendo 2.155 nas Instituições Federais, 9.151 nas particulares, 443 
nas municipais e 1.425 nas Estaduais.

•	  Aeroportos: a centralidade Sudoeste possui dois aeroportos em condições de operar comercialmente com pequenas aeronáveis, sendo que no 
momento apenas a cidade de Francisco Beltrão possui voos comerciais em três vezes por semana, nos demais municípios não possui aeroportos 
com capacidade de operar voos comerciais.

a) Superiores públicas: na região estão localizados 5 Instituições de Ensino Superior que são públicas sendo 3 federais (IFpR em palmas, 
uTFpR, com campus em pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos e uFFS com campus na cidade de Realeza) e 2 estaduais (unI-
OESTE, com campus na cidade de Francisco Beltrão e unIcEnTRO, com campus em chopinzinho).

b) Superior particular: São 13 Instituições de ensino com faculdades em pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, chopinzinho, clevelân-
dia, Realeza, ampere, Mangueirinha e Barracão.

c) Ensino Médio: no Sudoeste do paraná foram matrículasdos no ensino médio no ano de 2010, 29.480 estudantes em todas as Instituições 
sendo 178 em Instituições Federais, 27.543 em nível Estadual e 1.754 a nível particular.

d) Ensino profissionalizante: a Região contou em 2010 com 1.781 matrículass no ensino profissionalizante, sendo 174 em Instituições Federais, 
1.134 em Instituições Estaduais e 477 em Instituições particulares.

e) Ensino Fundamental: São 94.886 matrículas no ensino fundamental com 44.308 na rede estadual, 46.046 na rede municipal e 4.532 na 
rede particular. 

•	  Saúde: Existe dois polos principais no Sudoeste que contam com uma estrutura de saúde satisfatório, sendo nas cidades de Francisco Beltrão e 
pato Branco, nas outras cidades contam com estruturas básicas de saúde.

2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1) POTENCIALIDADES
a centralidade Sudoeste, região com grande produção agropecuária sendo que possui, por sua localização, próxima ao Estado de Santa catarina e 

a argentina, inclusive com ligação para o chile, possui grande potencialidade de desenvolvimento, pois a Indústrialização é ainda incipiente, não só de 
produtos agrícolas mas outros ramos como a produção de softwares, metalúrgica e tecidos. possui uma educação técnica em desenvolvimento, possuindo 
cursos em diferentes áreas, principalmente aqueles nas áreas de Engenharia, arquitetura e agronomia, contando atualmente com a oferta de cursos na 
área de Engenharia agronômica, civil, Elétrica, Mecânica, de computação, ambiental de produção e arquitetura. com uma população de mais de 500 
mil habitantes diretamente ligadas a região, ainda influenciando a população do Estado vizinho de Santa catarina e a argentina. 

2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES
 a região possui um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano do paraná, com pouco investimento na Indústrialização, sendo grande ex-

portadora de grãos para outras regiões ou para fora do país, agregando pouco valor nos produtos. Infraestrutura deficitária, não possuindo voos regulares 
da região para outras localidades e sem ferrovias e as ligações rodoviárias são poucas e inadequadas para a demanda atual.
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3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO

3.1) AEROPORTO REGIONAL 
 a infraestrutura é fator básico de desenvolvimento de qualquer região, e dentre os itens que a compõem está  a aeroviária, o transporte aéreo 

tanto de pessoas como de carga propicia o desenvolvimento regional, contribuindo com a maior Indústrialização, o comércio e o turismo, pilares básicos 
no processo de desenvolvimento regional.  a  região sudoeste é bastante precária em infraestrutura, não possuindo ligação ferroviária e aérea, a construção 
de um aeroporto regional, não só beneficiaria a região como parte do Estado de Santa catarina e Rio Grande do Sul. abrangendo a mesorregião da fron-
teira sul e quando leva-se em conta o transporte de cargas como pode-se ver através dos mapas em anexo existe uma grande demanda por este tipo de 
transporte abrangendo mais de 415 municípios com área superior a 139.282,5 km quadrados, estando situada dentro do corredor do frango, corredor 
do milho, corredor da soja, corredor do suíno e corredor do trigo.

3.2) DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TÉCNICOS PROfISSIONAIS

3.3) JUSTIfICATIVA DA TEMÁTICA
a centralidade Sudoeste conta com três universidades federais, duas  estaduais e três particulares que oferecem cursos nas áreas de Engenharia, 

arquitetura e agrônomia, formando profissionais aptos a implantar e operar as unidades armazenadas, só de profissionais registrados no cREa-pR, para 
a centralidade tem-se 1.900 qualificados que podem atuar nas diferentes etapas de implantação do sistema de armazenamento.

4) BENEfíCIOS ECONôMICOS PARA O SETOR PRIVADO E SETOR 
PúBLICO

•	 Setor Privado: Os benefícios diretos ao setor privado, está na facilidade de locomoção das pessoas e os despachos de cargas dos produtos In-
dústriais produzidos na região, reduzindo custos e diminuindo o tempo de deslocamento, tanto das cargas como das pessoas, aumentando a 
competitividade das mercadorias produzidas na região. a possibilidade de ampliar o parque Indústrial regional, pela maior facilidade de transporte 
de mercadorias e o incentivo de tornar a região a porta de entrada e saída de pessoas produtos e serviços entre os países do Mercosul, bem como 
ser um polo de distribuição de cargas aéreas para o Brasil e para o mundo, já que hoje a maior concentração de cargas aérea esta no Estado de 
São paulo.

•	 Setor Público: Seria beneficiado com a implantação, pela facilidade de atração de novos empreendimentos Indústriais, turísticos e comerciais, 
aumentando o orçamento público municipal, propiciando maiores investimentos, na educação, saúde e lazer, de toda a população. aumento dos 
níveis de emprego, reduzindo a pobreza e a desigualdade da população regional.

5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA
a mobilização necessária para que seja implantado um aeroporto regional, será necessário que entre no programa do Governo, através do Ministério 

dos Transportes,  no plano nacional de Logística e Transporte, incluindo no programa de aceleração do crescimento pac 2 afim de disponibilizar recursos 
financeiros para a elaboração de projetos e execução do aeroporto regional do Sudoeste.

6) POTENCIAL ExPLORADO 
a adoção de um sistema aeroviário no sudoeste do paraná propiciará a exploração de inúmeras atividades econômicas, que hoje não são exploradas 

pela deficiência no transporte aéreo, atingindo toda a população regional hoje com mais de 500 mil habitantes, e principalmente oferecendo condições 
dessas populações em permanecer na região. Sabe-se que no interior dos Estados tem sido destaque na vontade do empresariado instalar seus empreendi-
mentos, pela qualidade de vida que oferecem, ainda a região está entre as que menos atraem estes investimentos, e um dos fatores fundamentais esta 
na infraestrutura deficitária, o aeroporto regional, faria com que o potencial da região tanto na mão de obra como de qualidade de vida possa ser a maior 
evidenciando e atraindo os investimentos necessários.
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7) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA E ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS
 GOVERnO FEDERaL

Ministério dos Transportes

Ministério da Defesa

 InFRaERO

8) SIGNATÁRIOS
 na elaboração deste estudo diretamente envolveram-se as associações de Engenheiros, arquitetos e agrônomos da região: associação Regional 

de Engenheiros e arquitetos de pato Branco (aREa-pB), associação de Engenheiros agrônomos de pato Branco (aEapB), associação de Engenheiros 
agrônomos de Francisco Beltrão (aEaFB), associação de Engenheiros e arquitetos do Sudoeste do paraná (SuDEnGE), associação de Engenheiros civis 
da Fronteira do Iguaçu (aSSEFI) e associação de Engenheiros e arquitetos de palmas (aEap). além das Entidades de classe envolvidas diretamente na 
elaboração participaram na discussão do tema as entidades listadas abaixo.

•	  prefeitura Municipal da capanema

•	  câmara de Vereadores de capanema

•	  câmara de Vereadores de Dois Vizinhos

•	  prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

•	  câmara Vereadores de Realeza

•	  prefeitura Municipal de Realeza

•	  câmara de Vereadores de chopinzinho

•	  prefeitura Municipal de chopinzinho

•	  câmara de Vereadores de coronel Vivida

•	  prefeitura Municipal de coronel Vivida

•	  câmara de Vereadores de palmas

•	  prefeitura Municipal de palmas

•	  câmara de Vereadores de clevelândia

•	  prefeitura Municipal de Saudades do Iguaçu

•	  agência de Desenvolvimento do Sudoeste

•	  universidade Tecnológica Federal do paraná (uTFpR) Dois Vizinhos

•	  universidade Tecnológica Federal do paraná (uTFpR) pato Branco
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MAPAS
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M10

Regional: Pato Branco

Centralidade: Sudoeste

Tema: Modernização do Sistema Viário do Sudoeste do Paraná
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL
 Quarenta e dois municípios compõe a centralidade Sudoeste que  geograficamente é a  Sudoeste do paraná. Estando localizada entre a margem 

esquerda do Rio Iguaçu e o Oeste de Santa catarina e fronteira da argentina.

Mapa 01 – Região Sudoeste do paraná

fonte: IpaRDES. 

a colonização da região Sudoeste do paraná deu-se a partir de meados do século passado com a vinda dos emigrantes do Estado do Rio Grande do 
Sul e Santa catarina, que em sua maioria eram compostos de agricultores de origem predominantemente alemã e italiana, tendo seu desenvolvimento 
baseado na agricultura. 

agricultura  composta por milhares de pequenos proprietários rurais que  permanecem com a atividade agrícola, de caráter familiar de subsistência.

até 1938 a região possuia apenas dois Municípios: clevelândia e palmas. Os  moradores dessa região viviam basicamente da exploração da 
erva- mate, madeira e a criação de gado nos campos de palmas, o que fez com que o desenvolvimento da região tenha atrasado bastante pois estas 
atividades não demandavam a criação de estrutura viária sendo que só depois de 1950-1960, com a entrada de serrarias é que houve a necessidade de 
abertura de estradas para o transporte das toras até os pátios das madeireiras. 

Outra atividade econômica que se desenvolveu na região sudoestina foi a criação de porcos, criados soltos, onde para  a sua venda eram “tocados”, 
até ponta Grossa ou união da Vitória, para serem comercializados.

Sendo que a colonização mais efetiva do Sudoeste do paraná deu-se com a criação da cango – colônia agrícola nacional General Osório. 

Os colonos trazidos pela colonizadora Federal cango, são citados como fundamentais para a colonização do Sudoeste, mas não se pode deixar de 
considerar, a grande contribuição dos madeireiros. 

com a instalação das serrarias para a transformação  da madeira, abundante na região,  que assim após serradas eram  vendidas para outros centros. 
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a derrubada das árvores fez  com que  os agricultores pudessem ocupar mais intensamente suas terras de matas fechadas, pois  a remoção das toras fa-
cilitou o cultivo das terras e principalmente fez com que pudesse surgir incipientemente uma estrutura viária que já naqueles tempos impunha um grande 
empecilho ao desenvolvimento da região.

a centralidade Sudoeste, hoje conta com uma população de 587.496 habitantes (IBGE, 2010), sendo que 70% dessa população vivem nos centros 
urbanos e 30% no meio rural. Embora para esta região o urbano e o rural estejam intimamente ligados, pois existe uma grande relação dos pequenos 
povoados urbanos com a atividade rural, em que os residentes  urbanos desenvolvem sua atividade na zona rural. 

na centralidade temos duas cidades, que podem ser consideradas polos, que exercem grande  influência sobre os demais municípios. 

a estrutura de educação, saúde e comércio, existente nestas duas cidades fazem com que elas canalizem um grande fluxo de pessoas advindas de 
todas as outras cidades bem como de parte de municípios do Estado de Santa catarina, que pela proximidade, recebem influência de pato Branco e 
Francisco Beltrão. 

Os Municípios de pato Branco e Francisco Beltrão concentram 25% da população da região, respondendo por cerca de 30% do produto Interno Bruto, 
e onde estão localizados os principais serviços de saúde e educação, contando também com a infraestrutura do Estado. 

além dessas duas cidades polos mais duas cidades influenciam microrregionalmente Dois Vizinhos e palmas, sendo que estas respondem por cerca de 
10% da população e 12% de tudo o que é gerado na centralidade, também possuindo as estruturas do Estado e serviços, principalmente de educação. 

1.2) RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS
na centralidade Sudoeste, a atividade econômica está baseada na utilização da terra, seja ela para o desenvolvimento da atividade agrícola, bem 

como à atividade pecuária, que ainda baseia toda a atividade produtiva da região.

na Região Sudoeste a população rural responde  por cerca de 30% do total da região, distribuída em mais de 47 mil propriedades agrícolas. 

como já observado, na região predomina a atividade agropecuária, e destacadamente a produção de grãos, soja, milho, trigo e feijão, sendo que a 
maioria dessa produção advém de pequenas propriedades, que se utilizam basicamente da mão de obra familiar.

a localização do Sudoeste paranaense, quer seja pelas condições climáticas ou edáficas, possibilitam a fazer com que ela seja uma grande produtora 
de grão.

1.3) RECURSOS ECONôMICOS ExISTENTES

•	  Agricultura: Formada essencialmente por pequenas propriedades com produção baseada na mão de obra familiar propiciando que mais de 30% 
da população viva em áreas rurais de toda a região, é a base de desenvolvimento da região.

•	  Comércio: a atividade comercial da região está centrada nos centro urbanos, sendo esta uma grande geradora de empregos, sendo responsável 
por 20% da mão de obra.

•	  Serviços: O setor de serviços, representado principalmente pela saúde e educação, tem nos últimos anos sido um setor em expansão o que tem 
feito com que a região venha aos poucos mudando o seu perfil.

•	  Indústria: O parque Indústrial da região é bastante incipiente, sendo as principais Indústrias as do ramo agropecuário, como frigoríficos e laticínios, 
que ainda são as mais significativas para a região, tem-se, dentro da região, destacado como grande geradora de mão de obra as confecções, 
menos representativas do ramo de metalurgia, e mais recentemente as tecnologias de software.
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1.4) qUADROS-RESUMOS
Tabela 01 – população Rural e urbana centralidade Sudoeste

urbana Rural Total

1 ampere        13.257          4.051        17.308 

2 Barracão          7.008          2.772          9.780 

3 Bela Vista da caroba          1.041          2.904          3.945 

4 Boa Esperança do Iguaçu             953          1.911          2.864 

5 Bom Jesus do Sul             933          2.863          3.796 

6 Bom Sucesso do Sul          1.581          1.712          3.293 

7 capanema        11.150          7.376        18.526 

8 chopinzinho        12.508          7.171        19.679 

9 clevelândia        14.758          2.482        17.240 

10 coronel Domingos Soares          1.753          5.485          7.238 

11 coronel Vivida        15.445          6.304        21.749 

12 cruzeiro do Iguaçu          2.623          1.655          4.278 

13 Dois Vizinhos        28.095          8.084        36.179 

14 Enéas Marques          2.126          3.977          6.103 

15 Flor da Serra do Sul          1.644          3.082          4.726 

16 Francisco Beltrão        67.449        11.494        78.943 

17 Honório Serpa          1.988          3.967          5.955 

18 Itapejara do Oeste          6.987          3.544        10.531 

19 Manfrinópolis             652          2.475          3.127 

20 Mangueirinha          8.394          8.654        17.048 

21 Mariópolis          4.469          1.799          6.268 

22 Marmeleiro          8.824          5.076        13.900 

23 nova Esperança do Sudoeste          1.744          3.354          5.098 

24 nova prata do Iguaçu          6.067          4.310        10.377 

25 palmas        39.795          3.093        42.888 

26 pato Branco        68.091          4.279        72.370 

27 pérola do Oeste          3.187          3.574          6.761 

28 pinhal São Bento          1.166          1.459          2.625 

29 planalto          6.068          7.586        13.654 

30 pranchita          3.605          2.023          5.628 

31 Realeza        11.796          4.542        16.338 

32 Renascença          3.485          3.327          6.812 

33 Salgado Filho          2.254          2.149          4.403 

34 Salto do Lontra          7.431          6.258        13.689 

35 Santa Izabel do Oeste          7.421          5.711        13.132 

36 Santo antônio do Sudoeste        13.711          5.182        18.893 

37 São João          6.735          3.864        10.599 

38 São Jorge do Oeste          5.214          3.871          9.085 

39 Saudades do Iguaçu          2.503          2.525          5.028 

40 Sulina          1.390          2.004          3.394 

41 Verê          3.281          4.597          7.878 

42 Vitorino          3.988          2.525          6.513 

 TOTAL       412.570       175.071       587.641 
  fonte: IBGE, 2010.        
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Tabela 02 – propriedades Rurais no Sudoeste do paraná  

Município N° Propriedade Área (ha) Média das Propr. (ha)

1 ampere              1.348           23.457 17,40

2 Barracão                 676           13.691 20,25

3 Bela Vista da caroba                 881           12.366 14,04

4 Boa Esperança do Iguaçu                 589           13.528 22,97

5 Bom Jesus do Sul                 739           15.100 20,43

6 Bom Sucesso do Sul                 469           17.690 37,72

7 capanema              2.326           33.213 14,28

8 chopinzinho              1.814           59.686 32,90

9 clevelândia                 781           57.867 74,09

10 coronel Domingos Soares              1.130           82.928 73,39

11 coronel Vivida              1.719           44.770 26,04

12 cruzeiro do Iguaçu                 461           12.087 26,22

13 Dois Vizinhos              1.889           29.929 15,84

14 Enéas Marques                 888           13.903 15,66

15 Flor da Serra do Sul                 674           16.349 24,26

16 Francisco Beltrão              3.008           42.279 14,06

17 Honório Serpa                 729           36.808 50,49

18 Itapejara do Oeste                 987           19.426 19,68

19 Manfrinópolis                 683           20.360 29,81

20 Mangueirinha              1.876           76.718 40,89

21 Mariópolis                 450           15.820 35,16

22 Marmeleiro              1.371           32.210 23,49

23 nova Esperança do Sudoeste              1.006           17.608 17,50

24 nova prata do Iguaçu              1.308           27.111 20,73

25 palmas                 649           93.751 144,45

26 pato Branco              1.049           37.812 36,05

27 pérola do Oeste              1.434           16.239 11,32

28 pinhal São Bento                 350             8.311 23,75

29 planalto              2.294           30.053 13,10

30 pranchita                 673           20.353 30,24

31 Realeza              1.398           29.824 21,33

32 Renascença                 878           28.187 32,10

33 Salgado Filho                 649           14.279 22,00

34 Salto do Lontra              1.721           31.802 18,48

35 Santa Izabel do Oeste              1.406           30.007 21,34

36 Santo antônio do Sudoeste              1.984           26.113 13,16

37 São João              1.346           32.436 24,10

38 São Jorge do Oeste              1.121           32.748 29,21

39 Saudades do Iguaçu                 643           10.926 16,99

40 Sulina                 654           16.156 24,70

41 Verê              1.255           25.825 20,58

42 Vitorino                 544           24.843 45,67

 TOTAL            47.850       1.244.569 26,01

  fonte: IBGE-censo agropecuário, 2006.   
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Tabela 03 – panorama do pIB e IDH-M no Sudoeste do paraná    

 PIB IDh-M

1 ampere  R$                   10.009,69 0,793

2 Barracão  R$                   10.261,87 0,764

3 Bela Vista da caroba  R$                     8.747,00 0,738

4 Boa Esperança do Iguaçu  R$                   12.330,69 0,741

5 Bom Jesus do Sul  R$                     8.562,00 0,696

6 Bom Sucesso do Sul  R$                   21.042,00 0,776

7 capanema  R$                   13.003,87 0,803

8 chopinzinho  R$                   11.356,40 0,773

9 clevelândia  R$                   13.083,74 0,73

10 coronel Domingos Soares  R$                     9.223,00 0,704

11 coronel Vivida  R$                   11.812,01 0,775

12 cruzeiro do Iguaçu  R$                     8.944,45 0,737

13 Dois Vizinhos  R$                   15.528,12 0,773

14 Enéas Marques  R$                   11.814,11 0,782

15 Flor da Serra do Sul  R$                   12.015,77 0,732

16 Francisco Beltrão  R$                   12.872,12 0,791

17 Honório Serpa  R$                   14.612,37 0,71

18 Itapejara do Oeste  R$                   14.040,06 0,786

19 Manfrinópolis  R$                     7.745,84 0,71

20 Mangueirinha  R$                   40.678,12 0,754

21 Mariópolis  R$                   15.965,00 0,799

22 Marmeleiro  R$                     9.450,00 0,753

23 nova Esperança do Sudoeste  R$                     8.970,70 0,722

24 nova prata do Iguaçu  R$                   10.317,65 0,754

25 palmas  R$                     9.448,85 0,737

26 pato Branco  R$                   17.518,61 0,849

27 pérola do Oeste  R$                     9.091,41 0,759

28 pinhal São Bento  R$                     8.123,50 0,708

29 planalto  R$                     9.370,21 0,763

30 pranchita  R$                   14.689,05 0,803

31 Realeza  R$                   11.598,00 0,783

32 Renascença  R$                   19.231,50 0,746

33 Salgado Filho  R$                   11.651,55 0,759

34 Salto do Lontra  R$                     8.397,71  

35 Santa Izabel do Oeste  R$                   10.542,45 0,767

36 Santo antônio do Sudoeste  R$                     7.322,79 0,715

37 São João  R$                   14.726,29 0,774

38 São Jorge do Oeste  R$                     9.932,56 0,754

39 Saudades do Iguaçu  R$                     7.679,31 0,781

40 Sulina  R$                   12.467,77 0,773

41 Verê  R$                   15.019,83 0,774

42 Vitorino  R$                   20.539,87 0,785

 TOTAL  R$                 529.737,84 31,126
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Tabela 04 – panorama da produção de Grão no Sudoeste do paraná

  Soja Milho feijão Trigo

1 ampere             5.408          8.387   

2 Barracão             2.088          4.094   

3 Bela Vista da caroba             7.059          4.156   

4 Boa Esperança do Iguaçu             4.595          8.505             700  

5 Bom Jesus do Sul             2.200        21.600             420  

6 Bom Sucesso do Sul           25.584        22.225          6.500  

7 capanema           38.400        37.000          3.645  

8 chopinzinho           68.820        22.225          1.575  

9 clevelândia           63.265        42.300          4.530        14.300 

10 coronel Domingos Soares           35.100        29.250             400          2.200 

11 coronel Vivida           67.700        36.978          5.450        22.000 

12 cruzeiro do Iguaçu             4.200        11.000             645          1.888 

13 Dois Vizinhos           32.400        34.500          3.254        14.400 

14 Enéas Marques             2.310          5.900             270             735 

15 Flor da Serra do Sul           10.000        34.500             700          2.000 

16 Francisco Beltrão           26.400        37.900          1.680          6.300 

17 Honório Serpa           53.865        44.300          2.989        12.850 

18 Itapejara do Oeste           29.115        24.021          3.400        12.000 

19 Manfrinópolis                240          7.450             170             320 

20 Mangueirinha           84.875        20.750          9.300        24.530 

21 Mariópolis           25.050        20.400          3.540          5.400 

22 Marmeleiro           30.080        25.920          1.670          3.400 

23 nova Esperança do Sudoeste             3.750        10.200             110          1.848 

24 nova prata do Iguaçu           25.175        47.880          2.220        10.800 

25 palmas           52.000        38.000          1.080          5.500 

26 pato Branco           61.516        44.798        14.760        21.000 

27 pérola do Oeste           14.580        11.456             126        10.540 

28 pinhal São Bento             1.188          5.945              400 

29 planalto           29.750        13.125             740        13.205 

30 pranchita           31.480          8.525             870        19.000 

31 Realeza           31.500        23.940             912        12.000 

32 Renascença           46.265        39.200        66.150        14.000 

33 Salgado Filho                840        22.750             480             900 

34 Salto do Lontra           18.200        36.050          1.080          9.200 

35 Santa Izabel do Oeste           22.161        14.750             938        17.745 

36 Santo antônio do Sudoeste           17.190        13.400          1.365          9.900 

37 São João           52.983        19.325          1.050        12.100 

38 São Jorge do Oeste           13.791        11.430             555          7.200 

39 Saudades do Iguaçu             4.960          5.800             190             612 

40 Sulina             9.275          6.075             870          1.500 

41 Verê           19.060        43.800          3.740  

42 Vitorino           43.560        45.018        13.970        13.200 

 TOTAL       1.117.978       964.828       162.044       302.973 
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1.5) INfRAESTRUTURA
•	  Rodovias: a Região conta com ligação asfáltica entre todos os municípios com mais de 900 km de traçados, sendo que estas ligações são por 

estradas secundárias, onde não há acostamento e foram executadas no traçado das rodovias não pavimentadas existentes, o que tem caracterizado 
em rodovias desatualizada pelo grande número de veículos que nos últimos anos entram na frota destes municípios, além de que os veículos hoje 
produzidos tem características muito diferente em termos de velocidade e capacidade de transporte dos que trafegavam na época em que foram 
elaborados os projetos dessas rodovias.

•	  Ensino: São  13.174 matrículas em 2009 na educação superior no sudoeste, sendo 2.155 nas Instituições Federais, 9.151 nas particulares, 443 
nas municipais e 1.425 nas Estaduais.

a) Superiores Públicas: na região estão localizados 5 Instituições de Ensino Superior que são públicas sendo 3 federais (IFpR em palmas, uTFpR, 
com campus em pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos e uFFS com campus na cidade de Realeza) e 2 estaduais (unIOESTE, com 
campus na cidade de Francisco Beltrão e unIcEnTRO, com campus em chopinzinho).

b) Superior Particular: São 13 Instituições de ensino com faculdades em pato Branco, Francisco Beltrão Dois Vizinhos, chopinzinho, clevelândia, 
Realeza, ampere, Mangueirinha e Barracão.

c) Ensino Médio: no Sudoeste do paraná foram matrículasdos no ensino médio no ano de 2010, 29.480 estudantes em todas as Instituições sendo 
178 em Instituições Federais, 27.543 em nível Estadual e 1.754 a nível particular.

d) Ensino Profissionalizante: a Região contou em 2010 com 1.781 matrículas no ensino profissionalizante, sendo 174 em Instituições Federais, 
1.134 em Instituições Estaduais e 477 em Instituições particulares.

e) Ensino fundamental: São 94.886 matrículas no ensino fundamental com 44.308 na rede estadual, 46.046 na rede municipal e 4.532 na rede 
particular. 

•	  Saúde: Existe dois polos principais no Sudoeste que contam com uma estrutura de saúde satisfatório, sendo nas cidades de Francisco Beltrão e 
pato Branco, nas outras cidades contam com estruturas básicas de saúde.

2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1) POTENCIALIDADES 
a centralidade Sudoeste conta com mais de 47 mil pequenos agricultores que atuam principalmente na produção de grãos e leite, sendo que as 

produtividades tem se mostrado em crescente aumento, nas últimas safras. Sendo que hoje produz-se mais de 2.500.000 toneladas de grãos. 

2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES
 a região possui um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano do paraná, com pouco investimento na Indústrialização, sendo grande ex-

portadora de grãos para outras regiões ou para fora do país, agregando pouco valor nos produtos, além disso, na auge da safra o sistema de armazenagem 
é insuficiente além de ser antigo, com vários problemas para a sua manutenção.

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO

3.1) TEMÁTICA BÁSICA EM ESTUDO
O objeto do nosso EDBR (Estudo de Desenvolvimento Básico Regional) serão as rodovias do Sudoeste do paraná e a necessidade imediata de moder-

nização e melhorias que elas apresentam. 

neste estudo apresentaremos um levantamento de fotos e dados – número de acidentes, mortes – demonstrando a situação de precariedade em que 
se encontram tais rodovias. 

 a necessidade de melhoria nas rodovias do sudoeste é de extrema urgência, visto que, essas não oferecem nenhuma segurança ou conforto a seus 
usuários.

as melhorias necessárias e requeridas seriam, a princípio:

- não apenas consertar, mas, em alguns trechos, reconstruir base, sub-base e revestimento asfáltico;

- Implantação de acostamento em todas as rodovias;
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- Implantação de terceira faixa nos trechos onde haja necessidade deste recurso;

- Sinalização – faixas, acostamentos, placas;

- construir novas balanças e ativar as existentes objetivando seu funcionamento efetivo.

3.2) INDICAçãO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TÉCNICO-PROfISSIONAIS NA 
REGIãO PARA ENfRENTAMENTO DO DESAfIO DA PROPOSIçãO

a região sudoeste está muito bem servida de empreiteiras e profissionais capazes de executarem o projeto de intervenção. 

Devemos citar também as prefeituras que, em sua maioria, possuem máquinas e equipamentos de construção e conservação de estradas e poderiam 
dar suporte à execução das obras.

4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS
Diríamos que, praticamente, todos: indústria, comércio, serviços, agricultura, todos estes setores estão ligados direta ou indiretamente com a malha 

viária.

a indústria e o agronegócio utilizam as rodovias para escoamento de sua produção, já que não dispomos de ferrovias em nossa região.

O comércio, depende dos recursos rodoviários para o abastecimento de estoque e contato com representantes comerciais.

O setor de serviços, devido ao fato de pertencermos a uma região com cidades com população muito pequena, só se torna viável se for exercido em 
nível regional. portanto, também depende da malha viária para desenvolver-se.

5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAçãO
-  Mobilizar os interessados diretos – os usuários da malha viária – através de jornais e manifestações;

-  Definição dos pontos críticos a sofrerem intervenção a partir de levantamento de campo;

-  Elaboração de projetos por profissionais habilitados e capacitados conforme as necessidades apontadas pelo levantamento de campo;

-  Elaboração de orçamento a partir do projeto já concluído;

-  Mobilização de prefeitos, deputados, senadores e demais autoridades com influência suficiente e necessária para a aprovação de verba destinada 
à execução do projeto;

-  Envio do estudo, projeto e respectivo orçamento para o Ministério dos Transportes;

-  acompanhamento dos trâmites do processos.

6) POTENCIAL ExPLORADO/LACUNAS PREENChIDAS
consertar defeitos nas pistas de rodagem e reconstruí-las onde necessário.

a região sudoeste tem como base de sua economia a agricultura, o que torna muito grande o tráfego de veículos de carga bastante elevada. aliando-se 
a isso temos o fato de nossa região ter-se tornado um corredor de escoamento de grãos no eixo norte-sul que abrange desde o Estado do Mato Grosso até 
os portos do Rio Grande do Sul, passando pelo noroeste do paraná, onde a rota se ramifica para os portos de paranaguá, Santa catarina e Rio Grande do 
Sul. Temos também o problema do aumento contínuo da frota de carros de passeio nos últimos anos.

a situação exposta no parágrafo anterior fez com que nossas rodovias se tornassem subdimensionadas já que na data de sua construção a carga que 
deveria ser suportada por elas era consideravelmente maior. não é por acaso que 2.500 pontes de rodovias federais (Fonte: jornal correio do paraná, dia 
17 a 23 de agosto de 2011) estão sofrendo uma intervenção para o aumento da capacidade de carga. Ora, se as pontes precisam ter sua capacidade 
de carga aumentada, por que as rodovias não teriam a mesma necessidade? É este subdimensionamento que faz com que haja defeitos na pista como 
ondulações, depressões – as conhecidas panelas. 

portanto, a intervenção na pista de rolamento deve ser bastante significativa, contemplando desde a base e sub-base e não apenas o revestimento 
betuminoso (asfalto). Intervir apenas no revestimento de uma pista com defeitos seria equivalente à corrigir apenas o reboco e a pintura de uma casa com 
problemas de fundação. Em pouco tempo a casa apresentaria os mesmos trincos que existiam antes dos reparos.
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Implantação de acostamento em TODaS as rodovias da região.

Área de acostamento é um recurso, inquestionavelmente, vital a qualquer rodovia, seja ela federal, estadual ou vicinal. 

Muitos acidentes poderiam ser evitados pela simples existência de acostamento. colisões frontais devido à ultrapassagens, atropelamentos de moto-
ristas que necessitem parar seus veículos na pista por algum motivo – para trocar um pneu, por exemplo. Desviar de animais na pista sem ter que invadir 
a faixa contrária a sua, o que também poderia causar um acidente, enfim, poderíamos  discorrer sobre a necessidade, deste recurso  por várias linhas, 
tamanha é sua importância.

Implantação de terceira faixa nos trechos onde há necessidade
Devido ao intenso tráfego de veículos pesados e ao relevo acidentado de nossa região, o trânsito em nossas rodovias, principalmente a BR-163, faz-se 

muito lento, o que leva os motoristas menos pacientes a fazerem ultrapassagens extremamente perigosas, colocando em risco suas vidas assim como de 
outras pessoas.

Grande parte dos acidentes acontece nos trechos de tráfego lento. Se houvesse implantação de terceira faixa, muitas vidas seriam poupadas e vários 
prejuízos financeiros evitados.

Sinalização – faixas, acostamentos, placas
poucas estradas do sudoeste do paraná possuem sinalização adequada. Esse fato as torna extremamente perigosas em dias de chuva e durante a 

noite.

Existem situações que, devido à existência de neblina ou chuva intensa, os veículos são obrigados a parar por não identificarem o traçado da pista. 
Esta situação, aliada à falta de acostamento citada no item anterior gera uma combinação extremamente perigosa e, por que não dizer, letal para os 
usuários das rodovias.

Há estradas que não possuem sequer sinalização de divisão das duas faixas. Outras, não têm placas indicando trechos sinuosos, restrição de ultra-
passagem, limite de velocidade, defeitos na pista (não aparenta, mas é de suma importância para deixar o motorista alerta e evitar pequenos incidentes 
como pneus furados, rodas quebradas e outros).

Este problema torna-se maior nas rodovias vicinais que, em grande parte, eram vias com pavimentação poliédrica revestidas, posteriormente, com 
asfalto. Tais vias não tiveram seu traçado dimensionado para velocidades acima de 40 ou 60 km/h, porém, com a pavimentação asfáltica, os veículos 
acabam por trafegar a velocidades bem superiores a àquelas.

Construir novas balanças e ativar as já existentes objetivando seu funcionamento efetivo
Seria inútil redimensionar e reconstruir as rodovias sem que haja, posteriormente, um controle da carga máxima praticável permitida por este dimen-

sionamento.

Sabemos que hoje, aqui em nossa região, poucas balanças funcionam efetivamente. a balança da BR-163, por exemplo, encontra-se desativada há 
meses. Esta é uma causa que gera os danos causados à esta rodovia.
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qUADROS COMPARATIVOS

a título de ilustração, apresentaremos a seguir um quadro demonstrativo do trecho da BR–163 entre cascavel e Barracão que é considerado o mais 
crítico da região por que além de possuir muitos defeitos, má sinalização e ausência de acostamento possui  intenso tráfego de veículos de carga e de passeio. 

BR-163 – Trecho entre Cascavel e Barracão

Período: 01/01/2009 a 06/05/2011

comprimento do Trecho 195 Km

número de acidentes no período 874

número de acidentes por dia no período 1.03

número de Feridos no período 692

número de Mortos no período 62

fonte: DER-pR.

NATUREzA DO ACIDENTE qANTIDADE

cOLISÃO FROnTaL 55

cOLISÃO TRaSEIRa 178

cOLISÃO LOnGITuDInaL 157

cOLISÃO TRanSVERSaL 125

aTROpELaMEnTO DE pEDESTRE 16

cHOQuE cOM caSa 1

cHOQuE cOM BaRRancO 49

cHOQuE cOM VEÍcuLO paRaDO 11

cHOQuE cOM ÁRVORE 24

capOTaMEnTO 73

TOMBaMEnTO 78

IncÊnDIO 1

DERRaMaMEnTO DE caRGa 7

DESLIZaMEnTO 23

OuTROS 44

EnGaVETaMEnTO 3

cHOQuE cOM ELEM. DE pISTa 12

aTROpELaMEnTO DE anIMaL 12

acIDEnTE cOM cIcLISTa 5

fonte: DER-pR

SEMANA ACIDENTES

DOMInGO 153

SEGunDa 90

TERÇa 107

QuaRTa 107

QuInTa 126

SEXTa 129

SÁBaDO 162

fonte: DER-pR
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7) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA/ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS
para tal intervenção teríamos que dispor de algo estimado em Bilhões de Reais, por isso estamos recorrendo ao governo federal, mais especificamente 

ao Ministério dos Transportes. 

8) SIGNATÁRIOS
na elaboração deste estudo diretamente envolveram-se as associações de Engenheiros, arquitetos e agrônomos da região: associação Regional 

de Engenheiros e arquitetos de pato Branco (aREa-pB), associação de Engenheiros agrônomos de pato Branco (aEapB), associação de Engenheiros 
agrônomos de Francisco Beltrão (aEaFB), associação de Engenheiros e arquitetos do Sudoeste do paraná (SuDEnGE), associação de Engenheiros civis 
da Fronteira do Iguaçu (aSSEFI) e associação de Engenheiros e arquitetos de palmas (aEap). além das Entidades de classe envolvidas diretamente na 
elaboração participaram na discussão do tema as entidades listadas abaixo:

•	  prefeitura Municipal da capanema

•	  câmara de Vereadores de capanema

•	  câmara de Vereadores de Dois Vizinhos

•	  prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

•	  câmara de Vereadores de Realeza

•	  prefeitura Municipal de Realeza

•	  câmara de Vereadores de chopinzinho

•	  prefeitura Municipal de chopinzinho

•	  câmara de Vereadores de coronel Vivida

•	  prefeitura Municipal de coronel Vivida

•	  câmara de Vereadores de palmas

•	  prefeitura Municipal de palmas

•	  câmara de Vereadores de clevelândia

•	  prefeitura Municipal de Saudades do Iguaçu

•	  agência de Desenvolvimento do Sudoeste

•	  universidade Tecnológica Federal do paraná (uTFpR) Dois Vizinhos

•	  universidade Tecnológica Federal do paraná (uTFpR) pato Branco
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9) RELATóRIO fOTOGRÁfICO

Estrada Vicinal entre Flor da Serra do Sul e Salgado Filho.

 

Estrada vicinal entre Boa Vista da aparecida e capitão Leônidas Marques – pista com defeitos, sem acostamento e com sinalização extremamente precária.

  

Estrada Vicinal entre Verê e Itapejara do Oeste – Sem acostamento.
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Estrada Vicinal entre cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu.

  

perigo de acidente grave devido a falta de acostamento.

 

congestionamento em um final de tarde de domingo – BR-163 – 2010.
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BR-163 – Manobras arriscadas devido as más condições da pista.

  

ultrapassagens arriscadas devido a falta de terceira faixa e de acostamento.

  

BR-163.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M11

Regional: Pato Branco

Centralidade: Sudoeste

Tema: Implantação e Modernização da Aduana de Capanema
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL
 Quarenta e dois municípios compõe a centralidade Sudoeste que  geograficamente é a  Sudoeste do paraná. Estando localizada entre a margem 

esquerda do Rio Iguaçu e o Oeste de Santa catarina e fronteira da argentina. 

Mapa 01 – Região Sudoeste do paraná.

fonte: IpaRDES.

a colonização da região Sudoeste do paraná deu-se a partir de meados do século passado com a vinda dos emigrantes do Estado do Rio Grande do 
Sul e Santa catarina, que em sua maioria eram compostos de agricultores de origem predominantemente alemã e italiana, tendo seu desenvolvimento 
baseado na agricultura. 

agricultura  composta por milhares de pequenos proprietários rurais que  permanecem com a atividade agrícola, de caráter familiar de subsistência.

até 1938 a região possuia apenas dois Municípios clevelândia e palmas. Os  moradores dessa região viviam basicamente da exploração da erva- mate, 
madeira e a criação de gado nos campos de palmas, o que fez com que o desenvolvimento da região tenha atrasado bastante pois estas atividades não 
demandavam a criação de estrutura viária sendo que só depois de 1950-1960, com a entrada de serrarias é que houve a necessidade de abertura de 
estradas para o transporte das toras até os pátios das madeireiras. 

Outra atividade econômica que se desenvolveu na região sudoestina foi a criação de porcos, criados soltos, onde para  a sua venda eram “tocados”, 
até ponta Grossa ou união da Vitória, para serem comercializados.

Sendo que a colonização mais efetiva do Sudoeste do paraná deu-se com a criação da cango – colônia agrícola nacional General Osório. 

Os colonos trazidos pela colonizadora Federal cango, são citados como fundamentais para a colonização do Sudoeste, mas não se pode deixar de 
considerar, a grande contribuição dos madeireiros. 

com a instalação das serrarias para a transformação  da madeira, abundante na região,  que assim após serradas eram  vendidas para outros centros. 
a derrubada das árvores fez  com que  os agricultores pudessem ocupar mais intensamente suas terras de matas fechadas, pois  a remoção das toras fa-
cilitou o cultivo das terras e principalmente fez com que pudesse surgir incipientemente uma estrutura viária que já naqueles tempos impunha um grande 
empecilho ao desenvolvimento da região.

a centralidade Sudoeste, hoje conta com uma população de 587.496 habitantes (IBGE, 2010), sendo que 70% dessa população vivem nos centros 
urbanos e 30% no meio rural. Embora para esta região o urbano e o rural estejam intimamente ligados, pois existe uma grande relação dos pequenos 
povoados urbanos com a atividade rural, em que os residentes  urbanos desenvolvem sua atividade na zona rural. 

na centralidade temos duas cidades, que podem ser consideradas polos, que exercem grande  influência sobre os demais municípios. 

a estrutura de educação, saúde e comércio, existente nestas duas cidades fazem com que elas canalizem um grande fluxo de pessoas advindas de 
todas as outras cidades bem como de parte de municípios do Estado de Santa catarina, que pela proximidade, recebem influência de pato Branco e 
Francisco Beltrão. 
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Os Municípios de pato Branco e Francisco Beltrão concentram 25% da população da região, respondendo por cerca de 30% do produto Interno Bruto, 
e onde estão localizados os principais serviços de saúde e educação, contando também com a infraestrutura do Estado. 

além dessas duas cidades polos mais duas cidades influenciam microrregionalmente Dois Vizinhos e palmas, sendo que estas respondem por cerca de 
10% da população e 12% de tudo o que é gerado na centralidade, também possuindo as estruturas do Estado e serviços, principalmente de educação. 

1.2) RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS
na centralidade Sudoeste, a atividade econômica está baseada na utilização da terra, seja ela para o desenvolvimento da atividade agrícola, bem 

como a atividade pecuária, que ainda baseia toda a atividade produtiva da região.

na Região Sudoeste a população rural responde  por cerca de 30% do total da região, distribuída em mais de 47 mil propriedades agrícolas. 

como já observado, na região predomina a atividade agropecuária, e destacadamente a produção de grãos, soja, milho, trigo e feijão, sendo que a 
maioria dessa produção advém de pequenas propriedades, que se utilizam basicamente da mão de obra familiar.

a localização do Sudoeste paranaense, quer seja pelas condições climáticas ou edáficas, possibilitam a fazer com que ela seja uma grande produtora 
de grão.

1.3) RECURSOS ECONôMICOS ExISTENTES
•	  Agricultura: Formada essencialmente por pequenas propriedades com produção baseada na mão de obra familiar propiciando que mais de 30% 

da população viva em áreas rurais de toda a região, é a base de desenvolvimento da região.

•	  Comércio: a atividade comercial da região está centrada nos centro urbanos, sendo esta uma grande geradora de empregos, sendo responsável 
por 20% da mão de obra.

•	  Serviços: O setor de serviços, representado principalmente pela saúde e educação, tem nos últimos anos sido um setor em expansão o que tem 
feito com que a região venha aos poucos mudando o seu perfil.

•	  Indústria: O parque Indústrial da região é bastante incipiente, sendo as principais Indústrias as do ramo agropecuário, como frigoríficos e laticínios, 
que ainda são as mais significativas para a região, tem-se, dentro da região, destacado como grande geradora de mão de obra as confecções, 
menos representativas do ramo de metalurgia, e mais recentemente as tecnologias de software.
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1.4) qUADROS-RESUMOS
Tabela 01 – população Rural e urbana centralidade Sudoeste

urbana Rural Total

1 ampere        13.257          4.051        17.308 

2 Barracão          7.008          2.772          9.780 

3 Bela Vista da caroba          1.041          2.904          3.945 

4 Boa Esperança do Iguaçu             953          1.911          2.864 

5 Bom Jesus do Sul             933          2.863          3.796 

6 Bom Sucesso do Sul          1.581          1.712          3.293 

7 capanema        11.150          7.376        18.526 

8 chopinzinho        12.508          7.171        19.679 

9 clevelândia        14.758          2.482        17.240 

10 coronel Domingos Soares          1.753          5.485          7.238 

11 coronel Vivida        15.445          6.304        21.749 

12 cruzeiro do Iguaçu          2.623          1.655          4.278 

13 Dois Vizinhos        28.095          8.084        36.179 

14 Enéas Marques          2.126          3.977          6.103 

15 Flor da Serra do Sul          1.644          3.082          4.726 

16 Francisco Beltrão        67.449        11.494        78.943 

17 Honório Serpa          1.988          3.967          5.955 

18 Itapejara do Oeste          6.987          3.544        10.531 

19 Manfrinópolis             652          2.475          3.127 

20 Mangueirinha          8.394          8.654        17.048 

21 Mariópolis          4.469          1.799          6.268 

22 Marmeleiro          8.824          5.076        13.900 

23 nova Esperança do Sudoeste          1.744          3.354          5.098 

24 nova prata do Iguaçu          6.067          4.310        10.377 

25 palmas        39.795          3.093        42.888 

26 pato Branco        68.091          4.279        72.370 

27 pérola do Oeste          3.187          3.574          6.761 

28 pinhal São Bento          1.166          1.459          2.625 

29 planalto          6.068          7.586        13.654 

30 pranchita          3.605          2.023          5.628 

31 Realeza        11.796          4.542        16.338 

32 Renascença          3.485          3.327          6.812 

33 Salgado Filho          2.254          2.149          4.403 

34 Salto do Lontra          7.431          6.258        13.689 

35 Santa Izabel do Oeste          7.421          5.711        13.132 

36 Santo antônio do Sudoeste        13.711          5.182        18.893 

37 São João          6.735          3.864        10.599 

38 São Jorge do Oeste          5.214          3.871          9.085 

39 Saudades do Iguaçu          2.503          2.525          5.028 

40 Sulina          1.390          2.004          3.394 

41 Verê          3.281          4.597          7.878 

42 Vitorino          3.988          2.525          6.513 

 TOTAL       412.570       175.071       587.641 
  fonte: IBGE, 2010.        



178

EBDR paRanaVaÍ | SANEAMENTO (COLETA E TRATAMENTO) 

178

EBDR paTO BRancO | IMPLANTAçãO E MODERNIzAçãO DA ADUANA DE CAPANEMA

178

Tabela 02 – propriedades Rurais no Sudoeste do paraná  

Município N° Propriedade Área (ha) Média das Propr. (ha)

1 ampere              1.348           23.457 17,40

2 Barracão                 676           13.691 20,25

3 Bela Vista da caroba                 881           12.366 14,04

4 Boa Esperança do Iguaçu                 589           13.528 22,97

5 Bom Jesus do Sul                 739           15.100 20,43

6 Bom Sucesso do Sul                 469           17.690 37,72

7 capanema              2.326           33.213 14,28

8 chopinzinho              1.814           59.686 32,90

9 clevelândia                 781           57.867 74,09

10 coronel Domingos Soares              1.130           82.928 73,39

11 coronel Vivida              1.719           44.770 26,04

12 cruzeiro do Iguaçu                 461           12.087 26,22

13 Dois Vizinhos              1.889           29.929 15,84

14 Enéas Marques                 888           13.903 15,66

15 Flor da Serra do Sul                 674           16.349 24,26

16 Francisco Beltrão              3.008           42.279 14,06

17 Honório Serpa                 729           36.808 50,49

18 Itapejara do Oeste                 987           19.426 19,68

19 Manfrinópolis                 683           20.360 29,81

20 Mangueirinha              1.876           76.718 40,89

21 Mariópolis                 450           15.820 35,16

22 Marmeleiro              1.371           32.210 23,49

23 nova Esperança do Sudoeste              1.006           17.608 17,50

24 nova prata do Iguaçu              1.308           27.111 20,73

25 palmas                 649           93.751 144,45

26 pato Branco              1.049           37.812 36,05

27 pérola do Oeste              1.434           16.239 11,32

28 pinhal São Bento                 350             8.311 23,75

29 planalto              2.294           30.053 13,10

30 pranchita                 673           20.353 30,24

31 Realeza              1.398           29.824 21,33

32 Renascença                 878           28.187 32,10

33 Salgado Filho                 649           14.279 22,00

34 Salto do Lontra              1.721           31.802 18,48

35 Santa Izabel do Oeste              1.406           30.007 21,34

36 Santo antônio do Sudoeste              1.984           26.113 13,16

37 São João              1.346           32.436 24,10

38 São Jorge do Oeste              1.121           32.748 29,21

39 Saudades do Iguaçu                 643           10.926 16,99

40 Sulina                 654           16.156 24,70

41 Verê              1.255           25.825 20,58

42 Vitorino                 544           24.843 45,67

 TOTAL            47.850       1.244.569 26,01

  fonte: IBGE-censo agropecuário, 2006.   
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Tabela 03 – panorama do pIB e IDH-M no Sudoeste do paraná    

 PIB IDh-M

1 ampere  R$                   10.009,69 0,793

2 Barracão  R$                   10.261,87 0,764

3 Bela Vista da caroba  R$                     8.747,00 0,738

4 Boa Esperança do Iguaçu  R$                   12.330,69 0,741

5 Bom Jesus do Sul  R$                     8.562,00 0,696

6 Bom Sucesso do Sul  R$                   21.042,00 0,776

7 capanema  R$                   13.003,87 0,803

8 chopinzinho  R$                   11.356,40 0,773

9 clevelândia  R$                   13.083,74 0,73

10 coronel Domingos Soares  R$                     9.223,00 0,704

11 coronel Vivida  R$                   11.812,01 0,775

12 cruzeiro do Iguaçu  R$                     8.944,45 0,737

13 Dois Vizinhos  R$                   15.528,12 0,773

14 Enéas Marques  R$                   11.814,11 0,782

15 Flor da Serra do Sul  R$                   12.015,77 0,732

16 Francisco Beltrão  R$                   12.872,12 0,791

17 Honório Serpa  R$                   14.612,37 0,71

18 Itapejara do Oeste  R$                   14.040,06 0,786

19 Manfrinópolis  R$                     7.745,84 0,71

20 Mangueirinha  R$                   40.678,12 0,754

21 Mariópolis  R$                   15.965,00 0,799

22 Marmeleiro  R$                     9.450,00 0,753

23 nova Esperança do Sudoeste  R$                     8.970,70 0,722

24 nova prata do Iguaçu  R$                   10.317,65 0,754

25 palmas  R$                     9.448,85 0,737

26 pato Branco  R$                   17.518,61 0,849

27 pérola do Oeste  R$                     9.091,41 0,759

28 pinhal São Bento  R$                     8.123,50 0,708

29 planalto  R$                     9.370,21 0,763

30 pranchita  R$                   14.689,05 0,803

31 Realeza  R$                   11.598,00 0,783

32 Renascença  R$                   19.231,50 0,746

33 Salgado Filho  R$                   11.651,55 0,759

34 Salto do Lontra  R$                     8.397,71  

35 Santa Izabel do Oeste  R$                   10.542,45 0,767

36 Santo antônio do Sudoeste  R$                     7.322,79 0,715

37 São João  R$                   14.726,29 0,774

38 São Jorge do Oeste  R$                     9.932,56 0,754

39 Saudades do Iguaçu  R$                     7.679,31 0,781

40 Sulina  R$                   12.467,77 0,773

41 Verê  R$                   15.019,83 0,774

42 Vitorino  R$                   20.539,87 0,785

 TOTAL  R$                 529.737,84 31,126
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Tabela 04 – panorama da produção de Grão no Sudoeste do paraná

  Soja Milho feijão Trigo

1 ampere             5.408          8.387   

2 Barracão             2.088          4.094   

3 Bela Vista da caroba             7.059          4.156   

4 Boa Esperança do Iguaçu             4.595          8.505             700  

5 Bom Jesus do Sul             2.200        21.600             420  

6 Bom Sucesso do Sul           25.584        22.225          6.500  

7 capanema           38.400        37.000          3.645  

8 chopinzinho           68.820        22.225          1.575  

9 clevelândia           63.265        42.300          4.530        14.300 

10 coronel Domingos Soares           35.100        29.250             400          2.200 

11 coronel Vivida           67.700        36.978          5.450        22.000 

12 cruzeiro do Iguaçu             4.200        11.000             645          1.888 

13 Dois Vizinhos           32.400        34.500          3.254        14.400 

14 Enéas Marques             2.310          5.900             270             735 

15 Flor da Serra do Sul           10.000        34.500             700          2.000 

16 Francisco Beltrão           26.400        37.900          1.680          6.300 

17 Honório Serpa           53.865        44.300          2.989        12.850 

18 Itapejara do Oeste           29.115        24.021          3.400        12.000 

19 Manfrinópolis                240          7.450             170             320 

20 Mangueirinha           84.875        20.750          9.300        24.530 

21 Mariópolis           25.050        20.400          3.540          5.400 

22 Marmeleiro           30.080        25.920          1.670          3.400 

23 nova Esperança do Sudoeste             3.750        10.200             110          1.848 

24 nova prata do Iguaçu           25.175        47.880          2.220        10.800 

25 palmas           52.000        38.000          1.080          5.500 

26 pato Branco           61.516        44.798        14.760        21.000 

27 pérola do Oeste           14.580        11.456             126        10.540 

28 pinhal São Bento             1.188          5.945              400 

29 planalto           29.750        13.125             740        13.205 

30 pranchita           31.480          8.525             870        19.000 

31 Realeza           31.500        23.940             912        12.000 

32 Renascença           46.265        39.200        66.150        14.000 

33 Salgado Filho                840        22.750             480             900 

34 Salto do Lontra           18.200        36.050          1.080          9.200 

35 Santa Izabel do Oeste           22.161        14.750             938        17.745 

36 Santo antônio do Sudoeste           17.190        13.400          1.365          9.900 

37 São João           52.983        19.325          1.050        12.100 

38 São Jorge do Oeste           13.791        11.430             555          7.200 

39 Saudades do Iguaçu             4.960          5.800             190             612 

40 Sulina             9.275          6.075             870          1.500 

41 Verê           19.060        43.800          3.740  

42 Vitorino           43.560        45.018        13.970        13.200 

 TOTAL       1.117.978       964.828       162.044       302.973 
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1.5) INfRAESTRUTURA
•	  Rodovias: a Região conta com ligação asfáltica entre todos os municípios com mais de 900 km de traçados, sendo que estas ligações são por 

estradas secundárias, onde não há acostamento e foram executadas no traçado das rodovias não pavimentadas existentes, o que tem caracterizado 
em rodovias desatualizada pelo grande número de veículos que nos últimos anos entram na frota destes municípios, além de que os veículos hoje 
produzidos tem características muito diferente em termos de velocidade e capacidade de transporte dos que trafegavam na época em que foram 
elaborados os projetos dessas rodovias.

•	  Ensino: São  13.174 matrículas em 2009 na educação superior no sudoeste, sendo 2.155 nas Instituições Federais, 9.151 nas particulares, 443 
nas municipais e 1.425 nas Estaduais.

•	  aeroportos: a centralidade Sudoeste possui dois aeroportos em condições de operar comercialmente com pequenas aeronáveis, sendo que no 
momento apenas a cidade de Francisco Beltrão possui voos comerciais em três vezes por semana, nos demais municípios não possui aeroportos 
com capacidade de operar voos comerciais.

a) Superiores públicas: na região estão localizados 5 Instituições de Ensino Superior que são públicas sendo 3 federais (IFpR em palmas, uTFpR, 
com campus em pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos e uFFS com campus na cidade de Realeza) e 2 estaduais (unIOESTE, com 
campus na cidade de Francisco Beltrão e unIcEnTRO, com campus em chopinzinho).

b) Superior particular: São 13 Instituições de ensino com faculdades em pato Branco, Francisco Beltrão Dois Vizinhos, chopinzinho, clevelândia, 
Realeza, ampere, Mangueirinha e Barracão.

c) Ensino Médio: no Sudoeste do paraná foram matrículasdos no ensino médio no ano de 2010, 29.480 estudantes em todas as Instituições sendo 
178 em Instituições Federais, 27.543 em nível Estadual e 1.754 a nível particular.

d) Ensino profissionalizante: a Região contou em 2010 com 1.781 matrículass no ensino profissionalizante, sendo 174 em Instituições Federais, 
1.134 em Instituições Estaduais e 477 em Instituições particulares.

e) Ensino Fundamental: São 94.886 matrículas no ensino fundamental com 44.308 na rede estadual, 46.046 na rede municipal e 4.532 na rede 
particular. 

•	  Saúde:  Existe dois polos principais no Sudoeste que contam com uma estrutura de saúde satisfatório, sendo nas cidades de Francisco Beltrão e 
pato Branco, nas outras cidades contam com estruturas básicas de saúde.

2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1) POTENCIALIDADES
a centralidade Sudoeste, região com grande produção agropecuária sendo que possui, por sua localização, próxima ao Estado de Santa catarina e 

a argentina, inclusive com ligação para o chile, possui grande potencialidade de desenvolvimento, pois a Indústrialização é ainda incipiente, não só de 
produtos agrícolas mas outros ramos como a produção de softwares, metalúrgica e tecidos. possui uma educação técnica em desenvolvimento, possuindo 
cursos em diferentes áreas, principalmente aqueles nas áreas de Engenharia, arquitetura e agronomia, contando atualmente com a oferta de cursos na 
área de Engenharia agronômica, civil, Elétrica, Mecânica, de computação, ambiental de produção e arquitetura. com uma população de mais de 500 
mil habitantes diretamente ligadas a região, ainda influenciando a população do Estado vizinho de Santa catarina e a argentina. 

2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES
 a região possui um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do paraná, com pouco investimento na Indústrialização, sendo grande ex-

portadora de grãos para outras regiões ou para fora do país, agregando pouco valor nos produtos. O comércio entre os países vizinhos é dificultado pois 
não possui estação aduaneira, apenas na divisa com o Estado vizinho está situada a aduana de Dionísio cerqueira o que dificulta as relações comerciais 
com os demais países principalmente com a argentina e o chile, potenciais parceiros comerciais com o Sudoeste e o Estado do paraná.



182

EBDR paRanaVaÍ | SANEAMENTO (COLETA E TRATAMENTO) 

182

EBDR paTO BRancO | IMPLANTAçãO E MODERNIzAçãO DA ADUANA DE CAPANEMA

182

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO

3.1) Implantação e Modernização das Aduanas de Capanema  e Santo Antônio do Sudoeste

3.2) Disponibilidade de Recursos Técnicos Profissionais
a implantação das aduanas de capanema e Santo antônio do Sudoeste não requerem grandes investimentos em obras físicas, pois a estrutura básica 

está posta, sendo necessário somente a alocação dos órgãos federais, como polícia Federal, Ministério da agricultura e Receita Federal. 

O grande entrave para a Instalação das aduanas de capanema (aduana para cargas) e Santo antônio do Sudoeste (turismo) está no país Vizinho, 
que está incumbido de implantar o pátio da aduana, em capanema já que os acordos preexistente preveem que o despacho seja integrado e feito no país 
vizinho.  Enquanto a aduana de Santo antônio do Sudoeste, requer poucos investimentos na estrutura física, a qual já está contemplado em orçamento 
da união, e como capanema necessita de acordo internacional com a argentina, que viabilize a implantação do despacho aduaneiro para turismo.

3.3) Justificativa da Temática
 a localização da região Sudoeste, faz divisa com a argentina,  não possuindo nenhuma estação aduaneira entre os dois países dificulta o co-

mércio bilateral entre Brasil e argentina, fazendo com que o despacho aduaneiro se concentre em Foz do Iguaçu, no paraná, e Dionísio cerqueira, em 
Santa catarina, o que tem feito com que caminhões fiquem mais de 7 dias nas filas antes de as cargas serem despachadas. a Instalação de aduana na 
fronteira entre capanema e a argentina possibilitará que grande parte das mercadorias, hoje despachadas em Foz do Iguaçu e Dionísio cerqueira, venham 
a ser despachadas na aduana de capanema, fazendo com que o comercio entre os países encontre maior agilidade diminuindo a permanência para os 
despachos aduaneiros. a aduana de Santo antônio do Sudoeste, com objetivo específico de turismo, fará com que o fluxo turístico entre os dois países 
seja aumentado, principalmente com a possibilidade de trânsito fronteiriço seja feito durante as 24 horas do dia.

4) BENEfíCIOS ECONôMICOS PARA O SETOR PRIVADO E SETOR 
PúBLICO

Setor  Privado:  a implantação da Estação aduaneira de capanema, e Santo antônio do Sudoeste,  possibilitará a redução de custos com  o comércio 
internacional, pois hoje o tempo médio de despacho fica muito alto, encarecendo as mercadorias e dificultando o atendimento aos clientes, beneficiários 
dessa importação, a redução de custos com a importação e exportação de produtos repercutirá diretamente no custo final dos produtos para a população 
dos dois países e aumento da rentabilidade das empresas envolvidas.

Setor Público:  a implantação da aduana de capanema  e Santo antônio do Sudoeste, sonho antigo da região, que ficou isolada, com a desativação 
da Estrada do colono, propiciará o surgimento de um corredor de comércio entre Brasil e argentina,  aumentando os níveis de emprego na região pela 
instalação de empresas comerciais e Indústriais aumentando a orçamentação dos municípios para utilização em saúde e educação. O desenvolvimento 
regional passa pela integração entre os países do Mrecosul, o que com a implementação da aduana será facilitado.

5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA
a mobilização necessária para a implementação da estação aduaneira, está basicamente centrada nas ações com a argentina, para a efetivação do 

pátio da aduana e instalações dos órgão burocráticos, tanto na argentina como no Brasil. a  mobilização está na política comercial entre os dois países.

 

6) POTENCIAL ExPLORADO 
 Brasil e argentina, são grandes parceiros comerciais, os maiores do Mercosul, sendo que as transações comerciais entre os dois países estão em 

todas as áreas, e no ano de 2010 ficaram em mais de 32 bilhões de dólares, sendo que para este ano estes números devem ficar acima de 40 bilhões de 
dólares, sendo que deste total em torno de 43% são por rodovias, sendo que hoje existe 6 aduanas na fronteira com a argentina, sendo apenas uma no 
paraná, segundo fontes do MDIc/BR o número de caminhões brasileiros em 2007 era de 49.667 e 13.713 caminhões argentinos que faziam o transporte 
rodoviário entre os dois países. 
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7) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA E ALOCAçãO DE RECURSOS fINANCEIROS

PROGRAMA PROfRONTEIRA
a ampliação de uma EaDI (Estação aduaneira de Interior)  na região sudoeste do paraná, faz parte de uma  iniciativa que teve início em julho de 

2005, no âmbito dos fóruns de desenvolvimento locais. Inicialmente foram realizados estudos e pesquisas a fim de identificar investimentos estruturantes 
que poderiam ser implementados, para ampliar as perspectivas de desenvolvimento integrado e que possibilitassem gerar oportunidades para a Fronteira 
do Sudoeste, mas também, trouxessem reflexos positivos para os municípios da Região Sudoeste do paraná, Extremo-oeste de Santa catarina e o Extremo 
Oriente da argentina.

Em quatro anos este projeto teve grande crescimento e repercussão, passou a ser denominado pROGRaMa pROFROnTEIRa, e recentemente foi 
aprovado pelo Ministério da Integração nacional como projeto modelo de desenvolvimento transfronteiriço a ser reaplicado em outras regiões de fronteira 
do Brasil. por outro lado foi fundamental para motivar a articulação dos 39 municípios dos Estados de Santa catarina e paraná no Brasil e província de 
Misiones na argentina para a criação do Fórum da Integração Municipal, culminando com a assinatura do projeto Líder no dia 31 de julho de 2009 em 
Dionísio cerqueira – Santa catarina.

no final de setembro de 2008, o pROGRaMa pROFROnTEIRa foi incluído como exemplo bem-sucedido de projeto de cooperação transfronteiriça, no 
projeto Fronteiras do Brasil do Sebrae, que teve no início em dezembro de 2008, inaugurado o centro de Tecnologias de Fronteira, Foz do Iguaçu, unindo 
diversos parceiros nacionais e internacionais para fomentar o intercâmbio comercial e a cooperação entre os países do Mercosul.

O pROFROnTEIRa entende que através da cooperação transfronteiriça e a união de esforços para dar solução a problemas comuns, as regiões con-
flituosas, como historicamente eram consideradas as regiões de fronteiras, podem ser geradoras de desenvolvimento local sustentável. com base nos 
elementos históricos de construção do programa e os estudos específicos já realizados, bem como as potencialidades existentes e necessidades em vista 
da dinamização do desenvolvimento da região em estudo, o programa contempla cinco eixos estruturantes: desenvolvimento da produção, infraestrutura 
urbana e rural, turismo, cultura e idiomas,  e logística vocacionada.
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GOVERNO fEDERAL
Ministério dos Transportes

Denit – Departamento nacional de Infraestrutura de Transporte

Ministério das Relações Internacionais 

Ministério da Indústria e comércio

8) SIGNATÁRIOS
na elaboração deste estudo diretamente envolveram-se as associações de Engenheiros, arquitetos e agrônomos da região: associação Regional 

de Engenheiros e arquitetos de pato Branco (aREa-pB), associação de Engenheiros agrônomos de pato Branco (aEapB), associação de Engenheiros 
agrônomos de Francisco Beltrão (aEaFB), associação de Engenheiros e arquitetos do Sudoeste do paraná (SuDEnGE), associação de Engenheiros civis 
da Fronteira do Iguaçu (aSSEFI) e associação de Engenheiros e arquitetos de palmas (aEap). além das Entidades de classe envolvidas diretamente na 
elaboração participaram da discussão do tema as entidades listadas abaixo.

•	  prefeitura Municipal da capanema

•	  câmara de Vereadores de capanema

•	  câmara de Vereadores de Dois Vizinhos

•	  prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

•	  câmara de Vereadores de Realeza

•	  prefeitura Municipal de Realeza

•	  prefeitura Municipal de Santo antônio do Sudoeste

•	  câmara de Vereadores de Santo antônio do Sudoeste

•	  câmara de Vereadores de chopinzinho

•	  prefeitura Municipal de chopinzinho

•	  câmara de Vereadores de coronel Vivida

•	  prefeitura Municipal de coronel Vivida

•	  câmara de Vereadores de palmas

•	  prefeitura Municipal de palmas

•	  câmara de Vereadores de clevelândia

•	  prefeitura Municipal de Saudades do Iguaçu

•	  agência de Desenvolvimento do Sudoeste

•	  universidade Tecnológica Federal do paraná (uTFpR) Dois Vizinhos

•	  universidade Tecnológica Federal do paraná (uTFpR) pato Branco



185

EBDR paTO BRancO | IMPLANTAçãO E MODERNIzAçãO DA ADUANA DE CAPANEMA

185



186

EBDR paRanaVaÍ | SANEAMENTO (COLETA E TRATAMENTO) 

186

EBDR LaRanJEIRaS DO SuL | PAVIMENTAçãO DE ESTRADAS RURAIS

186



187

EBDR LaRanJEIRaS DO SuL | PAVIMENTAçãO DE ESTRADAS RURAIS

187

ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M12

Regional: Pato Branco

Centralidade: Laranjeiras do Sul

Tema: Pavimentação de Estradas Rurais
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL
a centralidade Laranjeiras do Sul que  geograficamente está situada entre a margem direita do Rio Iguaçu e margem esquerda do Rio piquiri a Oeste 

com o Oeste do paraná e a Leste com candói e Guarapuava. 

Mapa 1

 

a centralidade é composta por 14 municípios que  fazem parte da jurisdição da Inspetoria  de Laranjeiras do Sul do cREa-pR.

O Município de  Laranjeiras do Sul exerce importante influência sobre a região possuindo as estruturas governamentais, bem como a concentração de 
serviços nas áreas de saúde e educação. 

compõem esta centralidade os Municípios de Laranjeiras do Sul, Quedas do Iguaçu, campo Bonito, Diamante do Sul, Espigão alto do Iguaçu, Rio 
Bonito do Iguaçu, Virmond, Ibema, porto Barreiro, todos estes pertencentes ao Município de  Laranjeiras, sendo desmembrados no decorrer dos anos com 
o desenvolvimento da região, mais três municípios englobam esta centralidade, cantagalo, Goioxim e Marquinhos.

Laranjeiras do Sul foi a capital do território do Iguaçu de 1943 a 1946, território este que foi criado pelo Decreto-lei nº 5.812, de 13 de setembro de 
1943 e extinto 3 anos após em 18 de setembro de 1946, pela promulgação da constituição de 1946. O território abrangia o oeste do Estado do paraná 
e Santa catarina.

a centralidade Laranjeiras do Sul possui uma população total de 152.475 habitantes, sendo que deste total 83.348 vivem nas áreas urbanas, o equi-
valente a 54,66% e 69.127 nas áreas rurais o que equivale a 45,33% do total de habitantes, vale ressaltar que embora mais de a metade da população 
viva em áreas urbanas estes municípios têm como característica principal possuírem uma população urbana intimamente ligada ao meio rural e em muitos 
casos somente fixam residência nas cidades e trabalham com a agricultura.
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1.2) RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS
a centralidade Laranjeiras do Sul, possui uma população segundo o censo de 2010 de 152.575 habitantes, que  residem em 51.907 domicílios 

sendo que 57% (29.491) situam-se nos centros urbanos e 43% (22.416) situam-se nas áreas rurais dos municípios, os recursos naturais disponíveis são 
áreas de terras possíveis para a instalação de aterros sanitários sem prejudicar o meio ambiente.

1.3) RECURSOS ECONôMICOS 
•	  Agricultura:   na região a predominância é de pequenas propriedades agrícolas, baseada na agricultura familiar, possuindo uma grande quantidade 

de assentamentos de sem-terras, onde mais de 45% da população é rural, e a que movimenta a atividade econômica.

•	  Comércio: O comércio da região está localizado nos povoados urbanos na sede dos municípios, destacando-se as cidades de Laranjeiras do Sul e 
Quedas do Iguaçu, como polos comerciais da região.

•	  Serviços: O setor é representado principalmente pela saúde, sendo que está mais centralizado nas duas cidades polos 

•	  Indústria: O parque Indústrial da região é praticamente inexistente, sendo que apenas algumas indústrias no ramo madeireiro podem ser citadas, 
principalmente na cidade de Quedas do Iguaçu,  enquanto nas demais cidades a Indústrialização é pequena baseada na transformação dos produ-
tos agrícolas.

1.4) qUADROS-RESUMOS
Tabela 01 – população centralidade Laranjeiras do Sul

  Urbana Rural Total

1 campo Bonito 2580 1827 4407

2 cantagalo 8509 4443 12952

3 Diamante do Sul 1405 2105 3510

4 Espigão alto do Iguaçu 1646 3031 4677

5 Goioxim 1756 5747 7503

6 Guaraniaçu 7804 6778 14582

7 Ibema 4941 1125 6066

8 Laranjeiras do Sul 25031 5746 30777

9 Marquinhos 524 4457 4981

10 nova Laranjeiras 2372 8869 11241

11 porto Barreiro 691 2972 3663

12 Quedas do Iguaçu 20987 9618 30605

13 Rio Bonito do Iguaçu 3222 10339 13561

14 Virmond 1880 2070 3950

 centralidade Laranjeiras 83348 69127 152475

fonte, IBGE, censo 2010.
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Tabela 02 – panorama do pIB e IDH-M centralidade Laranjeiras do Sul

   PIB  Total IDh-M

1 campo Bonito  R$    16.983,88  R$        74.847.959,16 0,69

2 cantagalo  R$       7.850,14  R$      101.675.013,28 0,69

3 Diamante do Sul  R$       6.953,30  R$        24.406.083,00 0,68

4 Espigão alto do Iguaçu  R$       9.536,39  R$        44.601.696,03 0,71

5 Goioxim  R$       8.306,90  R$        62.326.670,70 0,68

6 Guaraniaçu  R$    10.727,00  R$      156.421.114,00 0,73

7 Ibema  R$       9.263,28  R$        56.191.056,48 0,72

8 Laranjeiras do Sul  R$       8.424,03  R$      259.266.371,31 0,75

9 Marquinhos  R$       7.588,76  R$        37.799.613,56 0,69

10 nova Laranjeiras  R$       8.087,01  R$        90.906.079,41 0,7

11 porto Barreiro  R$    10.787,00  R$        39.512.781,00 0,72

12 Quedas do Iguaçu  R$       7.819,88  R$      239.327.427,40 0,75

13 Rio Bonito do Iguaçu  R$       7.353,26  R$        99.717.558,86 0,67

14 Virmond  R$    10.171,16  R$        40.176.082,00 0,72

 centralidade Laranjeiras  R$  129.851,99  R$  1.327.175.506,19 9,88

fonte: IBGE, censo 2010.

Tabela 03 – panorama das propriedades e Áreas agrícolas centralidade Laranjeiras do Sul

  N. Propriedade Área

1 campo Bonito                       571                            28.989 

2 cantagalo                   1.116                            45.229 

3 Diamante do Sul                       573                            23.691 

4 Espigão alto do Iguaçu                       774                            21.448 

5 Goioxim                   1.220                            52.749 

6 Guaraniaçu                   2.041                          108.361 

7 Ibema                       296                            11.022 

8 Laranjeiras do Sul                   1.368                            48.033 

9 Marquinhos                   1.030                            45.289 

10 nova Laranjeiras                   1.677                            75.504 

11 porto Barreiro                       509                            11.587 

12 Quedas do Iguaçu                   2.315                            45.275 

13 Rio Bonito do Iguaçu                   2.552                            43.751 

14 Virmond                       588                            18.206 

 centralidade Laranjeiras                 16.630                          579.134 

fonte: IBGE ,censo 2010
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Tabela 04 – produção agrícola da centralidade Laranjeiras do Sul

  Soja Milho feijão Trigo

1 campo Bonito         39.639        53.640        3.240       12.220 

2 cantagalo         33.320        25.970        3.300        5.740 

3 Diamante do Sul          2.390          5.917           532           480 

4 Espigão alto do Iguaçu         17.715        19.980        2.059        3.450 

5 Goioxim         28.650        42.810        3.635        8.350 

6 Guaraniaçu         37.201        57.000           946       10.400 

7 Ibema         13.350        30.160           640        2.400 

8 Laranjeiras do Sul         27.820        38.319        3.175        3.817 

9 Marquinhos          6.042        15.062           562           330 

10 nova Laranjeiras         13.695        43.706        1.472           840 

11 porto Barreiro         20.146        22.305        2.072        2.250 

12 Quedas do Iguaçu         30.605        45.847        4.179        4.500 

13 Rio Bonito do Iguaçu         21.758        50.049        3.753           900 

14 Virmond          9.375        24.500        2.632        1.388 

 centralidade Laranjeiras       301.706       475.265       32.197       57.065 

fonte: IBGE, censo 2010.    

Tabela 05 – panorama da pecuária da  centralidade Laranjeiras do Sul

  Bovinos Suínos Aves Leite

1 campo Bonito 26772 6134 468000 13.500.000

2 cantagalo 33400 23730 36630 8.580.000

3 Diamante do Sul 41850 6717 63770 6.800.000

4 Espigão alto do Iguaçu 21996 13808 479.700 20.328.000

5 Goioxim 28700 8080 41.262 4.930.000

6 Guaraniaçu 134500 62760 1.700.000 10.005.000

7 Ibema 14148 869 690.000 2.833.000

8 Laranjeiras do Sul 54400 16395 43.472 23.770.000

9 Marquinhos 56700 4890 16.932 6.110.000

10 nova Laranjeiras 96700 16685 198.300 15.051.000

11 porto Barreiro 25094 1490 24.500 23.780.000

12 Quedas do Iguaçu 49491 34085 388.000 42.401.000

13 Rio Bonito do Iguaçu 40459 12545 45.000 53.036.000

14 Virmond 11350 12700 12.261 1.135.000

 centralidade Laranjeiras 635560 220888 4207827 232259000

fonte: IBGE, censo 2010.   
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Tabela 06 – Sistema Viário da centralidade Laranjeiras do Sul

Municípios Sem Pavimentação Com Pavimentação Total

campo Bonito 699 1 700

cantagalo 200 200

Diamante do Sul 270 14 284

Espigão alto do Iguaçu 317 50 367

Goioxim 1.480 20 1500

Guaraniaçu 2.530 20 2.550

Ibema 432 18 450

Laranjeiras do Sul 2.580 20 2600

Marquinhos 860 40 900

nova Laranjeiras 2.777 23 2800

porto Barreiro 200 200

Quedas do Iguaçu 715 85 800

Rio Bonito do Iguaçu 2.900 100 3000

Virmond 689 26 715

centralidade Laranjeiras 16.649 417 17.066

1.5) INfRAESTRUTURA
•	  Rodovias: a Região conta com ligações asfáltica entre os municípios, sendo que as Rodovias Federais 277 são as principais rotas rodoviárias, e 

as rodovias municipais contam com mais de 14.000 km 

•	  Aeroportos: na centralidade Laranjeiras não há nenhum aeroporto que opere comercialmente

•	  Comunicação: a região possui 8 emissoras de rádio, e 14 agências dos correios. 

•	  Educação: na região estão situadas 15 agências bancárias, além de serviços de saúde como hospitais, clínicas médicas e odontológicas, na área 
de educação a região possui 2 instituição públicas e 1 particular que oferecem cursos superiores em diferentes áreas. na educação superior são 
457 matrículas, sendo que no total do ensino regular possuem 41.176 matrículas, segundo dados de 2010.

2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1) POTENCIALIDADES
a centralidade conta com mais de 16 mil famílias vivendo quase que exclusivamente da atividade rural, norteando o desenvolvimento de todos os 

municípios da região, sendo que estas propriedades produziram segundo dados do  IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mais de 800 to-
neladas de grãos, no ano de 2009, produzindo 232.259.000, possuindo um rebanho bovino de 635.530 cabeças,  220.888 cabeças de suínos alojadas 
e 4.207.827 cabeças de aves alojadas, ainda possuindo mais de 579.134 hectares de terras. 

2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES:
 O Índice de Desenvolvimento Humano da região está entre os dois mais baixos do Estado do paraná, o desenvolvimento embora baseado em 

atividade com grande potencial, está calcado basicamente na produção de produtos primários sendo vendidos inaturos sem qualquer processo que envol-
va agregação de valores, e uma das causas básicas está na infraestrutura desses municípios principalmente na sua estrutura viária, que é composta por 
mais de 14.000 km de estradas municipais não pavimentadas, que dificulta sobremaneira o escoamento da produção.
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3) TEMÁTICA BÁSICA PROPOSTA

3.1) PAVIMENTAçãO DE ESTRADAS RURAIS
 a infraestrutura de uma região é o fundamento básico para haver o desenvolvimento de uma Região de um Estado ou de um país. as estradas 

são meios mais eficazes de estabelecer uma infraestrutura básica para uma certa população, pois é através delas que o ser humano exerce primeiramente, 
o direito de ir e vir, direito fundamental  para as populações. as estradas localizadas no interior dos municípios, ditas estradas municipais, são fundamen-
tal para o escoamento da produção dos municípios fazendo ligação das propriedades e as sedes dos municípios com o resto do país.

3.2) DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TÉCNICOS PROfISSIONAIS
Os recursos técnicos existentes na centralidade, que são compostos por 572 profissionais das diferentes áreas tecnológicas que podem atuar dire-

tamente na elaboração de projetos e execução da pavimentação de vias municipais. São 5 profissionais da agrimensura, 386 da agronomia,  11 da 
arquitetura, 50 da Engenharia civil, 94 da Engenharia Elétrica,  2 da Geologia e Minas, 21 da Engenharia Mecânica e 3 da Engenharia Química, além 
dos profissionais a região possui 70 empresas registradas com responsável técnico aptos a desenvolver os trabalhos.

3.3) JUSTIfICATIVA DA TEMÁTICA
Mais de 45% da população da Região está situada na zona rural dos municípios, que utilizam como via de acesso aos serviços de saúde, educação, 

comercio, lazer, e principalmente para escoamento da produção as estradas municipais que totalizam 17.076 km, sendo que apenas 417 Km são pa-
vimentadas o que significa 2,5% do total. a centralidade produziu no ano de 2009, segundo dados do IBGE, 866.233 toneladas de produtos agrícolas 
que passaram por estas estradas, bem como tem uma produção de 232.598.000 anual de leite, o que equivale uma produção diária de 637 mil litros 
diários, que também usam as estradas vicinais para poder escoar esta produção, além da produção de suínos, aves e bovinos. Ocorre que estas estradas 
como não são pavimentadas são de difícil manutenção, sendo que principalmente nos dias chuvosos, comunidades inteiras ficam praticamente isoladas, 
sem meios de transporte, e estudantes sem vir as escolas, pois o transporte escolar não chega até eles. 

4) BENEfíCIOS ECONôMICOS PARA O SETOR PúBLICO E PRIVADO
Setor Público: a manutenção de mais de 18 mil quilômetros de estradas pelos municípios gera uma despesa anual, que equivale em um grande 

percentual do orçamento desses municípios e que poderiam sere disponibilizados para investimento em outros setores como saúde e educação, a pavi-
mentação possibilitara também que o Município de senvolva programas que integre a população urbana com a população rural. Melhoria significativa no 
oferecimento dos serviços de saúde e educação, pois o acesso a estes serviços fica facilitado com vias pavimentadas. Outro fator fundamental que ocorre 
quando da execução de projetos de pavimentação com pedras irregulares é que este tipo de pavimentação demanda uma quantidade bastante grande de 
mão de obra, o que gera emprego e renda para as pessoas menos qualificadas, melhorando a condição de vida da população.

Setor Privado:  Os benefícios para o setor privado, seriam imediatos, oferecendo condições melhores de trafegabilidade por estas vias, economizando 
tanto na manutenção de veículos como com a utilização de combustíveis, mas principalmente, com a agilidade no transporte dos produtos agrícolas em 
qualquer situação. Diminuindo os custos de frete o que aumentaria a lucratividade para o produtor agrícolas.

 

5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA
a mobilização necessária para que seja implantado um programa de pavimentação de estradas rurais está na previsão de recursos pelo governo fede-

ral, estabelecendo programa direcionado a região objeto do Estudo Básico de Desenvolvimento Regional – EBDR, onde o programa estabeleça recursos 
tanto para o desenvolvimento dos projetos como para a execução desses projetos, a fundo perdido para os municípios, e que o programa priorize estradas 
vicinais onde se tenha maior fluxo de produção agrícolas. 

6) POTENCIAL ExPLORADO
a adoção de um programa de pavimentação de estradas rurais com pavimentação com pedras irregulares, possibilitam que haja melhoria em todos 

os setores da economia dos municípios atendidos, gerando emprego e renda, nas áreas urbanas e áreas rurais, e o desenvolvimento humano de toda a 
população rural, pois melhora o acesso a todos os serviços e oferece o direito fundamental de ir e vir. como já destacado, existe a possibilidade de me-
lhoria na lucratividade das propriedades agrícolas, inclusive com a maior facilidade de adoção de novas tecnologias. 
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7) VIABILIDADE ORçAMENTARIA E ALOCAçãO DE REURSOS fINANCEIROS
•	  Governo Federal

•	  Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento

•	  caixa Econômica Federal

•	  Banco do Brasil

8) SIGNATÁRIOS
na elaboração deste estudo diretamente envolveu-se a associação de Engenheiros e arquitetos do Vale do piquiriguaçu – aenvapi, além da Entidade 

de classe participaram das discussão as entidades listadas abaixo:

•	  prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul

•	  prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu

•	  prefeitura Municipal de Espigão alto do Iguaçu

•	  câmara de Vereadores de Laranjeiras do Sul

•	  câmara de Vereadores de Quedas do Iguaçu

•	  câmara de Vereadores de Virmond

•	  Emater – Laranjeiras do Sul

•	 Emater – Quedas do Iguaçu

•	  SEaB – Laranjeiras do Sul
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M13

Regional: Ponta Grossa

Centralidade: União da Vitória

Tema: Infraestrutura rodoviária e aeroviária regional
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIzAçãO ESPACIAL E GEOGRÁfICA DA CENTRALIDADE: REGIãO SUL DO PARANÁ, 
DIVISA COM O ESTADO DE SANTA CATARINA

1.2) RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS DISPONíVEIS
a região de união da Vitória faz parte da grande área compreendida pela mata de araucárias ou Floresta Ombrófila Mista, onde estão presentes es-

pécies de alto valor comercial e que identificaram, no auge do extrativismo, os municípios com maior desenvolvimento, onde se inseria a região de união 
da Vitória, chegando a representar a terceira maior economia do Estado.

atualmente a região se destaca pela aptidão florestal e indústrias de produtos derivados da madeira, carvão vegetal, indústria cerâmica, mineração 
de areia e xisto, erva-mate, mel e agricultura.

a atividade ervateira sempre teve grande importância para a região Sul do Brasil e, em particular, para o Estado do paraná onde a região de união da 
Vitória representando 55% da produção do Estado. a erva-mate produzida, reconhecida pela sua qualidade, é vendida para outras regiões do país e para 
o exterior, comercializada tanto como folhas verdes, não processadas, quanto na forma cancheada (beneficiamento primário) e como produtos Indústria-
lizados, os quais incluem a erva-mate para chimarrão, o chá mate e o mate solúvel.

a madeira representa o segundo produto de exportação no agronegócio do Estado (23,02% em 2005). cabe ressaltar que o paraná responde por qua-
se um terço das exportações brasileiras de produtos de madeira processada mecanicamente, tendo como carro-chefe os compensados (cOMpEnSaDO 
pODE pERDER MERcaDO..., 2004). no Estado existem 701.578 ha de pinus spp e 123.070 ha de Eucalyptus spp, totalizando 824.648 ha de cultivos 
florestais (SBS, 2008). a produção de pinus e eucalipto totaliza 44,4% da área florestal plantada brasileira, sendo que os plantios do gênero pinus estão 
concentrados nos Estados do paraná, Santa catarina e Rio Grande do Sul, que participam com 75,8% dos plantios da espécie no país.

a aptidão madeireira da Região de união da Vitória é favorecida pelo clima subtropical úmido, com características importantes para o crescimento de 
espécies como o pinus e eucalipto, e pelas extensas áreas de seus municípios. 

na silvicultura, todos os municípios da região possuem mais do que mil hectares de áreas de florestas plantadas. nos Municípios de General carneiro 
(com 50 mil hectares), Bituruna (30 mil ha) e cruz Machado (12 mil ha) estão as maiores áreas de reflorestamento da região. considerando os nove 
municípios que compõem a região de união da Vitória, as áreas de reflorestamentos representam 14,07% da área reflorestada do Estado.
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TABELA 1 - ÁREa TOTaL, ÁREa DE FLORESTa pLanTaDa E pRODuÇÃO DE TORaS SEGunDO OS MunIcÍpIOS Da REGIÃO DE unIÃO Da VITÓRIa – paRanÁ)

fLORESTA PLANTADA (2005) - PRODUçãO DE TORAS (SAfRA 2004/2005)

MUNICíPIO ÁREA DO MUNICíPIO (km²) Área Plantada (ha) Volume Produzido (m³)

antônio Olinto 467,1 5.810 939.750

Bituruna 1.239,4 30.000 634.000

cruz Machado 1.479,4 12.816 760.500

General carneiro 1.067,9 50.000 3.074.300

paula Freitas 431,2 3.180 202.200

paulo Frontin 370,8 1.071 193.440

porto Vitória 213,8 1.620 131.350

São Mateus do Sul 1.340,3 3.460 339.300

união da Vitória 702,0 8.100 202.500

TOTAL 116.057 6.477.340

fontes: IBGE, EMaTER, SEaB/DERaL.

Em 2004, a região posicionou-se como a maior produtora de toras do Estado, apresentando um total de 6,5 milhões de m³ de produção de madeira 
em tora (20,5% do total produzido no Estado), destacando-se os Municípios de General carneiro (3 milhões de m³), antônio Olinto (940 mil m³), cruz 
Machado (760 mil m³) e Bituruna (634 mil m³). além das toras de madeira, na região produzem-se também carvão vegetal do tipo para churrasco, lenha, 
resinas, entre outros produtos. Em 2004, despontaram na produção de carvão vegetal os Municípios de cruz Machado (45 toneladas), General carneiro 
(40 toneladas) e Bituruna (32 toneladas), enquanto na produção de lenha se destacaram General carneiro (219 mil m³), São Mateus do Sul (200 mil m³) 
e antonio Olinto (180 mil m³). a produção de lenha encontra-se distribuída em todas as regiões do Estado, observando-se maior produção nas regiões 
de ponta Grossa, Irati e união da Vitória.

O segmento de celulose e papel conta com três empresas localizadas em união da Vitória: Miguel Forte (cartão duplex1 e white top liner2), novacki 
(white tope liner e semikraft3); São Gabriel (capa e miolo de papel reciclado).

fIGURA 2 - QuanTIDaDE pRODuZIDa DE caRVÃO VEGETaL – SILVIcuLTuRa(t), EM 2007.

 

fonte: IpaRDES (2009)
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fIGURA 3 - QuanTIDaDE pRODuZIDa DE LEnHa – SILVIcuLTuRa (m³), EM 2007

fonte: IpaRDES (2009)

fIGURA 4 - QuanTIDaDE pRODuZIDa DE nÓ DE pInHO – EXTRaTIVISMO (m³ ), EM 2007.

 

fonte: IpaRDES (2009)

no setor agropecuário a região de união da Vitória é representativa na produção de arroz de sequeiro, batata consumo e semente, feijão preto, fumo, 
mel e erva-mate. Os produtos são comercializados em outras regiões do país e alguns exportados, sendo o escoamento da produção feito exclusivamente 
via terrestre através de caminhões. no quadro abaixo destacamos os principais produtos produzidos na região de união da Vitória, bem como a represen-
tatividade na produção geral do Estado.
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Produtos e Produção na Região de União da Vitória

Produto Área plantada 2007 Área plantada 2011 Representação na produção 
Estadual

Laranja 83 -

Maça 72 3%

Morango 33 5%

uva 223 4%

alho 45 35 5%

aveia preta 2.000 2500 1%

Trigo 2.908 3000 -

Triticale 370 25 1%

cevada - 50 1%

arroz 5.130 3500 18%

Batata 1ª safra - 2700 14%

Batata 2ª safra - 1700 14%

Feijão 39.950 35000 10%

Feijão safrinha - 3500 5%

Milho 53.500 31000 4%

Milho safrinha - 3500 -

Soja 41.100 51000 1%

Soja safrinha - 5000 2%

amendoim - 50 1%

Batata-salsa 3.110 -

cebola 150 200 2%

Tomate 25 20 1%

Tomate safrinha - 20 -

cana-de-açúcar 239 250 -

Erva-mate - 154.265 55%

Fumo 6.741 7200 9%

Mandioca 5.024 5000 3%

Leite (mil litros) - 24.105 -

Mel (ton) - 545 9%

Ovos (mil dúzias) - 1.190 -

Boi gordo (cabeças abatidas) - 15.000 -

Frango de corte (mil cabeças abatidas) - 4.593 -

Ovinos (cabeças abatidas) - 14.890 7%

Suínos (cabeças abatidas) - 92.800 -
   

fonte: SEaB/DERaL
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no setor de mineração, a região de união da Vitória se destaca na extração de areia para aplicação direta na construção civil, onde estão instaladas 
duas grandes empresas de extração deste mineral. Toda a produção é escoada exclusivamente via terrestre por caminhões e destinada aos municípios do 
norte catarinense e oeste paranaense. Destaca-se também a extração de argila para produção de pisos e revestimentos, sendo as indústrias instaladas no 
Município de São Mateus do Sul responsável por 38,1% da produção do Estado.

no setor energético, a região conta com uma unidade de Indústrialização de xisto pirobetuminoso, a SIX/pETROBRaS, localizada em São Mateus do 
Sul. a unidade processa diariamente 7.800 toneladas de xisto, que dão origem a produtos como óleo combustível, nafta Indústrial, gás combustível, GLp 
(gás de cozinha), enxofre e subprodutos que podem ser utilizados nas indústrias de asfalto, cimento, agrícola e de cerâmica.

VOLuME DE XISTO pROcESSaDO E pRODuÇÃO DE DERIVaDOS na SIX/pETROBRaS – paRanÁ, 2000-2004

ESPECIfICAçãO UN 2000 2001 2002 2003 2004

Xisto bruto processado t 2.676.432 2.787.911 2.675.261 2.393.998 2.693.029

Produtos Energéticos

Óleo combustível 4 m³ 123.035 119.036 127.461 120.145 133.667

GLp 3,4 m³ 25.485 27.560 16.028 21.535 24.530

Gás de xisto 1,2 t 10.853 11.977 14.379 13.326 14.855

Produtos não energéticos

Enxofre t 23.629 25.561 21.759 19.069 20.013

nafta 5 m³ 39.400 40.088 39.108 40.450 39.695

Outros não energéticos 6 m³ - - - 3.688 3.570

fonte: anp e petrobras/SIX. 

1.3) RECURSOS ECONôMICOS ExISTENTES E qUE “MOVIMENTAM” A 
ECONOMIA REGIONAL

a) Tipos de turismo que ocorrem na região de união da Vitória
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 b) Valor adicionado, segundo setores econômicos do território união da Vitória.

 

c) Emprego formal e estabelecimentos do setor Indústrial, segundo atividades econômicas no Território união da Vitória – 2005.
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d) Emprego formal e estabelecimentos do setor de serviços no Território união da Vitória – 2005.
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e) Valor bruto da produção das principais lavouras e rebanhos e participação percentual em relação ao total do valor bruto da produção do Território 
união da Vitória.

 

f) Área e rendimento médio das principais lavouras temporárias do Território união da Vitória.
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g) principais rebanhos do Território união da Vitória.

 

h) Valor bruto da produção e participação percentual dos produtos da silvicultura no Território união da Vitória.

 

1.4) ORGANIzAçõES SOCIAIS LOCAIS fORMADAS E INfORMAçõES DEMOGRÁfICAS DA 
REGIãO
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Município População

anTÔnIO OLInTO 7.351

BITuRuna 15.883

cRuZ MacHaDO 18.043

GEnERaL caRnEIRO 13.667

pauLa FREITaS 5.430

pauLO FROnTIn 6.913

pORTO VITÓRIa 4.020

SÃO JOÃO DO TRIunFO 13.704

SÃO MaTEuS DO SuL 41.257

unIÃO Da VITÓRIa 52.753

fonte: IBGE – 2010.

Os Municípios de antônio Olinto, Bituruna, cruz Machado, General carneiro, paula Freitas, paulo Frontin, porto Vitória, São Mateus do Sul e união 
da Vitória integram a amsulpar - associação dos Municípios do Sul paranaense.

1.5) A REALIDADE ATUAL DO MERCADO DE TRABALhO, TAL COMO A DISTRIBUIçãO DE RENDA
a) Total de ocupação e distribuição percentual, segundo setores de atividade econômica e municípios do Território união da Vitória.

b) pessoas com 10 anos ou mais de idade, por sexo e condição de atividade nos municípios do Território união da Vitória – 2000.
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c) produto Interno Bruto municipal.

d) produto Interno Bruto municipal per capita.

 1.6) INDICADORES SOCIAIS
a) Síntese das condições sociais.
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b) Índice de Desenvolvimento Humano municipal, ranking e variação percentual dos componentes renda, educação e longevidade, nos municípios do 
Território união da Vitória.

 

 

1.7) INfORMAçõES SOBRE A INfRAESTRUTURA LOCAL
a) Transporte rodoviário.

Quatro rodovias principais cortam a região: BR-476 - união da Vitória a curitiba, BR-153 - união da Vitória ao Rio Grande do Sul, pRT-151 - da 
BR-476 em paulo Frontin até Irati e pRT-153 (ou trecho da BR-153) de paula Freitas até paulo Frontin.

a BR-476 é uma rodovia de boa qualidade com acostamento e boa superelevação, construída em 1970, ou seja, há 41 anos, sendo que atualmente 
possui um fluxo muito grande de veículos provenientes do Rio Grande do Sul, Santa catarina, paraná e Mercosul, com destino a curitiba e São paulo, 
o que está deteriorando a pista. necessita urgentemente de uma duplicação até araucária, onde já é duplicada, ou do aumento do número de terceiras 
faixas, o que foi feito com sucesso na região da Lapa. O trecho mais crítico é o de união da Vitória a São Mateus do Sul, com cerca de 90 km. 

a BR-153 é uma rodovia em má situação de conservação, sendo muito importante na ligação do Mercosul até a BR-476. necessita urgentemente de 
duplicação de união da Vitória a palmas/pR ou terceiras faixas até a divisa do paraná com Santa catarina; o trecho mais sofrível fica na região de General 
carneiro, onde sempre ocorrem congestionamentos e acidentes.

a pRT-151, de paulo Frontin até Irati, com cerca de 100 km, necessita urgentemente de reparos (havendo muitos buracos na região de paulo Frontin 
e Mallet), necessitando também de terceiras faixas e acostamento, o que desafogaria o fluxo de veículos na BR-476 com destino a ponta Grossa e Interior 
de São paulo, sendo que hoje a maioria dos usuários segue por São Mateus do Sul.

O Trecho da BR-153, ou pRT-153 de paula Freitas a paulo Frontin, possui 17 km de extensão, sendo que não possui revestimento asfáltico, necessi-
tando desse asfalto para reduzir em 7 km a distância até paulo Frontin. proporcionará o desafogo da BR-476 para quem segue até Irati.

b) Transporte aéreo.

O único aeroporto da região de união da Vitória, “José cleto”, tem pista com 1.000 m x 23 m e está situado no bairro São cristóvão, união da Vitória, 
tendo 20 pousos/decolagens por mês. Situado em uma altitude de 752 m, com pista asfáltica, não opera com linhas regulares, não opera por instrumen-
tos, não opera no período noturno e sua administração é feita pela prefeitura municipal.

a região pleiteia um segundo aeroporto com maior capacidade e que atue com voos comerciais regulares, no intuito de atrair grandes empresários e 
atender a população local.

c) Transporte fluvial.

não há transporte fluvial, mas possui vários rios, sendo o Iguaçu o maior, com pequena exploração turística por passeios de barcos, feito por três 
empresas da região.

Há potencialidade para integração fluvial de vários municípios pelo Rio Iguaçu. São Mateus, paulo Frontin, paula Freitas, união da Vitória, porto Vi-
tória, cruz Machado e Bituruna, desde que haja investimentos, principalmente em infraestrutura na transposição, e que seria principalmente na área de 
cunho turístico, pois para o setor comercial, o custo/benefício do transporte é menos interessante, em virtude da morosidade fluvial.
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2) DIAGNóSTICO AVANçADO

2.1) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES (OU VOCAçõES) DA CENTRALIDADE, DE ACORDO 
COM OS DADOS LEVANTADOS NO DIAGNóSTICO PRELIMINAR

“Os fatores que compõem a diferenciação de um território são de natureza cultural, ambiental, paisagística e socioeconômica. a história e a cultura 
representam um componente essencial da economia, mas de qualquer maneira pode estar empobrecida por observações pouco atenta, é necessário, en-
tão, analisar todas as suas características. Ver as particularidades de cada local é um conceito relativamente novo que deve ser explorado e aprofundado 
para  tornar esse território competitivo no contexto global”.

no contexto do Mercosul, o Estado do paraná está estrategicamente localizado entre países vizinhos, argentina e paraguai, servindo de corredor de 
exportação e importação para esses países.

na mesma esteira esse corredor atende ainda os mercados internos das regiões noroeste do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa catarina, além do 
próprio Estado do paraná. 

a rodovia BR-277 que liga o porto de paranaguá ao paraguai e norte da argentina, passando pela capital curitiba, e a BR-476, formam os principais 
eixos estruturantes da matriz rodoviária paranaense no sentido leste oeste. E é sobre a BR-476 que se debruça o presente estudo.

O Município de  união da Vitória, pólo da Região Sul do paraná, após sua emancipação política, passou por alguns ciclos econômicos: o ciclo das 
tropas, da erva-mate, da ferrovia, e finalmente o ciclo da madeira.

com o desuso da exploração da madeira nativa, paulatinamente passa a explorar as florestas plantadas, mantendo a vocação Indústrial como produtor 
de madeira.

no curso dessa história, os municípios que compõem a região se desenvolveram, uns no ramo madeireiro, outros na agricultura, especialmente a agricultura 
familiar, conforme exposto em outros capítulos deste trabalho. a cidade cresce e se expande em sua estrutura urbana, fixando-se definitivamente como centro 
de referência em saúde e como pólo universitário. assim, se transforma em um modelo de atração de viagens para aqueles que buscam os serviços oferecidos, 
e um modelo de geração para o escoamento da produção, o abastecimento e o intercâmbio com outras regiões do país e do exterior.

associados a esse tecido regional, se sobrepõe os fluxos de tráfego gerados ou atraídos no contexto maior do Mercosul.

2.1.1) Outras vocações da centralidade
além da indústria, comércio e serviços oferecidos atualmente, a região carece se desenvolver em setores mais estratégicos, tais como indústrias com 

maior tecnologia agregada, comércio especializado seus serviços afins e correlatos, e ainda  lazer e diversões.

para ilustrar, podem ser citadas as seguintes festas:

- festa do vinho em Bituruna;

- festa nacional da costela em união da Vitória;

- festa do carneiro em General carneiro;

- festa da melancia em paula Freitas. 

complementando a vocação turística, existem as belezas cênicas, formadas especialmente pelo padrão de drenagem natural, com belos cursos d’água 
encravados em vales e montanhas, encachoeirando-se em quedas espetaculares. a riqueza histórica regional é outro fator a ser explorado turisticamente, 
além do turismo de saúde, estudo e negócios já existentes.

Finalizando, podemos citar que a existência do eixo rodoviário que faz as ligações citadas  no preâmbulo deste capítulo, constitui em si própria uma 
grande potencialidade regional, de comércio, serviços e geração de emprego, uma vez potencializada com a melhoria proposta.

2.2) PRINCIPAIS LIMITAçõES (ESTRANGULAMENTOS OU PROBLEMAS) DA CENTRALIDADE, 
DE ACORDO COM OS DADOS LEVANTADOS NO DIAGNóSTICO PRELIMINAR

“uma sociedade nunca é maior do que seu sistema de transporte, não fosse o homem desenvolver a capacidade de transportar a si e as coisas, estaria 
ainda habitando a caverna.”

Talvez essa citação seja a principal justificativa para este EBDR, a saturação da capacidade de escoamento da BR-476, impõe limites ao desenvol-
vimento regional.

cabe ressaltar que apesar da vocação, e dos esforços regionais, os investimentos públicos são insuficientes e o  problema que obstaculiza, debilita e 
reduz a capacidade  produtiva é justamente a condição e os meios de transporte oferecidos atualmente.
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Devemos observar que no passado histórico o Município de  união da Vitória foi a terceira economia do paraná, sendo superada apenas por curitiba e 
ponta Grossa, nessa época de progresso a região dispunha, de sistema de transporte multimodal: a navegação a vapor, a ferrovia, e o transporte rodoviário. 
Havia ainda duas linhas aéreas regulares operando por aqui, a cruzeiro e a VaRIG, estes modais integrados eram ainda tronco-alimentados pelas tropas 
que eram trazidas a reponte e o transporte em veículos de tração animal da época.

Essa visão ilustra que com o decorrer do tempo o modelo de transporte (por interesses que não podemos precisar), foi se deteriorando, ficando con-
centrado atualmente na rodovia BR-476, que fora instituída pelo Decreto 20.671, de 24 de junho de 1970 e a BR-153 através do Decreto 20.671, de 
24 de junho também de 1970.

no curso desses anos a frota brasileira pula de aproximadamente três milhões de veículos, a cerca de cinqüenta milhões atualmente, tendo um incre-
mento de aproximadamente dezessete vezes enquanto a rodovia, não receber nenhuma melhoria na sua capacitação. 

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIçãO

3.1) TEMÁTICA BÁSICA EM ESTUDO
Infraestrutura viária e logística, especificamente em relação à Rodovia BR-476 e ao aeroporto de união da Vitória.

3.2) JUSTIfICATIVA
as informações apresentadas anteriormente mostram a total dependência dos municípios da região das rodovias, especialmente da BR-476, pela qual 

ocorre o transporte de passageiros e de produtos.

•	 Relatório específico de pesquisa médico-hospitalar publicado pelo DnIT em dezembro de 2010 apontou que no período de 2004 a 2008 
houve um aumento de cerca de 25% no número de acidentes de trânsito nas rodovias federais, com aumento de 35,6% no número de aci-
dentes com vítimas (mortos e feridos). considerando-se apenas os acidentes ocorridos em 2008 nas rodovias federais, as perdas econômi-
cas ultrapassaram a cifra de R$ 1,8 bilhão, decorrentes das perdas de rendimentos futuros por morte ou invalidez das vítimas e dos custos 
dos atendimentos médico-hospitalares.

•	 O plano plurianual do Governo Federal 2008-2011 priorizou, em sua estratégia de desenvolvimento, a melhoria da Infraestrutura como indutora 
de investimentos dos entes subnacionais e do setor privado por meio do programa de aceleração do crescimento (pac).

•	 a previsão de investimentos em infraestrutura logística para a Região Sul do país foi de R$ 4,5 bilhões, com orientação dos mesmos para a re-
cuperação e manutenção da infraestrutura existente para eliminação de gargalos ao desenvolvimento, “conferindo adequada trafegabilidade pela 
garantia de recursos para sua manutenção” (página 20 do ppa 2008-2011).

•	 Igualmente, a infraestrutura aeroportuária foi lembrada no ppa como área carente de expansão.

4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS

4.1) INDICAçãO DOS SETORES SOCIAIS E ECONôMICOS DIRETA E INDIRETAMENTE 
ATINGIDOS COM A PROPOSIçãO

Os beneficiários diretos da implementação da presente proposta são os cidadãos residentes nos municípios situados na área da BR-476 e do aeroporto 
de união da Vitória, mas especialmente os motoristas e pedestres que utilizam a BR, incluso aqueles provenientes de todas as regiões do país citadas 
previamente e que, necessariamente, passam pela região através da rodovia para trafegarem no eixo leste-oeste do paraná.

5) MOBILIzAçãO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAçãO
•	  Em relação à proposta de duplicação da BR-476, por se tratar de rodovia federal, faz-se necessária a mobilização dos parlamentares paranaenses 

visando garantir recursos necessários na esfera federal para a consecução da proposta.

•	  O DnIT, como órgão responsável pelo gerenciamento das rodovias federais, será responsável pela condução do processo de projeto da duplicação, 
seguindo-se a contratação da execução da obra.
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6) POTENCIALIDADES ExPLORADAS
O perfil produtivo do território união da Vitória depende essencialmente do transporte rodoviário através da BR-476 para exportar seus produtos. To-

dos os setores econômicos serão diretamente beneficiados com a melhoria das condições de tráfego e de segurança na BR-476 que serão proporcionados 
pela sua duplicação.

7) VIABILIDADE ORçAMENTÁRIA/ALOCAçãO DE RECURSOS 
fINANCEIROS

Os recursos financeiros que viabilizarão a implementação da proposição são os previstos no pac, por meio do orçamento federal. O plano plurianual 
do Governo Federal 2012-2015 deverá prever tais investimentos, por meio da ação da bancada federal paranaense, com apoio dos parlamentares cata-
rinenses, pois o Estado vizinho também será beneficiário dessa proposta, se implementada.

8) SIGNATÁRIOS
aEaVI – associação dos Engenheiros, arquitetos e agrônomos do Vale do Iguaçu

cREa-pR – conselho Regional de Engenharia, arquitetura e agronomia do paraná
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: M14

Regional: Ponta Grossa

Centralidade: Guarapuava

Tema: Implantação do Teatro Municipal de Guarapuava
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INTRODUçãO
um “sonho” motivando o caminho a percorrer, um planejamento daquilo que é possível de ser realizado e ações para concretizar os objetivos, fazem 

uma sociedade ser mais forte e segura para seu desenvolvimento, de seus cidadãos e, efetivamente, de sua evolução.

O desenvolvimento de uma região está baseado na mobilização de uma sociedade livre, de bons costumes e culturalmente ativa, buscando o cresci-
mento mútuo, combatendo a ignorância e preconceitos que podem degradar uma sociedade e, por que não uma nação. 

Dessa forma, este projeto vem justificar a tamanha importância que deve ser dada à região de Guarapuava/pR no âmbito sociocultural como sendo, 
dentre outros, um dos principais pontos de  atenção e desenvolvimento de ações. 

DIAGNóSTICO PRELIMINAR
“O projeto será desenvolvido no Município de  Guarapuava, no Estado do paraná que, geograficamente, está localizado a 25°23’36” latitude sul, e 

51°27’19” longitude oeste. Região esta, denominada, centro-sul do Estado do paraná, no terceiro planalto, também chamado de planalto de Guarapua-
va. Limita-se ao norte com os Municípios de campina do Simão e Turvo, ao sul com o Município de  pinhão, a leste prudentópolis e Inácio Martins, e a 
oeste com candói, cantagalo e Goioxim.

pERFIL DO Município de  GuaRapuaVa

Desmembrado do Município de  castro

Instalação - 12/04/1871.                                                                                                                                                                                                                                         

Área Territorial (ITcG) - 3.177,598 km²

Distância à capital (SETR) - 252,70 km

ÁREa pOLÍTIcO-aDMInISTRaTIVa

número de Eleitores - TSE – 2010 - 116.922

população – Estimada IBGE - 2011 - 168.262 Habitantes

número de Domicílios – IBGE - 2010 - 57.736

Matrículas no Ensino Fundamental - SEED - 2010 - 30.251

Matrículas no Ensino Médio - SEED – 2010 - 7.505

Matrículas no Ensino Superior – MEc/InEp- 2009 - 8.628 

população Economicamente ativa IBGE – 2000 - 71.307 pessoas

InDIcaDORES

Densidade Demográfica - IpaRDES – 2010 - 2,66 hab/km²

Grau de urbanização IBGE – 2010 - 91,43%

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-M pnuD/IpEa/FJp 2000 - 0,773

Taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais IBGE 2000 - 8,7%

Valor Bruto nominal da produção agropecuária DERaL 2009 - R$ 446.623.471,87
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pERFIL Da REGIÃO GEOGRÁFIca DO cEnTRO-SuL paRanaEnSE

 

TERRITÓRIO

Área Territorial (ITcG) - 21.093,588 km²

ÁREa pOLÍTIcO-aDMInISTRaTIVa

número de Eleitores - TSE - 2010 - 335.438 pessoas

ÁREa SOcIaL

população censitária - Total IBGE -2010 - 378.086 habitantes

população - Estimada IBGE – 2011- 379.156 habitantes

número de Domicílios - Total IBGE – 2010 - 155.922

Matrículas no Ensino Fundamental SEED – 2010 - 87.973 alunos

Matrículas no Ensino Médio SEED – 2010 - 21.772 alunos

Matrículas no Ensino Superior MEc/InEp – 2009 - 10.329 alunos

EcOnOMIa

população Economicamente ativa IBGE – 2000 - 203.873 pessoas

VaF - produção primária SEFa – 2009 – R$ 1.525.554.960

InDIcaDORES

Densidade Demográfica IpaRDES – 2010 - 21,51 hab/km²

Grau de urbanização IBGE – 2010 - 65,74%

Taxa de crescimento Geométrico IBGE – 2010 - 0,12%

Valor Bruto nominal da produção agropecuária DERaL – 2009 - R$2.315.231.725,25
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TEMÁTIca BÁSIca 

cultura e educação

Objetivos específicos:

 Resgatar a formação e funcionamento da Fundação cultural e do Fundo de cultura;

 Fomentar o desenvolvimento da cultura;

 participar nas redes de programações estaduais, nacionais e internacionais em prol da cultura;

 conscientizar a sociedade civil organizada para a necessidade da construção do Teatro de Guarapuava ou centro de Eventos 
Multifuncional de Guarapuava;

 contribuir para a elaboração e desenvolvimento das políticas culturais;

 Realizar promoções destinadas à integração social da população, com vistas à elevação do seu nível cultural, artístico e musical;

 proteger e conservar o patrimônio histórico, artístico, cultural e natural de Guarapuava e demais municípios da região;

 Oportunizar a formação de um público consumidor de cultura, arte e música.

JuSTIFIcaTIVa

 a crise que vivenciamos neste século não é apenas de caráter econômico ou social, mas é uma crise de civilização, pois os principais problemas 
da contemporaneidade são culturais e de valores humanos. É nesse contexto que assume centralidade a questão ao direito à cultura como um 
direito humano. 

 para tanto, necessitamos de espaços físicos para um saber e um fazer cultural, e políticas culturais que possibilitem a transformação social.

pROBLEMÁTIca

 apesar de ser um dos mais antigos municípios paranaenses, Guarapuava, herdeira de ricas manifestações culturais, apresenta lacunas na área 
cultural: não possui um teatro, uma Secretaria de cultura, ou mesmo uma fundação cultural; igualmente não possui um Fundo cultural e o con-
selho de cultura, instituições essas, fundamentais para o desenvolvimento cultural.

FunDaMEnTaÇÃO

 a cultura determina o comportamento humano e justifica seu agir. Ela é um processo acumulativo que limita ou incentiva a ação criativa do 
homem.

 Tratando-se da transformação da humanidade, afirma-se que a grandeza capaz de qualificar o crescimento do Brasil, elevando para o patamar de 
quinta maior economia mundial, está grande parte relacionada à cultura de um povo.

VIaBILIDaDE ORÇaMEnTÁRIa/aLOcaÇÃO DE REcuRSOS

 Existem diversas fontes de recursos que podem sozinhas ou unidas, viabilizarem este projeto. algumas estão no âmbito público, mas, aliadas a 
recursos privados, podem acelerar todo o processo e conquista deste objetivo.

 no âmbito público, emendas parlamentares, inclusão no orçamento anual de ministérios e secretarias como: cultura, Educação e Turismo são 
caminhos que devem ser seguidos. 

 Os programas de parcerias público-privadas envolvendo os empresários locais e regionais, prefeitura de Guarapuava, prefeituras dos municípios 
do entorno, governo estadual e federal, bem como, a sociedade regional garantem maior agilidade no alcance deste projeto.

paRTIcIpanTES E SIGnaTÁRIOS

•	 acaDEMIa DE LETRaS DE GuaRapuaVa

•	 acIG (associação comercial de Guarapuava)

•	 aEaG (associação de Engenheiros e arquitetos de Guarapuava)

•	 aEaGRO (associação dos Engenheiros agrônomos de Guarapuava)

•	 FacuLDaDE GuaIRacÁ

•	 FacuLDaDE caMpO REaL

•	 FacuLDaDE GuaRapuaVa

•	 LOJaS MaÇOnIcaS DE GuaRapuaVa
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•	 ROTaRY cLuB

•	 SInDIcaTO RuRaL DE GuaRapuaVa

•	 SOcIEDaDE RuRaL DE GuaRapuaVa

•	 unIcEnTRO

ANExOS
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pLanTa cOTaS – 97,75 + 45,87
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pLanTa cOTaS +440,87 a + 520,87
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pLanTa cOTaS + 520,87 a + 758,87
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pLanTa cOTaS + 1025,57 a + 1228,07

 












