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DESENVOLVIMENTO RURAL

É notório que o Estado do Paraná tem na sua base sócioeconômica uma forte dinâmica agrícola e pecuária. Mais que natural, verda-
deiramente um imperativo, que os profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências tenham seus olhos voltados para este 
setor de tradicional feição paranaense.

Neste volume são elencados os EBDRs que propõem ações voltadas para o desenvolvimento rural. Não se ignora que questões infra-
estruturais estejam contempladas nas preocupações dos profissionais no que concerne à sua extensão ao meio extraurbano. Proposituras 
há para os transportes, em suas vias e modais que afetam diretamente a produção e o escoamento da produção. Estas vão já inseridas no 
volume próprio de Mobilidade Urbana/Transportes/Logística. Bem como, proposituras tipificadas como de alcance ao setor de saneamento 
rural, foram endereçadas ao volume próprio sob o tema Saneamento.

Propostas estratégicas para o desenvolvimento rural sustentável sob o ponto de vista social, econômico e ambiental têm destaque neste 
volume. São proposições contemplando questões de legalização da titularidade fundiária, economia de baixo carbono nos empreendimen-
tos rurais, armazenagem do produto agrícola, incremento da assistência técnica ao produtor.





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 ter 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 profissional 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 Industriais 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 envol-
vidos 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 
benefício do Paraná e de sua gente. 
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Tema: LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AEAA – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Negro

FIEP – Federação das Indústrias do Estado do Paraná

CREA-PR – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS FíSICOS
O Município de Rio Negro está localizado a sudeste do Estado do Paraná que por sua vez está inserido na região sul do Brasil. Sua extensão territorial 

é de aproximadamente 604 km² de área. O que equivale a 0,3% da superfície do Estado do Paraná. 

 

Mapa da localização de Rio Negro – Paraná

Rio Negro localiza-se a uma altura média de 775 metros acima do nível do mar, situando-se a uma posição geográfica determinada pelo paralelo de 
26º25’50’’ de latitude sul e 49º 47’30’’ de longitude oeste. 

 

Posição geográfica de Rio Negro – Paraná
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Os limites geográficos do município são: a oeste Lapa – PR, ao norte Campo Tenente – PR, a leste Piên – PR e ao sul faz divisa com o Estado de Santa 
Catarina, através dos Municípios de Rio Negrinho e Mafra. 

O Município de Rio Negro é banhado pelo rio de mesmo nome, que pertence à bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, no Alto Iguaçu, que margeia os 
Estados do Paraná e de Santa Catarina, fazendo parte da divisa entre estes Estados. 

O rio Negro nasce na Serra do Mar a menos de 20 km do Oceano Atlântico, mas corre de leste para oeste numa extensão de mais ou menos 300 
quilômetros, recebendo como afluentes principais pela margem esquerda os Rios Preto, Negrinho, São Bento, da Lança entre outros. Pela sua margem 
direita recebe os Rios da Várzea, Piên, e Passa Três. Próximo à cidade de Canoinhas aflui o rio Canoinhas e depois acaba por se unir ao Rio Iguaçu. 

Dividindo o Estado do Paraná e de Santa Catarina, o Rio Negro corta o município rionegrense numa extensão de 93 km, tendo em média 60 metros 
de largura e 3,25 metros de profundidade em média.  É importante como fonte de água para os municípios por onde passa e fonte de extração de areia 
para construção civil, sendo minerada nas vargens marginais como na própria calha do rio (nesta já não é tão frequente como no passado). Também é 
explorada a argila de suas margens para uso na indústria cerâmica.

 

Hidrografia do Paraná com destaque ao Rio Negro.

Como a cidade de Mafra está localizada na margem oposta do Rio Negro, forma um aglomerado urbano de cerca de 80 mil habitantes e uma simbiose 
no relacionamento sócioeconômico, fenômeno típico de cidades irmãs.
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O acesso é bastante facilitado e articulado, principalmente pelo município ser recortado pelo corredor de transporte rodoferroviário que liga a Região 
Sul às demais regiões do país como a rodovia federal BR-116 e o tronco da ferrovia da América Latina Logística (ALL), assim como pela rodovia federal 
BR-280.

1.2) RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS DISPONíVEIS

Clima
Rio Negro caracteriza-se por ter um clima subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano e verões amenos. A temperatura média é de 17ºC, a 

máxima de 35ºC e a mínima é de 6ºC. Durante o inverno as geadas são frequentes e fortes. A umidade relativa do ar é de 80% e a precipitação média anual 
é de 1.400mm distribuídos irregularmente, com períodos de forte estiagem durante o inverno. Com relação aos ventos dominantes, seguindo medições do 
Instituto Agronômico do Paraná – Iapar, prevalecem os ventos nas direções Leste (29,2%), Nordeste (23,5%) e Norte (11,2%).

Curiosidades geológicas
Geologicamente, essa região guarda marcas de um passado muito movimentado, onde são encontrados fósseis de animais marinhos, mostrando que a 

região já esteve coberta por água, formando um mar fechado. Também são encontrados vestígios da influência direta e indireta da mais recente glaciação 
que ocorreu no planeta. 
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Unidade de Conservação
Rio Negro possui uma Unidade de Conservação: o Parque Ecoturístico Municipal Seminário Seráfico São Luís de Tolosa, que teve seu início histórico 

da seguinte maneira:

O “Seminário” teve suas origens em Blumenau (SC). Lá funcionava o “Collegio Seraphico Santo Antônio”, em atuação até os dias de hoje, fundado 
por padres franciscanos vindos da Alemanha, da região da Saxônia. O espaço da edificação em Blumenau, considerado acanhado, a temperatura elevada 
da cidade bem como a dificuldade de instalar um instituto mais moderno foram causas apontadas para a busca de outra cidade que abrigasse a grande 
procura pelos estudos primários e secundários do “Collegio Seraphico”. 

Por apresentar cruzamento de linhas férreas, facilitando a comunicação pretendida com vários pontos do país, além da amenidade do clima, a cidade 
de Rio Negro (PR) foi escolhida para a instalação de outro estabelecimento, maior e mais moderno que o de Blumenau.

No ano de 1918 teve início a construção da edificação com aproximadamente dez mil metros quadrados, com duas alas, quatro pavimentos e três 
torres que passou a abrigar o Collegio Seraphico administrado pela congregação. Em 1923 fazia-se a mudança com o início das aulas para os 118 
seminaristas vindos de Blumenau. O Collegio Seraphico escreveu sua história enquanto seminário franciscano até a década de 70, quando encerrou as 
atividades, tendo sido seus alunos absorvidos pelos outros seminários da Província Franciscana. 

Foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural do Município em 1978.

Em 12 de novembro de 1995, foi criado o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, oferecendo vários atrativos turísticos, tanto históricos 
culturais quanto ambientais. 

O parque possui capela, cineteatro, museu, trilhas ecológicas, grutas, centro ambiental, viveiro florestal, tanques, restaurante, lanchonete e loja de 
artesanato.

Casa Branca “Centro Ambiental”
Antiga casa usada pelos franciscanos como casa de hóspedes e que depois de recuperada passou a abrigar o Centro Ambiental, voltado a desenvol-

ver pesquisas científicas da flora e fauna locais e oferecer informações e atividades na área ambiental para integração da comunidade com os recursos 
naturais do Parque. 

Através do Centro Ambiental “Casa Branca”, realizou-se o levantamento florístico e o zoneamento florestal e está em andamento o plano de manejo 
do Parque, bem como atividades ambientais com as escolas e capacitação do grupo de Monitores para trilhas interpretativas.

Passeio nas Trilhas: o parque possui aproximadamente 4.830 metros. Uma parte que era usada pelos franciscanos foi recuperada e é utilizada para 
passeios, caminhadas e visitação turística. Fazem parte deste passeio a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, Campo Santo (antigo cemitério dos Francis-
canos) e a Capelinha de São José. O restante das trilhas está em estado natural e são utilizadas para o turismo ecológico e para a educação ambiental 
monitoradas pelo Centro ambiental.

O prédio do Seminário, restaurado em 1999, passou a abrigar oficialmente a Prefeitura Municipal de Rio Negro.

1.3) RECURSOS ECONôMICOS
Na área urbana do Distrito Sede, nota-se que as maiores rendas estão concentradas no Bairro Central e na porção Nordeste do Bairro Bom Jesus, 

áreas mais densas e urbanizadas do município, com o setor de comércio e serviços em expansão.

Ainda podemos citar que a principal economia do Município de Rio Negro está voltada para a Indústria madeireira, agricultura (tabaco e milho), tendo, 
também, destaque na economia agrícola a criação de aves. 

1.4) ORGANIZAÇõES SOCIAIS LOCAIS FORMADAS

COORDENADORIA REGIONAL DA FIEP

SESI/SENAI
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SIMOVEM – Sindicato das Indústrias de Móveis, Marcenarias, Carpintarias, Artefatos de Madeiras, Serrarias, Madeiras Laminadas e de Painéis de 
Madeira Reconstituída de Rio Negro

SINDICATO RURAL RIO NEGRO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL

CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Negro e Mafra

AEAARionegro - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Negro

Fundir – Fundação Comunitária de Desenvolvimento Integrado de Rio Negro

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS de Rio Negro

ROTARY CLUBE RIO NEGRO

CLUBE SOROPTIMISTA

LIONS CLUBE DE RIO NEGRO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

SINE – Sistema Nacional de Empregos

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

LAR DO IDOSO

Irbem – INSTITUTO RIOMAFRENSE DO BEM–ESTAR DO MENOR

APAE

Assoart – ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS

ASSOCIAÇÃO ALEMÃ TRIER

ASSOCIAÇÃO DOS ITALIANOS

CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS DE RIO NEGRO

DO CLUBE DOS TROPEIROS “ESTRADA DA MATA”

ASSOCIAÇÃO POLONESA DE RIO NEGRO – Braspol

ASSOCIAÇÃO ALEMÃ BUCOVINA DE CULTURA 

FEIRA DA LUA

CENTRO PARANAENSE FEMININO DE CULTURA RIONEGRENSE

GRUPO DE ESCOTEIRO FALCÃO NEGRO

CLUBE RIONEGRENSE

MOTOCLUBE GREGOS E TROIANOS

IATOLÁ JEEP CLUBE 

GRUPO SUMMER BOYS – CLUBE DE TRILHEIROS

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

Quadro demográfico da população

População 2010 31.274

Área da unidade territorial (Km²) 603,248

Densidade demográfica (hab/Km²) 51,84
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1.5) REALIDADE DO MERCADO DE TRABALhO
         

Rio Negro possui atualmente 134 Indústrias, entre micro, pequenas, médias e de grande porte. Estas são divididas em mais de 20 tipos de ativida-
des, sendo que as que mais se destacam são: Fumageiras; madeireiras/moveleiras; embalagens de papelão e plásticas; vidraçaria; metalurgia; peças em 
plástico reforçado; indústrias químicas; calçados e equipamentos de segurança em couro; equipamentos fotográficos; bolsas térmicas, componentes de 
poliuretano expandido; fios destinados para embreagens automotivas e de caminhões e confecções.

 Segundo dados do Ministério do Trabalho repassados para a Secretaria de Indústria e Comércio Municipal, Rio Negro possui atualmente 4.276 em-
pregos formais trabalhando nos setores industriais. 

As atividades mais presentes no município são aquelas correspondentes ao setor terciário, comércio e prestação de serviços, seguidas pelo setor 
secundário, a indústria de transformação. Porém, apesar do setor secundário estar na segunda colocação em número de unidades, é o que mais mantém 
pessoas ocupadas e assalariadas com melhor remuneração.

E, conforme citado acima no item recursos econômicos, ainda podemos dar ênfase para o trabalho voltado para a Indústria madeireira, agricultura 
(tabaco e milho), destacando também a criação de aves. 

1.6) INDICADORES QUE APONTAM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

IDH = 0,801 PNUD 2000

PIB = R$ 559.556,403 mil IBGE 2008

PIB per capita: 18 058,94 IBGE 2008

1.7) INFORMAÇõES SOBRE A INFRAESTRUTURA LOCAL

Educação:
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, em 2011, Rio Negro conta com 33 estabelecimentos de ensino, sendo 03 da rede particular, 10 da 

rede estadual e 20 da rede municipal, divididos em: 14 escolas municipais urbanas, 01 escola de educação especial e 05 escolas na área rural, sendo 
04 escolas e 01 creche. 

Rio Negro também tem um Colégio SESI e Senai, com cursos em expansão.

Saúde:
Rio Negro possui 23 estabelecimentos de saúde, sendo que 18 são estabelecimentos públicos e 05 são privados, mais 02 prestadores de serviço 

hospitalar, o Hospital Bom Jesus na cidade de Rio Negro e o Hospital São Lucas na cidade de Campo Largo – PR para onde são encaminhados os casos 
de alta complexidade. As unidades de saúde do município concentram-se nas regiões centro-sul e interior da cidade onde são ofertados atendimentos 
médicos, atendimentos básicos de saúde e atendimentos odontológicos em alguns postos e centros de saúde. Dados fornecidos pela Secretaria Municipal 
de Saúde, 2011.

Água:
“Rio Negro mantém um contrato de concessão de operação e manutenção do sistema de abastecimento de água tratada com a Sanepar na sede 

urbana e em algumas comunidades rurais. Nas localidades mais afastadas, o abastecimento é feito através de poços artesianos e superficiais existentes 
nas propriedades e de microssistemas de abastecimento com tratamento de desinfecção da água em algumas comunidades do interior. Contempla a 
totalidade da área urbana do município, cujo índice de atendimento é da ordem de 100%. As 7.574 ligações atendem a um total de 8.725 domicílios e 
o volume de água tratada é de 130.738/mês” (SANEPAR, 2011).
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Sistema de Esgoto: 
O sistema de coleta de esgoto sanitário existente no Município de Rio Negro é operado pela SANEPAR sob regime de concessão de serviços. A rede 

coletora apresenta 69.298 metros de extensão, ou seja, apresenta um índice de atendimento de 45%, o que corresponde a uma população de 13.440 
habitantes atendidos com o serviço, de um total de 31.274 habitantes. 

Coleta Reciclável de Lixo: 
Com relação aos resíduos sólidos recicláveis, são coletadas mensalmente cerca de 330 toneladas de resíduos sólidos na cidade. A Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis de Rio Negro faz a coleta de aproximadamente 30 toneladas de resíduos que são recicláveis. Devido aos trabalhos 
realizados em apoio aos Catadores o Prefeito Municipal de Rio Negro foi convidado a receber o “Selo Amigo do Catador” na Expo Catadores, evento que 
ocorreu em São Paulo no mês de dezembro de 2010. 

Há um destaque merecido para o município: na coleta de lixo reciclável rural, Rio Negro é um dos pioneiros entre os municípios paranaenses a efetuar 
esse trabalho.

Energia:
O Município de Rio Negro é atendido pela Celiesc – Centrais Elétricas de Santa Catarina, com sua sede localizada na cidade vizinha – Mafra/SC.

No perímetro urbano e parte do perímetro rural, a alimentação é de 220W/60Hz. Outra parte do perímetro rural é atendida pela COPEL (Cia. Pa-
ranaense de Energia Elétrica) em 110W/60Hz. Segundo levantamento realizado, a área urbana está plenamente atendida, com 98% de propriedades 
beneficiadas e na área rural 95% de propriedades atendidas. 

Sistema viário:
Os principais acessos ao Município de Rio Negro ocorrem por meio da rodovia federal BR-116 (sentido Curitiba – Rio Negro), da PR-427 (Campo 

do Tenente) e da BR-280 (Rio Negrinho – Mafra-SC), que possuem interligação com a BR-116. Todas as rodovias referidas possuem a infra-estrutura de 
pavimentação asfáltica e com sistemas de escoamento das águas pluviais.

Malha viária:

A cidade de Rio Negro possui 176,14 km de malha urbana, dentre elas vias impermeabilizadas (asfalto, lajotas, paralelepípedos e poliedros) e vias 
com pavimentação primária. Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras.

Área Rural: 
Número de propriedades rurais: 1.980 e grande parte desse número não possui legalização.

Infraestrutura: 05 escolas, 08 postos de saúde, 07 unidades de microssistema de água tratada.

Possui 680km de estradas rurais, 500km de rede elétrica da Copel (Companhia Paranaense de Energia) e 130km da Celesc (Centrais Elétricas de 
Santa Catarina).

Quartel Militar:
Além de toda essa infraestrutura urbana e rural, faz-se importante citar que Rio Negro possui um Regimento Militar denominado 5º Regimento de 

Carros de Combate “Regimento Tenente Ary Rauen”.
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2) DIAGNóSTICO AVANÇADO

2.1) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES
O desenvolvimento rural é uma área fundamental. 

Rio Negro e região têm na agricultura e na silvicultura fontes relevantes para a utilização das terras e gestão dos recursos naturais. Sendo corretamente 
exploradas, essas fontes, podem trazer inúmeros benefícios para todos e não somente para as próprias zonas rurais. 

A Legalização Fundiária é o primeiro passo do caminho que temos que percorrer. Com a legalização dos terrenos, os proprietários poderão ampliar 
suas atividades, gerando assim um desenvolvimento crescente para práticas gerenciais e administrativas.  

2.2) PRINCIPAIS LIMITAÇõES

A falta de atenção e de recursos para a legalização territorial impõe limitações advindas de todos os lados. Não é possível avançar. O impedimento 
está caracterizado e muitos proprietários permanecem imobilizados por falta de recursos e até de visão futura de desenvolvimento. 

A estrutura fundiária é fator determinante para traçar o perfil de políticas agrícolas, sociais e ambientais. Problemas de regularização fundiária são fa-
tores de instabilidade e insegurança para os agricultores. Além disso, impedem investimentos produtivos nas áreas rurais e dificultam o acesso a políticas 
públicas e aos recursos dos programas de Governo, especialmente o acesso ao crédito, aumentando a exclusão social. 

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIÇÃO

3.1) TEMÁTICA BÁSICA EM ESTUDO: DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Em debate sobre o tema escolhido, verificou-se a urgência de discorrer sobre o desenvolvimento agrário de forma mais específica. 

Há necessidade sim de cuidados amplos, de uma visão macro envolvendo todos os aspectos de desenvolvimento rural. Somos sabedores, por exem-
plo, que estradas em bom estado de conservação facilitam o escoamento da produção agrícola, o acesso às escolas, postos de saúde e o deslocamento 
para o centro urbano. Nos dias de hoje, água, luz, telefones públicos e antenas para sinal de celular fazem parte de uma infraestrutura que deve atingir 
todas as propriedades rurais. 

Para todas as carências rurais é preciso um planejamento estratégico visando a aquisição de melhorias. Nesse projeto, no entanto, precisamos focar 
urgentemente na legalização fundiária.  

Em reuniões e discussões sobre o assunto, nos foi apresentada uma necessidade que toma sem sombra de dúvidas, a primeira posição, frente a todo 
o desenvolvimento de trabalhos na área rural: a posse do Título Legal de Propriedade.    

O conceito de regularização fundiária pode ensejar várias interpretações. Para alguns pode ser somente o reconhecimento do direito de posse, porém, 
para outros engloba a possibilidade de realização de inúmeras atividades, incluindo o acesso ao crédito e aos programas voltados para a área rural. 

A existência de agricultores ocupando terras públicas ou privadas sem titulação, juntamente com a presença de formas tradicionais de ocupação 
territorial e uso da terra, são obstáculos à superação das desigualdades sociais e regionais e ao exercício da cidadania.

A regularização fundiária é o instrumento por excelência para definir e consolidar a ocupação de terras públicas devolutas e de terras particulares, por 
agricultores familiares que não têm títulos ou estão em situação dominial e possessória irregular.

A ausência de definição dos limites, base para a titulação de propriedades rurais, impossibilita a inserção de milhares de agricultores familiares 
paranaenses em políticas públicas de desenvolvimento agrário, estaduais e federais, com sérias consequências para a sua sobrevivência econômica e 
reprodução sóciocultural.

 A Regularização Fundiária, portanto, significa, também, inclusão social e possibilidade de desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental.

O georreferenciamento dos imóveis, nos moldes exigidos pela legislação federal, é a primeira fase do processo de regularização fundiária gerando 
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dados e informações de uso multifuncional para o Cadastro de Imóveis Rurais, para o Zoneamento Ecológico-Econômico e para o Plano Estadual de 
Cartografia, facilitando e potencializando a gestão governamental da estrutura fundiária.

 A definição física e ocupacional dos imóveis georreferenciados fornece, ainda, a base para o adequado tratamento jurídico voltado à titulação, cujo 
impacto social resulta na inserção dos agricultores que têm suas terras regularizadas, nas políticas agrícolas de crédito, previdenciárias e fiscais, dos 
governos Estadual e Federal.

No mundo atual, os processos produtivos não acontecem mais de forma isolada, exclusivamente dentro dos territórios de Países, Estados ou Municí-
pios, sofrendo unicamente as influências regionais ou locais. Os padrões de produção e qualidade, atualmente, se impõem para o agricultor de qualquer 
parte do planeta. Esses padrões são impostos por meio de normas técnicas e legais e devem ser conhecidos e adotados em sua propriedade para melhorar 
o seu desenvolvimento. Caso o agricultor não esteja pronto para o cumprimento das normas necessárias, vai gradativamente ou de forma inesperada, ser 
excluído. 

Preocupando-nos nesse sentido, para os produtores locais e regionais a legalização fundiária é uma medida prioritária e sem ela nada irá progredir. 

3.2) INDICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TéCNICOS-PROFISSIONAIS NA 
REGIÃO PARA ENFRENTAMENTO DO DESAFIO DA PROPOSIÇÃO

Já existem no município de Rio Negro, empresas que efetuam todo o trabalho para a legalização das áreas rurais.

Somos conhecedores, também, que o Instituto de Terras Cartografia e Geociências – ITCG, do Paraná pode auxiliar na realização deste trabalho.

No entanto, faltam recursos financeiros para a efetiva realização.    

3.3) JUSTIFICATIVA DA TEMÁTICA ESCOLhIDA
Segundo Almeida (2000), em meio a uma revolução científico-tecnológica, assistimos à passagem para um novo modo de produção. Nele, a busca de 

novas tecnologias, a contínua reengenharia de produtos, produções e modos de vida são pressionadas pela imediatez, atributo indispensável à capacidade 
de adaptação a um novo modo de produzir. 

A regularização fundiária é um dos primeiros obstáculos com que o proprietário se depara ao buscar novos meios para inovar ou melhorar seu modo 
de produzir. Na busca para implementação efetiva de programas ou financiamentos, o proprietário se vê sem ação frente a documentação exigida para 
obter tais benefícios. E já na primeira exigência: Título Legal de Propriedade, encontra-se derrotado.

Assim, por mais vontade que haja em trazer novas culturas ou novos investimentos para a sua propriedade, essa possibilidade torna-se extinta pela 
falta de um documento que já deveria estar regularizado desde sua posse.

   

4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS

4.1) INDICAÇÃO DOS SETORES SOCIAIS E ECONôMICOS DIRETA E INDIRETAMENTE ATINGI-
DOS COM A PROPOSIÇÃO

A população de todos os municípios envolvidos será diretamente beneficiada com a proposta sendo efetivada, favorecendo todos os setores.   

Do mesmo modo, podemos afirmar que os benefícios indiretos serão inúmeros, atingindo desde a cadeia de produção de cada propriedade rural, 
como, também, elevando os índices de desenvolvimento dos municípios nas esferas estadual e nacional.

Além disso, citando Almeida (2000), comunidades rurais mostram-se como localidades com muitas configurações no espaço agrário. Esse aspecto, 
associado a um patrimônio histórico e sociocultural e a uma estética ambiental ímpar, releva a inserção da ideia de desenvolvimento nas iniciativas turísti-
cas, sejam elas agrícolas, ecológicas, rurais, esportivas ou de lazer. Assim essas configurações únicas apresentam-se como um produto turístico extrema-
mente complexo e suas singularidades o transformam em um rico mercado para iniciativas no campo do turismo rural e do desenvolvimento localizado.
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5) MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA – ESTRATéGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Há necessidade de se providenciar, através de uma empresa especializada ou junto ao ITCG um projeto com a finalidade de levantar dados e custos 
para a concretização dessa legalização. No entanto, verbas já se tornam imprescindíveis para cumprir essa primeira necessidade.

Posteriormente, recursos se fazem necessários para a efetivação da regularização dos terrenos.

Sendo assim, este projeto tem como propósito o alcance de verbas federais à fundo perdido, para a concretização da regularização fundiária regional. 

6) POTENCIAL ExPLORADO/LACUNAS PREENChIDAS

De acordo com Veiga (2000), não existe “o desenvolvimento rural” como fenômeno concreto e separado do desenvolvimento urbano. O desenvol-
vimento é um processo complexo, por isso muitas vezes se recorre ao recurso mental de simplificação, estudando separadamente o “desenvolvimento 
econômico”, por exemplo; ou, como propõe Veiga, pode-se estudar separadamente o “lado rural do desenvolvimento”.

Segundo Batista (2000), o espaço rural é agora procurado por urbanos, consumidores da natureza e das atividades que esta proporciona. O mercado 
já não se limita a pôr em relação, através das trocas de produtos agrícolas e de equipamentos e tecnologias, dois espaços produtivos: a cidade industrial 
e o campo agrícola. Hoje envolve todo o território numa teia diferenciada de atividades e de fluxos econômicos. 

A discussão sobre a definição de rural é praticamente inesgotável, mas parece haver um certo consenso sobre os seguintes pontos: 

a) rural não é sinônimo de agrícola e nem tem exclusividade sobre este; 

b) o rural é multissetorial (pluriatividade) e multifuncional (funções produtiva, ambiental, ecológica, social). 

A paisagem agrícola e a vida rural não se definem apenas pelo espaço geográfico. A economia e as relações sociais exercem, no meio rural, um papel 
importante. Atividades múltiplas de uma grande complexidade são realizadas nas zonas rurais.  É preciso, portanto, que esse conjunto de parâmetros – 
espaço e recursos humanos – seja levado em consideração em qualquer ação de desenvolvimento rural. As regiões rurais são espaços onde comunidades 
humanas vivem e trabalham. Ao mesmo tempo, preenchem funções diferentes, de importância vital para toda a sociedade. 

O desenvolvimento rural implica a criação de novos produtos e novos serviços, associados a novos mercados; procura formas de redução de custos a 
partir de novas trajetórias tecnológicas; tenta reconstruir a agricultura não apenas no nível dos estabelecimentos, mas em termos regionais e da economia 
rural como um todo.

A evolução tecnológica, a rapidez dos acontecimentos e a divulgação global dos conhecimentos se contrapõem ao amadorismo e imprimem uma 
postura profissional e até interdisciplinar, visando a eficácia das ações nas atividades de planejamento. 

Novas práticas, como administração da paisagem, conservação da natureza, agroturismo, agricultura orgânica, produção de especialidades regionais, 
vendas diretas, etc., fazem com que o desenvolvimento rural seja identificado como um processo multifacetado, em que propriedades que haviam sido 
consideradas “supérfluas” no paradigma da modernização possam assumir novos papéis e estabelecer novas relações sociais com outras empresas. Isso 
favorece não só o desenvolvimento econômico, como também propicia um desenvolvimento nos aspectos sociais e ambientais.

Diversos estudos recentes vêm apontando uma transformação multidimensional recorrente no espaço agrário, seja em aspectos empíricos da realidade 
social, seja na interpretação teórica de sua noção ou de seu significado contemporâneo (SILVA 1997, CARNEIRO, 1997). Exemplos dessas transforma-
ções são atividades como o turismo e as práticas “sustentáveis” de agricultura. Elas despontam no meio rural, modificando a paisagem e estabelecendo 
novas relações e significados sociais no espaço agrário. Paralelamente, e frequentemente integrando também essas questões, ocorre uma crescente 
discussão a respeito de novas propostas de desenvolvimento para as sociedades contemporâneas. Portanto, multiplicam-se as reflexões preocupadas 
com o papel que o espaço agrário deve exercer na gestação de um novo “modelo” de desenvolvimento, aquele que seria sustentável, na composição 
contemporânea da sociedade.

O que aqui, nesse projeto, nos importa é a legalização das propriedades para que cada um possa decidir, possa escolher através das alternativas que 
emergem para o espaço agrário, qual o caminho que deseja trilhar. 
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7) VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA/ALOCAÇÃO DE RECURSOS  
FINANCEIROS

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 CEF.

Ações/Modalidades:

AÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

MODALIDADE INFRAESTRUTURA – APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS: apoio técnico e finan-
ceiramente 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 municipais e estaduais (apoiando ações de custeio e de investimento) e ONG (apoiando 
exclusivamente ações de custeio).

8) SIGNATÁRIOS
AEAA Rio Negro

CREA-PR

Coordenadoria Regional da FIEP em Rio Negro

9) FONTES

Agenda Parlamentar Municipal – Rio Negro-PR. Trabalho desenvolvido em 2008 pelo CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Paraná) e AEAA Rio Negro (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Negro).

ALMEIDA, Joaquim Anécio; FROEHLICH, Mário Riedl, (Orgs). Turismo rural e desenvolvimento sustentável. Campinas: Papirus, 2000.
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Departamento Municipal de Indústria e Comércio 

NIEWEGLOWSKI, Dr. Mário Filho - Engenheiro Agrônomo, Coordenador. Gerenciamento de Questões Agrárias com a Utilização de Indicadores 
Sociais, Fitossanitários, Ambientais e Legais no Município de Piên. Curitiba: Universidade Federal do Paraná e Fundação da Universidade Federal do 
Paraná - FUNPAR, 2008. 

Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Saúde

Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 02 ago. 2011.

Disponível em: <www.itcg.pr.gov.br>. Acesso em: 02 ago. 2011.

Disponível em: <www.portalodm.com.br>. Acesso em: 03 ago. 2011

Disponível em: <www.rionegro.pr.gov.br>. Acesso em: 03 ago. 2011.

Disponível em: <webnotes.sct.embrapa.br>. (DESENVOLVIMENTO RURAL: CONCEITO E MEDIDA. Angela Kageyama) Acesso em: 04 ago. 2011.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: R2

Regional: Maringá

Centralidade: Maringá

Tema: AGRICULTURA DE BAIxO CARBONO
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1) DIAGNóSTICO PRELIMINAR

1.1) LOCALIZAÇÃO ESPACIAL E GEOGRÁFICA DA CENTRALIDADE
O presente documento tem como escopo abordar a parte do Noroeste do Paraná que tem como característica comum o solo arenoso que tem suas 

peculiaridades que se refletem de forma significativa na atividade econômica, social e ambiental da região.

Figura 1 – 27 Municípios da Centralidade Maringá
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Segundo dados oficiais do Paraná, são 107 os municípios do Estado que possuem solos arenosos no todo ou em parte das áreas de seus territórios. 
Para dar uma delimitação apenas referencial, citaremos alguns municípios que são polos de suas microrregiões no Paraná: Colorado, Paranavaí, Nova 
Esperança, Cianorte, Goioerê, Umuarama, Terra Roxa.

O presente trabalho tem abrangência na jurisdição da região de Maringá, sendo assim tem em sua extensão os seguintes municípios: Itaguajé, Santa 
Inês, Santo Inácio, Colorado, Nossa Senhora das Graças, Lobato, Santa Fé, Munhoz de Melo, Uniflor, Flórida, Iguaraçu, Atalaia, Nova Esperança, Pre-
sidente Castelo Branco, Mandaguaçu, Maringá, Sarandi, Mavialva, Floraí, São Jorge do Ivaí, Ourizona, Paiçandu, Doutor Camargo, Ivatuba, Floresta e 
Itambé.

Vale ressaltar que na parte mais ao sul da microrregião citada, tem municípios cuja formação do solo, de origem vulcânica, resultou em solos argilosos, 
férteis e mais propícios para lavouras mecanizadas. Estão nesta categoria os seguintes municípios: Mandaguaçu, Maringá, Sarandi, Marialva, São Jorge 
do Ivaí, Ourizona, Paiçandu, Doutor Camargo, Ivatuba, Floresta e Itambé.

1.2) RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS DISPONíVEIS
A região em pauta, para fins deste documento, será dividida em dois grupamentos segundo o tipo de solo predominante. Os municípios que tem o 

solo arenoso que em geral ficam mais ao noroeste em relação a Maringá – PR e os argilosos que incluem Maringá e municípios vizinhos citados acima.

Sendo o objetivo deste documento nortear um planejamento para o setor agropecuário dos municípios de solo arenoso, o chamado Arenito, que tem 
mais problema e que se reflete na economia regional, vamos abordar então os recursos tendo como divisor o tipo de solo pelas suas características físicas:

Solos do Arenito - São solos arenosos, profundos, bem drenados, com restrições para mecanização intensiva por causa do risco de erosão. Por estas 
características, estes solos que até a década de 50 eram cobertos por florestas, na ocupação pela colonização tiveram as florestas retiradas e em geral foi 
feito o plantio do café. Com a tecnologia da época, com estradas nos espigões, nos lugares mais altos das glebas e os lotes rurais estreitos e compridos 
sempre que possível com acesso à água de córregos no fundo, o manejo das lavouras de café propiciaram a ação da erosão que empobreceu o solo com 
reflexos no declínio da economia regional. Após a grande geada de 1975, o café praticamente deixou de ser uma atividade econômica expressiva na 
região do arenito e a principal ocupação do solo passou a ser a pastagem extensiva para gado de corte em maior grau e em menor intensidade, gado de 
leite e misto de corte e leite.

Ressaltamos que o declínio da cafeicultura e a perda de fertilidade do solo ensejou a migração de mão de obra para outras regiões do Estado e mesmo 
para novas fronteiras agrícolas como MS, MT, RO, principalmente no final da década de 70 e início da década de 80.

A atividade pecuária no Arenito chegou já dentro de um quadro problemático, pois as pastagens em geral foram instaladas em áreas já com um nível 
de degradação do solo do tempo da cafeicultura sempre mantido sem vegetação nas entrelinhas do café, deixando o solo exposto à ação das chuvas e 
enxurradas que causavam erosão. Além do mais, não era usual repor a fertilidade no solo via fertilização química e isto também explica as pastagens de 
baixa produtividade na região. Solo degradado, pasto de baixo desempenho em quantidade e qualidade, baixa produtividade da pecuária, baixa rentabi-
lidade e pouco uso de mão de obra, se refletindo na zona urbana como comércio incipiente e serviços precários.

Por outro lado, na região adjacente a Maringá, que também teve o café como atividade dos colonizadores, tendo o solo argiloso e menos propenso à 
erosão, mesmo com a derrocada da cafeicultura, pela fertilidade natural dos solos que passaram a ser utilizados com mecanização e cultivo intensivo, 
com desempenho econômico adequado.

Em resumo, no Arenito, dentro da sua vocação do solo, vem sendo explorado com pastagem cultivada para rebanho bovino de corte, leite e misto na 
pecuária. Mais recentemente vem abrigando a avicultura de corte em galpões. Na agricultura, melhor se ajustam ao seu tipo de solo lavouras que não 
requerem o revolvimento do solo muito frequente, como mandioca (com restrição), cana-de-açúcar para indústria, laranja para indústria. São em geral 
culturas de ciclo médio a longo que, mesmo havendo ocorrência eventual dos chamados veranicos – períodos de estiagem na época das chuvas (setembro 
a março) – sentem menos os efeitos do que as culturas anuais de grãos como soja, milho e trigo que têm ciclo curto e são mais atingidas por veranico.

A região do Arenito também tem bom potencial para a silvicultura com destaque para eucalipto e seringueira, esta última mais como potencial e a 
primeira já mais testada e comprovada neste meio.

No caso da região do solo argiloso que engloba Maringá e municípios adjacentes, a região tem pouca pastagem e o destaque é para lavouras meca-
nizadas de grãos com destaque para soja e milho na safrinha e trigo no inverno. A cana-de-açúcar para a indústria também tem um espaço nesta região. 
Com a derrocada da cafeicultura já citada, a região do arenito perdeu muito mais população urbana e rural do que Maringá e municípios adjacentes que 
têm solo argiloso e mais fértil, que propicia maior resultado econômico.

O potencial de produção do solo argiloso faz com que o seu preço em média seja o dobro do valor do solo do arenito nesta região.
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1.3) RECURSOS ECONôMICOS
Tendo em vista que o nosso planejamento se destina a propor alternativas para os solos do arenito desta região, citaremos de forma descritiva as 

seguintes atividades principais que ocorrem na região:

a) Pastagem para gado bovino de corte no sistema extensivo

b) Pastagem para gado bovino de leite no sistema extensivo (só pasto e sal)

c) Pastagem para gado misto de leite e corte em sistema extensivo

d) Avicultura de corte em galpões – frangos para abate

e) Sericicultura em pequena escala (bicho da seda)

f) Agricultura

g) Mandioca para indústria de farinha ou de fécula

h) Café em pequena escala e baixa tecnologia de produção

i) Cana-de-açúcar para indústria em expansão

j) Urucum (corante natural)

k) Laranja para indústria 

1.4) ORGANIZAÇõES SOCIAIS LOCAIS FORMADAS 
Maringá-PR que é o polo macro regional tem uma série de organizações sociais, sendo que ao destacar aquelas mais voltadas para o Setor Primário da 

economia (Agropecuária), realçamos a presença do Sindicato Rural Patronal, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, o Senar – Serviço Nacional de Apren-
dizado Rural, UEM Universidade Estadual de Maringá (cursos de Engenharia Agronômica, Zootecnia e outros), Núcleo Regional da SEAB – Secretaria de 
Estado da Agricultura e Abastecimento, Sociedade Rural de Maringá.

A região conta com entrepostos de várias Cooperativas agropecuárias como Cooperativa Nova Produtiva, que tem a sede em Astorga, Cooperativa 
Integrada, sede em Londrina, Cocamar, sede em Maringá, Sicredi, cooperativa de crédito com sede regional em Maringá, Cresol – Cooperativa de Crédito 
Solidário, com sede no Sudoeste do Paraná, Copavi com sede em Paranacity-PR, sendo esta uma cooperativa de assentados que tem a característica 
particular dos cooperados explorarem a terra de forma comunitária, sem a divisão dos lotes rurais.    

A região conta com bancos oficiais e privados bem capilarizados pelos municípios, valendo destacar o Banco do Brasil por ter expressiva participação 
nos financiamentos para a Agropecuária que é o setor mais dinâmico do nosso meio. O Banco do Brasil conta com agências nos seguintes municípios do 
Arenito que são objeto da nossa abordagem: Colorado, Santo Inácio, Lobato, Santa Fé, Nova Esperança e Mandaguaçu.

A Amusep – Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense busca articular as ações de governo em prol do desenvolvimento desta região.

1.5) A REALIDADE ATUAL DO MERCADO DE TRABALhO 
O Município de Maringá-PR que é o polo regional, tem uma dinâmica maior nos Setores Primário, Secundário e Terciário, com ênfase para este último 

que é de grande relevância local, com destaque para serviços de saúde e educação. Com a economia aquecida já há alguns anos, tem havido carência de 
mão de obra qualificada para setores como a indústria metal mecânica, indústria de confecções, construção civil, comércio e serviços.

Os municípios da região, principalmente do Arenito, tem a economia baseada na agropecuária. Tem havido carência de mão de obra nesses municípios 
porque a Agropecuária tem um poder limitado de pagar salários de certo nível aos empregados e há concorrência com empresas da mesma região que 
demandam mão de obra em larga escala como usinas de açúcar e álcool, abatedouros de aves, indústria da construção civil, transportes e outros nas 
cidades polo da região.

Numa forma geral, hoje o mercado tem ofertado vagas em escala maior que a procura por vagas, salvo algumas funções mais específicas que deman-
dam certo grau de qualificação da mão de obra.
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1.6 INDICADORES QUE APONTAM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 
MUNICÍPIO IDH – ÍNDICE DE DESENV. HUMANO

Itaguajé 0,723

Santa Inês 0,726

Santo Inácio 0,738

Colorado 0,782

Nossa Senhora das Graças 0,719

Lobato 0,795

Santa Fé 0,773

Munhoz de Melo 0,767

Uniflor 0,734

Flórida 0,775

Ângulo 0,742

Iguaraçu 0,740

Atalaia 0,765

Nova Esperança 0 ,748

Presidente Castelo Branco 0,742

Mandaguaçu 0,762

Maringá 0,841

Sarandi 0,768

Marialva 0,784

Floraí 0,771

São Jorge do Ivaí 0,792

Ourizona 0,770

Paiçandu 0,746

Doutor Camargo 0,767

Ivatuba 0,768

Floresta 0,773

Itambé 0,769

Índice médio do IDH do Paraná 0,740

Índice médio da Região Maringá 0,767

Fonte: Ipardes, 2008.

Uma parte significativa dos municípios do Arenito acima citadas estão com IDH abaixo da média do índice para a região administrativa do governo 
do Estado do Paraná que tem como polo o Município de Maringá.

O índice GINI que mede a concentração da riqueza alcança na região de Maringá a média de 0,51, índice que vai de zero (total igualdade na distri-
buição da renda) a um, total desigualdade na distribuição da renda.

1.7 INFORMAÇõES SOBRE A INFRAESTRUTURA LOCAL
A região de Maringá–PR tem uma infraestrutura relativamente adequada em termos de Paraná. Todos os municípios da região são interligados por 

rodovias asfálticas em estado regular de conservação.  As comunicações são razoáveis de modo geral com a telefonia fixa e celular dando uma boa co-
bertura para a zona rural e urbana. Quando à rede elétrica sob a responsabilidade da Copel atende a região de forma adequada. O transporte coletivo na 
região tem algum problema que tem aflorado com a maior oferta de vagas para trabalho na cidade de Maringá, o que tem levado pessoas das cidades 
vizinhas a tomarem ônibus todo dia para virem ao trabalho, congestionando esse tipo de transporte nos horários de início e fim de expediente, gerando 
descontentamento. 
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Escolas e hospitais também atendem de forma razoável, sendo que as especialidades médicas e exames mais complexos de saúde são demandados 
em Maringá, em vários hospitais.

2) DIAGNóSTICO AVANÇADO

2.1) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES LEVANTADAS NA REGIÃO EM PAUTA
O que tem sido observado na região é que as empresas de certo porte que buscam a região costumam se estabelecer na cidade que é polo, até por 

conta da facilidade de encontrar mão de obra qualificada e uma infraestrutura geral mais aparelhada para atender às demandas do empreendimento.  
Nessa linha, dois abatedouros de aves (frangos de corte) que atendem à região, estão estabelecidos em Maringá e demandam frangos para abate criados 
em granjas espalhadas pela região num raio médio de 50 km. As indústrias de confecções, que empregam bastante mão de obra em geral tem seguido 
essa mesma lógica.    

Colocando o olhar mais para o Arenito, que é mais carente de opções econômicas, a vocação dos municípios com esta característica está mais voltada 
para a Agropecuária e a Agroindústria de pequeno porte.

Em termos de agricultura, podemos citar o potencial de melhoria tecnológica e expansão de culturas como a mandioca, cana, soja (com restrição por 
nem sempre contar com o Zoneamento Agrícola que é essencial para a lavoura contar com apoio do Seguro do Proagro), laranja, tangerina.   Tem poten-
cial para outras frutas como abacaxi, maracujá, manga e outras, que podem ser escoadas inclusive pelo Ceasa Central de Abastecimento de Maringá-PR 
que é bastante dinâmica e diversificada.

Em termos de pecuária, destaque para bovinocultura de corte, de leite, mista (corte e leite), sericicultura (bicho da seda) e avicultura de corte em 
elevada escala e avicultura de postura.   Há bom potencial para ovinos e caprinos que se adaptam bem à região, mas ainda carecem de ajustes na cadeia 
produtiva, inclusive para conseguir o abate dentro da lei.   O mercado para a carne de ovinos e caprinos vem sendo promissor há tempos na região.    A 
piscicultura em cativeiro e de captura também têm algum potencial de crescimento na região, com destaque na pesca de captura em Santa Inês, que 
fica à margem do Rio Paranapanema.

Quanto à Agroindústria, tem potencial no Arenito para Usinas de açúcar e álcool, apesar que já há várias usinas de porte nessa região disputando 
terras com pastagens e outras culturas e disputando também a mão de obra, que é demandada em escala no caso.

A indústria de laticínios tem condição de expansão no Arenito, assim como pequenas indústrias para processamento de polpa de frutas tropicais.

A indústria de curtume de couro de bovinos também já está presente no Arenito e tem espaço para crescimento.

2.2) PRINCIPAIS LIMITAÇõES DA REGIÃO DO ARENITO
Conforme já foi comentado, nossos solos são arenosos e mais propensos à ação da erosão. Os cafezais antigos mantidos em solos com capinas fre-

quentes e plantados sem curvas de nível, expuseram o solo que foi se degradando fisicamente, além da perda gradativa de fertilidade porque no passado 
não se via como importante repor a fertilidade do solo via fertilizantes convencionais (químicos) ou alternativos como matéria orgânica ou adubos verdes.

Os solos degradados produzem menos, geram menos riqueza, empregam menos mão de obra, giram menos a economia e são um passivo do ponto 
de vista ambiental.

Outra limitação com a qual temos que trabalhar no aspecto técnico é convencer as pessoas que utilizam o solo que o mesmo tem que ser recuperado 
em termos químicos, físicos e biológicos para que a produção agropecuária atinja o patamar da sustentabilidade em seu sentido amplo, ou seja, econô-
mica, social e ambiental. Se o produtor ficou por longo tempo num processo lento e crônico de degradação do solo, geralmente ele não percebe o quanto 
o solo perdeu fertilidade e se degradou e quão importante é repor a qualidade do solo. Hoje há tecnologia para readequar o solo de forma viável e há 
recursos financeiros aportados pelo Governo federal, na forma de financiamentos de longo prazo, com juro real perto de zero e prazo longo para pagar, de 
forma a permitir que os produtores tenham os meios para alterar a sua realidade para melhor.
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3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIÇÃO

3.1) TEMÁTICA BÁSICA EM ESTUDO
Estamos abordando a região do Arenito no âmbito da Amusep polarizada por Maringá-PR onde os solos são arenosos e em geral estão com diferentes 

níveis de degradação e requerem uma recomposição da fertilidade dos mesmos. A região tem vocação agropecuária e a recuperação do solo tem potencial 
de acelerar o desenvolvimento regional de forma acessível, pois atualmente temos tecnologia disponível, mão de obra técnica capacitada, fonte de recur-
sos financeiros em condições muito favoráveis e o chamamento da sociedade para que caminhemos no rumo da sustentabilidade plena.

Em síntese, a proposição deste EBDR – Estudo Básico de Desenvolvimento Regional visa demonstrar que temos o problema do solo e que há solução 
via tecnologia para recuperar os solos de forma viável e sustentável com benefício para toda a sociedade de modo geral e aos produtores rurais em parti-
cular. No contexto, estamos divulgando uma linha de crédito rural oficial para Investimento de longo prazo, do BNDES, acessível via bancos, para tornar 
possível a recuperação dos solos. Trata-se do Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono que tem uma dotação disponível acima de 2 bilhões de reais 
para ser aplicado, em nível nacional, para recuperar solos, estruturação da propriedade e atividades correlatas no meio rural.

O Programa ABC tem juro fixo de 5,5% a.a. que em termos reais é negativo, pois a inflação atual está acima desse patamar. Quanto aos prazos 
do financiamento, podem chegar a 15 anos para pagar dependendo da finalidade do crédito e o limite por tomador do financiamento pode chegar a 
R$1.000.000,00.

3.2) DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TéCNICO-PROFISSIONAIS
A área de solos de uso agropecuário está mais voltada para os profissionais de Ciências Agrárias, mais especificamente os Engenheiros Agrônomos, 

Engenheiros Florestais, Engenheiros Agrícolas e os Técnicos em Agropecuária, modalidades profissionais no âmbito do CREA. Há na região disponibilidade 
de profissionais de ambas as áreas citadas em quantidade e qualidade adequadas para o desenvolvimento do plano que se propõe a colocar em prática.      

Para ficar em poucos exemplos, vale ressaltar que a EMATER do governo do Paraná tem ao menos um profissional de uma das modalidades citadas 
em cada município da região.   O mesmo ocorre com as Cooperativas Agropecuárias e a UNICAMPO que é uma cooperativa formada por profissionais de 
ciências agrárias para prestar serviços ao setor, com sede em Maringá e abrangência macro regional, com mais de mil profissionais em vários Estados.

3.3) JUSTIFICATIVA DA TEMÁTICA ESCOLhIDA
O debate que levou à escolha do tema tem sido frequente no âmbito do Senge Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, Regional de Maringá, 

onde contamos com diretores das diferentes áreas da engenharia, dentre estes, dois Engenheiros Agrônomos e um Engenheiro Florestal. Sempre que 
buscamos alternativas para o desenvolvimento da região do Arenito, esbarramos no problema do solo degradado e todas as consequências que isto tem 
trazido à região. Como temos tecnologia para reverter esse quadro, colocamos o assunto em pauta e deliberamos por destacar o EBDR voltado para a 
divulgação do Programa ABC como uma importante ferramenta de apoio financeiro para propiciar a correção dos solos e a busca da sustentabilidade 
plena da região. A ideia que antes era do Senge regional foi a debate no CREA Regional de Maringá e lá o plenário decidiu por eleger este EBDR para 
ser trabalhado no âmbito do Conselho.

4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS

4.1) INDICAÇÃO DOS SETORES SOCIAIS E ECONôMICOS ATINGIDOS

Esperamos que a ampla divulgação deste EBDR junto às lideranças regionais dê uma dinâmica de forma a ajudar os produtores a entenderem a im-
portância da proteção do solo, adotando as práticas agronômicas necessárias à reversão do quadro atual. Ganham os produtores rurais que terão o solo 
protegido, mais produtivo, gerando mais renda, mais emprego e protegendo o meio ambiente. Ganha a economia local e regional com a maior circulação 
de riqueza, maior geração de impostos e melhor serviço público à população. Ganha a Prefeitura, o Estado e a União quando a geração de riqueza au-
menta de forma sustentável de fato. Fortalece os fornecedores de insumos para a agropecuária, inclusive as Cooperativas do ramo.
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5) MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA – ESTRATéGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
Em linhas gerais, tendo um documento formal com o EBDR discriminado, esperamos que o mesmo chegue primeiramente às lideranças da região 

para que estas ajudem a disseminar o mesmo junto aos produtores rurais, estes que serão os sujeitos da mudança necessária.

O CREA através da Agenda Parlamentar divulga os EBDRs às lideranças e à imprensa. Os líderes de entidades como FAEP – Federação da Agricultura 
do Paraná, Sindicatos Patronais Rurais, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Senar – Serviço Nacional de Aprendizado Rural, SEBRAE, Cooperativas, 
AMEA – Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos, Universidade e entidades afins poderão ser abordados e receberem o Plano contido no 
EBDR para que sejam parceiros na divulgação e debate do mesmo.

Reuniões entre lideranças e produtores rurais serão necessárias para que estes compreendam o Plano e despertem para a necessidade de colocar o 
mesmo em prática.

6) POTENCIAL ExPLORADO – LACUNAS PREENChIDAS
Na nossa região existe uma gama razoável de profissionais de ciências agrárias que já vem atuando em convênio com os bancos de forma a propiciar 

ao produtor rural o acesso ao crédito oficial. O que se nota é que é mais comum o acesso aos financiamentos para os custeios das atividades, sendo que 
investimentos de longo prazo tem sido focados mais em aquisição de maquinário para a agropecuária e aviários para o sistema de integração na avicultura 
de corte. Há então mão de obra especializada que pode orientar os produtores rurais para a recuperação do solo e o que hoje é uma lacuna representada 
pela falta de cuidados com o solo ficará sanada com a aplicação do Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono em benefício dos produtores rurais e 
da sociedade em geral.

7) VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA/ALOCAÇÃO DE RECURSOS  
FINANCEIROS

Quando se pretende adotar alguma prática para trazer melhoria para sociedade, muito comumente há carência de verba para a implementação das 
ações. Já no caso do Programa ABC, o mesmo foi lançado na safra anterior (2010/2011) com uma dotação de 1 bilhão de reais para o Programa e 
praticamente não houve adesão dos produtores rurais ao mesmo, até por desconhecimento da nova modalidade de Crédito Rural oficial.    Neste ano 
agrícola 2011/2012 o Governo Federal aumentou o volume de recursos para o Programa ABC de forma que podemos afirmar que há verba disponível e 
a recuperação do solo é uma premência para nossa região.

8) SIGNATÁRIOS
Na prática o Programa ABC nem requer assinatura de convênio algum, bastando que os produtores rurais interessados procurem os bancos que 

trabalham com Crédito Rural e demonstrem o interesse pelo mesmo.    Assim, serão encaminhados para os profissionais de ciências agrárias para que 
elaborem o respectivo Plano Técnico que os habilitam ao acesso ao crédito.

O que poderia ser considerado seria a formatação de um convênio de âmbito regional envolvendo as entidades interessadas a somarem esforços no 
sentido de divulgação do Programa ABC.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: R3
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Tema: AUMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ESTÁTICO 
PARA PRODUTO AGRíCOLA
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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. 

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 possui 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 
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demandavam a criação de estrutura viária sendo que só depois de 1950-60, com a entrada da serrarias é que houve a necessidade de abertura de estra-
das 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 mata fechadas, pois  a remoção das toras facili-
tou o cultivo das terras e principalmente fez com que pudesse surgir incipientemente uma a 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 micro regionalmente 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 se baseia toda a atividade produtiva da região.

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

Como já foi 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 em 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 Industrial 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 o 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 Ampére        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  
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Urbana Rural Total

35 Salto do Lontra          7.431          6.258        13.689  

36 Santa Izabel do Oeste          7.421          5.711        13.132  

37 Santo Antônio do Sudoeste        13.711          5.182        18.893  

38 São João          6.735          3.864        10.599  

39 São Jorge do Oeste          5.214          3.871          9.085  

40 Saudades do Iguaçu          2.503          2.525          5.028  

41 Sulina          1.390          2.004          3.394  

42 Verê          3.281          4.597          7.878  

43 Vitorino          3.988          2.525          6.513  

 Total       412.570       175.071       587.641  

  Fonte: IBGE, 2010.        

Tabela 02: Propriedades Rurais no Sudoeste do Paraná

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

1 Ampére              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
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 Município N° Propriedade Área (Ha) Média das Propr. (Ha)

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.   

Tabela 03: Panorama do PIB e IDH-M no Sudoeste do Paraná

   PIB IDH-M

1 Ampére  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
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   PIB IDH-M

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 Ampére             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 
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  Soja Milho Feijão Trigo

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 

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 existente, o que tem caracterizado 
em rodovias desatualizada pela  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 e 
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 (UNIOSTE, 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, Ampére, Mangueirinha e Barracão.

c) Ensino Médio: No Sudoeste do Paraná foram matriculados no ensino médio no ano de 2010, 29.480 estudantes em todas as Instituições sendo 
178 em Instituições Federais, 27.543 a 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:  Existem 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 constam como estruturas básicas de saúde.
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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 pro-

dutividades 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 industrialização, 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)  AUMENTO DA CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS 
O bom acondicionamento dos produtos agrícolas tem papel fundamental na dinâmica da produção agrícola, pois é essencial para que se possa ter 

uma boa qualidade na conservação dos grãos que irão ser utilizados tanto para a alimentação humana como a alimentação animal. A importância do 
armazenamento dos produtos agrícolas reside também em propiciar ao agricultor o escalonamento da comercialização de seus produtos, afim de obter 
preços mais justos, além de que possibilita o controle da demanda no mercado, regulando o mercado, hoje observa-se no Paraná que durante as safras 
o armazenamento tem sido feito nas carrocerias dos caminhões que trafegam pelas rodovias e ficam nas filas dos portos. Um bom sistema de armazena-
mento possibilita que esta demanda pelo porto possa ser escalonada, durante vários meses e assim além de possibilitar a racionalização do uso do porto,  
possibilita equilibrar as demandas no mercado possibilitando um equilíbrio de preços nos grãos.

Na centralidade Sudoeste trabalha-se com a expectativa que com a elaboração do EDBR, possa ter um programa a nível federal, que possibilite a 
colocação de recursos financeiros, para  novas unidades armazenadoras, e reformas das existentes a fim de que possa atender toda a produção agrícola 
da região.

3.2) DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TéCNICOS PROFISSIONAIS
A Centralidade Sudoeste conta com três universidades federais, duas  estaduais e três particulares que oferecem cursos nas áreas de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, formando profissionais aptos a implantar e operar as unidades armazenadoras, 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.

3.3) JUSTIFICATIVA DA TEMÁTICA
A produção de grãos no Sudoeste é responsável pela manutenção de 47 mil famílias de agricultores, isto diretamente, já que indiretamente uma 

grande maioria da população residente depende desta atividade, ampliando assim o universo da população,  segundo dados da Safra de 2009 o Sudoeste 
Paranaense produziu 1.117.978 toneladas de soja, 964.828 toneladas de milho, 162.044 toneladas de feijão e 302.973 toneladas de trigo, o que 
totaliza 2.547.823 toneladas de grãos, em todos os municípios (tabela 04), possuindo uma capacidade de armazenagem, segundo dados da Conab, de 
1.646.051 toneladas, ocorre que esta capacidade de armazenamento é bastante questionável, pois nestes dados constam armazéns antigos, que perde-
ram a capacidade de armazenar produtos agrícolas. Considerando estes aspectos observou-se na safra 2010/2011, em vários locais o produto agrícola 
sendo depositado a “céu aberto”, pela falta da capacidade de armazenamento. A alocação de recursos para a construção e reformas das unidades de 
armazenamento constitui-se prática que irá propiciar com que o agricultor tenha uma maior possibilidade de negociação e consequentemente  possa 
aumentar a rentabilidade com seu produto.
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4) BENEFíCIOS ECONôMICOS PARA O SETOR PRIVADO E SETOR 
PÚBLICO

Setor  Privado
A Centralidade com mais de 30% de sua população vivendo  nas áreas rurais e tirando o seu sustento da produção agrícola, produção baseada 

principalmente em grãos, onde a armazenagem é deficitária, impondo a comercialização imediata de seus produtos agrícolas no pico da demanda pro-
piciado pelas colheitas, faz com que os preços obtidos sejam, muitas vezes, muito inferiores a de outra épocas em que há menor demanda,  com isto a 
possibilidade de manter o produto para ser comercializado durante o ano todo, de forma escalonada trará muito maior possibilidade se o produtor rural 
aumentar significativamente sua renda.

Setor Público
Com a maior capacidade de armazenamento dos grão o setor público pode regular a oferta dos produtos utilizados na alimentação humana e animal, 

com isto evitando picos de preços seja para cima ou para baixo, proporcionando economia para os consumidores, e principalmente a obtenção de produ-
tos de melhor qualidade proporcionados pela melhor conservação dos alimentos.

5) MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA

A mobilização necessária para que seja implantado um programa de incentivo à armazenagem de grãos, será necessário a previsão de recursos no 
orçamento da União, através do Ministério da Agricultura, onde o programa estabeleça recursos para a implantação de novas unidades armazenadoras, 
bem como a reforma e manutenção das existentes, com recursos a fundo perdido e/ou com juros subsidiados. Sendo necessários estudos de viabilidade 
técnica e financeira de cada empreendimento, em que se priorize as unidades armazenadoras coletivas.

6) POTENCIAL ExPLORADO 
A adoção de um sistema de armazenagem eficiente do ponto de vista técnico, gerará condições necessárias em uma melhoria considerável na quali-

dade dos produtos agrícolas, beneficiando todos os consumidores além de proporcionar uma melhor lucratividade aos agricultores atingidos pela medida. 
Evitando que os grãos produzidos sejam armazenados de maneira inadequada ou a “céu aberto”.
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7) VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E ALOCAÇÃO DE  
RECURSOS FINANCEIROS

GOVERNO FEDERAL

Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

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 Agrô-
nomos de Francisco Beltrão (AEAFB), Associação de Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste do Paraná (SUDENGE), Associação de Engenheiros Civis da 
Fronteira do Iguaçu 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 de 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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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade: R4

Regional: Ponta Grossa

Centralidade: Irati

Tema: ASSISTêNCIA TéCNICA RURAL 

Este estudo é centrado na organização de 12 (doze) municípios do Centro Sul do Pa-
raná através de um colegiado de instituições públicas, privadas e da organização dos 
agricultores. As ações desenvolvidas por esse Colegiado objetivam o desenvolvimento 
rural sustentável, através das diretrizes estabelecidas em seu Plano Territorial, o qual 
norteou a elaboração deste Estudo.

Esse Território congrega ações conjuntas desde 2003, quando iniciou atividades re-
gionais entre os Municípios integrantes da Associação de Municípios do Centro-Sul 
do Paraná – AMCESPAR. E, em decorrência de seu reconhecimento pelo Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – Cedraf e pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – Condraf, em 2005, se 
agregaram ao processo os Municípios de Ipiranga e Ivaí.
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1) DIAGNóSTICO DO TERRITóRIO CENTRO-SUL

1. 1) LOCALIZAÇÃO ESPACIAL E GEOGRÁFICA
O Território Centro-Sul abrange 12 municípios localizados no Segundo Planalto Paranaense: Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Mar-

tins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares. (Figura 2). Esse território compreende uma área de 9.856,17 km2, 
equivalendo a 4,9% da área total do Estado do Paraná. 

Figura 2. Localização dos municípios pertencentes ao Território Centro-Sul do Paraná.

 

Fonte: DESER, 2011.

1.2) RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS 
De acordo com mapa topográfico elaborado pela Embrapa, o Território apresenta um relevo predominantemente suave ondulado, mas com significa-
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tivas áreas montanhosas nos Municípios de Prudentópolis, Guamiranga, Inácio Martins e Mallet (Figura 3).

Em termos hidrográficos, as águas que nascem e entrecortam o Território Centro-Sul contribuem para a formação das bacias hidrográficas dos Rios 
Ivaí, Tibagi e Iguaçu. Além disso, esse Território é considerado como um importante ponto de recarga do Aqüífero Guarani.

Figura 3. Tipificação das unidades de relevo do Território Centro-Sul do Paraná.

 

Fonte: IPARDES, 2009.

No Território o bioma predominante é o de Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária), que apresenta expressivos sinais de degradação ambien-
tal. Outros dois tipos de biomas também são encontrados, muito embora com abrangência bem reduzida e localizada: os Campos Naturais, abrangendo 
parte dos municípios de Teixeira Soares e Imbituva, e a Floresta Estacional Semidecidual, às margens do Rio Ivaí, em Prudentópolis.

Em relação à distribuição da área geográfica conforme a altitude observa-se que a maior parte das terras situa-se na faixa de altitude entre 600 e 
1.000 metros. Resta um percentual pequeno do território que apresenta estratos de altitude entre 400 e 600 m (concentrada na porção norte do Muni-
cípio de Prudentópolis), e de 1.000 a 1.400 m (situada, principalmente, em Inácio Martins e na porção oeste de Mallet).

Esse quadro hipsométrico influi na variação das temperaturas mínimas e máximas encontradas no território: o intervalo que apresenta as maiores 
proporções de temperaturas máximas situa-se entre 22ºC e 24ºC, localizando-se na área sul do território. Por sua vez, as temperaturas mínimas se 
concentram na faixa entre 11ºC e 13ºC. 

O levantamento de solos revela que predominam terras de baixa fertilidade natural e uma significativa extensão de terras não utilizáveis para a agricultura. 
De um modo geral, como prevalecem os terrenos ondulados e acidentados, as terras apresentam poucas possibilidades de mecanização agrícola, limitando a 
produtividade das lavouras a partir do uso de máquinas e implementos agrícolas. Os levantamentos de uso do solo disponíveis apresentam-se bem defasados, 
uma vez que foram realizados com imagens de satélite de 2001 e 2002. No entanto, essas imagens já destacavam o aumento das pressões agropecuárias, 
tendo em vista que as áreas com agricultura intensa e de uso misto já superavam 75% da área do território.
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1.3) RECURSOS ECONôMICOS

1.3.1) Produto Interno Bruto - PIB
O Produto Interno Bruto do Território Centro-Sul, referente ao período 2000-2008, segundo os dados do IBGE, teve um crescimento de 289,3%, 

passando de R$ 791,3 milhões para 2.289,4 bilhões. Esse desempenho demonstrou uma capacidade de elevação superior ao índice alcançado pelo 
Estado do Paraná, que foi de 159,3%, Quadro 1. 

Quadro 1. Produto Interno Bruto (PIB) por Setores, nos Municípios do Território Centro-Sul – 2008.

MUNICíPIO

2008

PIB  
Total

PIB  
Agropecuário

PIB  
Serviços

PIB  
Indústria

% PIB 
Agrop.

% PIB 
Serv.

% PIB 
Ind.

PIB 
Per Capita

PIB 
Per Capita 
Agrícola

F. Pinheiro 64.298.731 34.136.661 6.189.143 22.035.976 53,1 9,6 34,3 10.839,3 5.754,7

Guamiranga 61.878.395 32.395.514 3.492.375 23.879.848 52,4 5,6 38,6 7.832,7 4.100,7

Imbituva 230.747.997 67.328.020 35.993.394 112.645.801 29,2 15,6 48,8 8.109,2 2.366,1

Inácio Martins 78.846.380 30.489.203 6.423.280 38.631.477 38,7 8,1 49,0 7.205,2 2.786,2

Ipiranga 137.601.502 69.336.828 7.353.556 55.837.708 50,4 5,3 40,6 9.722,4 4.899,1

Irati 640.400.119 115.994.316 94.428.158 371.381.880 18,1 14,7 58,0 11.377,2 2.060,7

Ivaí 120.122.525 54.803.919 12.189.770 48.357.673 45,6 10,1 40,3 9.380,2 4.279,6

Mallet 145.957.704 42.124.131 30.864.228 60.086.482 28,9 21,1 41,2 11.250,9 3.247,1

Prudentópolis 406.670.884 135.874.605 30.030.993 217.908.334 33,4 7,4 53,6 8.334,6 2.784,7

Rebouças 123.396.951 51.299.948 10.147.430 57.395.298 41,6 8,2 46,5 8.704,6 3.618,8

Rio Azul 164.527.411 55.308.244 18.471.995 79.981.171 33,6 11,2 48,6 11.674,4 3.924,5

T. Soares 114.941.943 67.201.257 5.309.176 39.156.814 58,5 4,6 34,1 11.184,4 6.539,0

Território 2.289.390.542 756.292.646 260.893.498 1.127.298.462 33,0 11,4 49,2 9.668,5 3.194,0

Fonte: IBGE. PIB dos Municípios.

A distribuição per capita do PIB revela que esse crescimento no Território Centro-Sul foi de 169,2%, entre 2008, bem acima do índice paranaense 
(89,2%). 

A análise setorial da composição do PIB (agropecuário, serviços e indústria) aponta que o PIB do setor industrial foi o que mais cresceu no período 
2000-2008, alcançando uma variação de 740%. O setor agropecuário também apresentou uma taxa positiva (237,9%), enquanto que o setor de ser-
viços teve uma diminuição de -31,4%. 

Tomando-se o valor do PIB per capita do setor agrícola, verifica-se que houve um aumento de 214,5%, entre 2000 e 2008, elevando o PIB agrícola 
per capita para R$ 3.194,00.

1.3.2) VALOR ADICIONADO BRUTO – VAB
Outro indicador macroeconômico que mede os resultados das atividades econômicas desenvolvidas no Território é o Valor Adicionado Bruto (ou o valor 

agregado ao processo produtivo). Entre 2000 e 2008, conforme as estatísticas do IBGE, o VAB do Território Centro-Sul cresceu 190,4%, demonstrando 
um dinamismo superior à média estadual que alcançou 155,3%, nesse período. Comparando-se a variação interna de cada um dos setores da economia, 
constata-se que o maior crescimento foi obtido pela agropecuária (237,9%), enquanto que o setor de serviços aumentou 196,4% e o industrial, 94,4%.

Os setores ligados à agropecuária e aos serviços apresentaram taxas de crescimento do VAB mais altas do que as médias relativas ao Estado do Paraná 
que corresponderam, respectivamente a 165,1% e 164,6%. A indústria foi o único setor que teve um desempenho territorial mais reduzido, se comparado 
ao do Paraná (132,5%). Apesar da elevação do VAB no setor industrial do Território Centro-Sul, fica evidente que esse segmento não conseguiu aproveitar 
as oportunidades advindas do crescimento econômico verificado no País na última década.



60

EBDR IRATI/CENTRO SUL | ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL

60

1.3.3) Valor Adicionado Fiscal – VAF
Outro importante indicador dos processos econômicos em curso no Território Centro-Sul é o Valor Adicionado Fiscal (VAF) que reflete o movimento 

econômico das empresas e dos produtores rurais dos municípios, demonstrando seu potencial para a geração de receitas públicas. Quanto maior for a 
movimentação econômica do município, maior será seu índice de participação no cálculo para o repasse de recursos públicos estaduais e, consequente-
mente, maiores serão suas receitas. De acordo com dados fornecidos pelo Ipardes, o VAF do Território, em 2008, foi de R$ 1.645 bilhão, correspondendo 
apenas a 1,3% do total do Estado. 

O setor agropecuário representou 56,4% do total do Território, sendo que apenas a categoria “agricultura, pecuária e serviços relacionados” totalizava 
55,5% desse montante. As demais categorias (produção florestal, alimentação e extração de minerais não metálicos) somavam apenas 0,9% do VAF 
desse setor. Em relação ao setor de serviços, observa-se que nesse mesmo ano as categorias incluídas nesse setor registravam uma participação relativa 
de 25,3% do VAF total do Território. Os três segmentos mais representativos são comércio varejista (8,9%), comércio por atacado, exceto veículos auto-
motores e motocicletas (6,2%) e eletricidade, gás e outras utilidades (3,7%). Resta ainda o setor industrial que desponta com 18,3% na composição geral 
do VAF do Território. Dentre os segmentos mais representativos, pode-se destacar as seguintes categorias: fabricação de produção de madeira (4,8%), 
fabricação de celulose, papel e produtos de papel (4,7%) e fabricação de produtos alimentícios (2,5%).

1.3.4) VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
De acordo com os dados fornecidos pelo IPARDES, referentes a 2009, o Valor Bruto da Produção Agropecuária do Território Centro-Sul alcançou  

R$ 1.618.564.708,00, representando 16,3% do VBP do Paraná. O setor agrícola foi responsável por 62,8% desse total e o pecuário, por 16,3%. Em 
função das características ambientais e econômicas do Território, o segmento florestal possui uma participação relativa mais importante que a média 
estadual, correspondendo a 20,9%, Quadro 2.

Quadro 2. Valor Bruto da Produção Agropecuária nos Municípios do Território Centro-Sul – 2000/2009.

MUNICÍPIOS 2000 2009 Var. (%)

Fernandes Pinheiro                         22.167.025                92.578.425 317,6

Guamiranga                         16.636.016                87.854.938 428,1

Imbituva                         38.723.741              149.926.824 287,2

Inácio Martins                         60.128.690              164.580.646 173,7

Ipiranga                         36.641.523              149.705.985 308,6

Irati                         45.297.555              187.213.223 313,3

Ivaí                         20.170.211                77.288.925 283,2

Mallet                         32.577.764              110.392.111 238,9

Prudentópolis                         61.695.257              210.086.137 240,5

Rebouças                         25.286.484              109.999.274 335,0

Rio Azul                         27.412.109              114.927.853 319,3

Teixeira Soares                         49.093.535              164.010.366 234,1

Território Centro-Sul                       435.829.912           1.618.564.708 271,4

Part. (%) Paraná 3,67% 4,33%  

Fonte: IBGE. PAM/PPM/PEVS.

1.3.5) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICíPIOS – FPM
Analisando-se os dados relativos à participação do Território Centro-Sul nos recursos repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

observa-se que os doze municípios tiveram um pequeno acréscimo entre 2000 e 2010: de 2,8% passaram a 3% do total de volume de recursos do FPM 
no Paraná, Quadro 3.
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Quadro 3. Fundo de Participação dos Municípios do Território Centro-Sul – 2000/2010.

MUNICíPIOS 2000 2003 2004 2007 2009 2010 Var. 2000/10

Fernandes Pinheiro 1.198 1.828 2.054 3.394 3.764 4.045 237,7

Guamiranga 1.198 1.828 2.054 3.394 3.764 4.045 237,7

Imbituva 2.350 4.265 4.792 7.920 8.782 9.439 301,6

Inácio Martins 1.496 2.403 2.228 2.960 5.018 5.393 260,6

Ipiranga 1.597 2.437 2.738 5.657 6.273 6.742 322,2

Irati 4.392 6.702 7.531 12.446 13.801 14.832 237,7

Ivaí 1.638 2.403 2.580 3.793 5.018 5.393 229,2

Mallet 1.597 2.437 2.738 4.526 5.018 5.393 237,7

Prudentópolis 3.775 5.607 6.098 9.342 12.546 14.832 292,9

Rebouças 1.996 3.046 3.423 5.657 6.273 6.742 237,7

Rio Azul 1.597 2.437 2.738 4.526 6.273 6.742 322,2

Teixeira Soares 1.496 2.136 2.228 2.960 5.018 5.393 260,6

Território Centro-Sul 24.329 37.530 41.202 66.577 81.550 88.992 265,8

Estado do Paraná 871.640 1.308.397 1.437.811 2.308.363 2.733.594 2.921.479 235,2

Fonte: IPARDES, 2009.

1.3.6) Produção agrícola
Tomando-se por base a evolução entre 2000-2009 da produção agrícola do Território Centro-Sul (arroz, feijão, frutas, fumo, milho e soja), pode-se 

perceber a existência de diferentes dinâmicas internas nesse processo.

Dentre as três culturas selecionadas que apresentaram crescimento na área colhida, o destaque mais significativo foi o da cultura do tabaco (124,5%), 
entre 2009. Essa atividade no Território superou proporcionalmente o incremento de área que ocorreu com a soja e o feijão. A produção de fumo foi a que 
demonstrou o maior incremento (145%) e também a que obteve a maior elevação do VBP (438%), superando inclusive o VBP da soja que registrou um 
aumento de 336% e do feijão que cresceu 317%, nesse período.

A evolução desses produtos pode ser analisada também na comparação da média territorial com a média estadual e, internamente, entre os doze 
municípios do território Centro-Sul. Levando-se em consideração o critério de área colhida, nota-se que a área da soja no Território cresceu 70,1%, acima 
da média estadual (42,7%). Os municípios que, entre 2009, tiveram os maiores percentuais de expansão da área colhida de soja foram Irati (330,6%), 
Rio Azul (284,8%) e Ipiranga (121%).

A cultura do tabaco teve uma expansão de área idêntica à verificada no Estado do Paraná (124,5%), sendo que os Municípios de Fernandes Pinheiro, 
Prudentópolis e Irati apresentaram as maiores taxas (430%, 176% e 150,7%, respectivamente). Segundo os dados da PAM, Inácio Martins é o menor 
produtor de fumo da região (com apenas 2 ha de área colhida em 2009).

O milho registrou uma queda de -19,8% da área colhida, enquanto que no Paraná houve uma elevação de 22,9%. Essa queda foi mais acentuada 
em Ipiranga, Irati e Rio Azul. Cabe ressaltar que essa tendência não foi seguida em três municípios, em particular em Imbituva e Guamiranga, onde foi 
ampliada a área de milho.

No caso do feijão, enquanto o Paraná teve um crescimento de 18,5%, o Território alcançou uma variação de 63,3% na área colhida dessa lavoura. 
Sete municípios obtiveram taxas de desempenho superior à média territorial, destacando-se Guamiranga, Ipiranga e Imbituva (Ver Tabela 1, Anexos).

1.3.7) Produção animal
A evolução da produção animal dos municípios pertencentes ao Território Centro-Sul pode ser analisada com base nos dados do número de cabeças 

do rebanho de bovinos, suínos, galináceos e vacas ordenhadas, bem como da produção leiteira, entre 2000 e 2009. O efetivo de gado bovino cresceu 
4,2% no Território, demonstrando uma dinâmica melhor do que a do Paraná que teve uma queda de 1% do rebanho, nesse período. 

Embora a criação de galinhas no Território tenha aumentado 9,5%, nota-se que a região não constava da estratégia do processo de expansão dessa 
atividade no Estado, uma vez que o estado do Paraná teve uma elevação de 77,5% nesses nove anos. No caso da suinocultura, a produção territorial caiu 
-5,5%, apresentando um movimento contrário à criação de suínos do Paraná, que cresceu quase 21%. 
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Por fim, com relação ao número de vacas ordenhadas, verifica-se uma tendência territorial de redução do rebanho (-18,4%), ao contrário do processo 
de crescimento obtido em nível estadual (28,9%). No caso da produção de leite bovino, entre 2009, os dados da PAM apontam para um decréscimo 
de -29,2% na quantidade produzida. Também aqui o movimento é bem distinto entre os doze municípios: em seis deles observa-se uma redução e nos 
outros seis uma elevação da produção (Ver Tabela 2, Anexos).

1.3.8) Produção Florestal
A produção derivada das atividades madeireiras ocupa um lugar de destaque na economia agrícola do Território, ainda que no período 2000-2009, 

segundo os dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE, seja possível perceber uma retração na exploração de madeiras em toras, carvão vegetal e ma-
deiras para outras finalidades. Por sua vez, a produção de lenha e de madeira para papel e celulose teve um desempenho positivo. A produção de madeira 
em toras (principalmente de pinus e eucalipto) caiu –23,4%, representando apenas 2,1% da produção estadual. Os dois segmentos ligados à produção 
de madeira que apresentaram crescimento foram os de produção de lenha (162%) e de madeira destinada à produção de papel e celulose (16,1%).

 

1.3.9) VBP dos dez principais produtos agropecuários
De acordo com os dados do Censo Agropecuário de IBGE, referente a 2006, o Valor Bruto da Produção (VBP) dos dez principais produtos agropecu-

ários revelam a importância desses produtos na pauta da produção agrícola do Território Centro-Sul. Os dez produtos são, segundo a ordem decrescente 
de valor do VBP: fumo, milho, feijão, soja, leite, suínos, aves, pecuária de corte, arroz e mandioca. A soma desses dez produtos correspondia a 79,6% do 
total do VBP da agropecuária, enquanto que a participação específica da agricultura familiar representava 87,9% desse montante de recursos.

Analisando-se o comportamento de alguns produtos, verifica-se que o tabaco é plantado em 27,7% dos estabelecimentos, sendo que do total de 
estabelecimentos produtores de tabaco 98,2% pertencem a agricultores familiares. Em relação ao VBP, 20% do VBP total da agropecuária deriva dessa 
cultura, sendo que 96,9% desse valor é gerado nos estabelecimentos familiares produtores. A segunda atividade mais importante em termos relativos na 
formação do VBP é a cultura do milho, que, em 2006, era responsável por 13,2% de todo o valor produzido na agropecuária. Mais de 96% dos estabe-
lecimentos que produzem milho são de caráter familiar e geram 72% do VBP dessa atividade.

O feijão ocupa a terceira posição, contribuindo com 11% do VBP total, sendo 90,5% desse total produzido pela agricultura familiar. Do total de esta-
belecimentos que plantam feijão, 96,7% são familiares. No caso da soja, nem 3% do total de estabelecimentos do território produzem essa cultura. Desse 
total, 75,8% da produção de soja é colhida em estabelecimentos familiares e pouco mais de um terço do VBP (35,4%) é obtido nesse mesmo segmento. 
Por fim, em quinto lugar na geração do VBP total, surge a pecuária leiteira, encontrada em 38,9% dos estabelecimentos. Dentre os estabelecimentos que 
possuem pecuária leiteira, 94,9% são familiares e responsabilizam-se por 88,5% do total da produção de leite. 

1.4) ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

1.4.1) Aspectos demográficos
A população total dos doze municípios do Território Centro-Sul, entre 2000 e 2010, passou de 220.346 habitantes para 236.789 habitantes, o que 

representa um crescimento relativo de 7,5% – percentual abaixo do crescimento populacional do Estado do Paraná que foi de 9,2% no período, Quadro 4.

Quadro 4. Evolução da População Total e Rural nos Municípios do Território Centro-Sul – 1991/2000, 2000/2010.

MUNICíPIOS
Variação percentual da População Total Variação percentual da População Rural

1991/2000 2000/2010 1991/2000 2000/2010

Fernandes Pinheiro 1,4 -6,8 69,1 64,7

Guamiranga -2,1 10,7 77,2 71,7

Imbituva 33,6 16,2 39,7 37,1

Inácio Martins -20,4 -0,2 62,8 42,5

Ipiranga 5,7 6,3 70,0 65,4

Irati 9,4 7,5 24,9 20,0

Ivaí 3,9 7,6 68,8 63,9

Mallet 6,7 2,9 45,5 41,6
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MUNICíPIOS
Variação percentual da População Total Variação percentual da População Rural

1991/2000 2000/2010 1991/2000 2000/2010

Prudentópolis -1,4 5,3 60,6 54,0

Rebouças 5,5 3,8 51,9 47,1

Rio Azul 5,0 8,2 66,7 64,4

Teixeira Soares 5,9 25,5 53,8 53,4

Território Centro-Sul 5,2 7,5 50,4 44,9

Fonte: IBGE. Censo Demográfico.

Comparando-se os dados da variação populacional entre 2000 e 2010 com as informações relativas ao período 1991-2000, verifica-se que a po-
pulação total dos municípios do Território Centro-Sul cresceu a uma taxa superior no último período, ou seja, passou de 5,2%, entre 1991-2000, para 
7,5%, na primeira década do século XXI. 

1.4.2) Densidade Demográfica
Os indicadores de densidade demográfica do Território Centro-Sul, relativos aos anos 2000 e 2010, apontam para uma tendência de adensamento 

da população, na medida em que as taxas variaram de 22,2 habitantes/km2, em 2000, para 23,8 habitantes/km2, em 2010. Esses índices, entretanto, 
situam-se bem abaixo da média da densidade populacional brasileira, que foi de 52,2%, de acordo com o último Censo Demográfico. Configura-se, assim, 
num espaço social com baixo grau de ocupação demográfica – característica fundamental para a sua definição como um território de bases eminentemen-
te rurais. Seguindo uma tendência geral, esse processo de crescimento da taxa de densidade populacional também apresenta grandes variações quando 
se analisam os dados municipais, Quadro 5.

Quadro 5. Densidade Demográfica nos Municípios do Território Centro-Sul – 2000/2010.

MUNICíPIOS Área (Km2)
População Total Densidade Demográfica

2000 2010 2000 2010

Fernandes Pinheiro 407 6.368 5.932 15,6 14,6

Guamiranga 260 7.134 7.900 27,4 30,4

Imbituva 757 24.496 28.455 32,4 37,6

Inácio Martins 937 10.963 10.943 11,7 11,7

Ipiranga 927 13.308 14.153 14,4 15,3

Irati 1.000 52.352 56.288 52,4 56,3

Ivaí 608 11.899 12.806 19,6 21,1

Mallet 723 12.602 12.973 17,4 17,9

Prudentópolis 2.308 46.346 48.793 20,1 21,1

Rebouças 482 13.663 14.176 28,3 29,4

Rio Azul 630 13.023 14.093 20,7 22,4

Teixeira Soares 903 8.192 10.277 09,1 11,4

Território Centro-Sul 9.942 220.346 236.789 22,2 23,8

Fonte: IBGE. Censo Demográfico.

1.4.3) Distribuição da população rural e urbana
Conforme os critérios de classificação da população urbana e rural utilizados pelo IBGE, a população rural do Território Centro-Sul representa 44,9% 

do total, bem superior aos 14,7%, correspondente à população paranaense. Cabe registrar que em todos os municípios do Território houve uma queda na 
participação relativa da população rural em relação à população total, passando de 50,4%, em 2000, para 44,9%, em 2010. Isso significa uma redução 
de -4,2% da população rural do território. 
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Porém, na comparação com a evolução da população rural do Paraná, que sofreu uma diminuição de -13,7%, nesse período, é interessante ressaltar 
que essa redução não foi tão significativa, Quadro 6.

 

Quadro 6. Participação da População Rural e Urbana nos Municípios do Território Centro-Sul – 2000/2010.

MUNICíPIOS

RURAL URBANA

2000 2010 Var 
(%)

2000 2010 Var 
(%)Nº % Nº % Nº % Nº %

Fernandes Pinheiro 4.403 69,1 3.838 64,7 (12,8) 1.965 30,9 2.094 35,3 6,6

Guamiranga 5.506 77,2 5.664 71,7 2,9 1.628 22,8 2.236 28,3 37,3

Imbituva 9.715 39,7 10.567 37,1 8,8 14.781 60,3 17.888 62,9 21,0

Inácio Martins 6.885 62,8 4.655 42,5 (32,4) 4.078 37,2 6.288 57,5 54,2

Ipiranga 9.312 70,0 9.261 65,4 (0,5) 3.996 30,0 4.892 34,6 22,4

Irati 13.046 24,9 11.284 20,0 (13,5) 39.306 75,1 45.004 80,0 14,5

Ivaí 8.191 68,8 8.183 63,9 (0,1) 3.708 31,2 4.623 36,1 24,7

Mallet 5.740 45,5 5.403 41,6 (5,9) 6.862 54,5 7.570 58,4 10,3

Prudentópolis 28.070 60,6 26.335 54,0 (6,2) 18.276 39,4 22.458 46,0 22,9

Rebouças 7.093 51,9 6.671 47,1 (5,9) 6.570 48,1 7.505 52,9 14,2

Rio Azul 8.689 66,7 9.081 64,4 4,5 4.334 33,3 5.012 35,6 15,6

Teixeira Soares 4.407 53,8 5.484 53,4 24,4 3.785 46,2 4.793 46,6 26,6

Total Centro-Sul 111.057 50,4 106.426 44,9 (4,2) 109.289 49,6 130.363 55,1 19,3

Estado do Paraná 1.777.374 18,6 1.533.159 14,7 (13,7) 7.786.084 81,4 8.906.442 85,3 14,4

Fonte: IBGE. Censo Demográfico. 

Portanto, confrontando-se os dados relativos à evolução demográfica do Centro-Sul com a evolução geral do Paraná, faz-se necessário destacar uma 
característica importante da região: ainda que a população total do Território tenha crescido a taxas menores que o total da população paranaense (7,5% 
contra 9,2%), a população rural não reduziu relativamente na mesma proporção do estado (44,9% contra 14,7%) e a população urbana apresentou uma 
elevação superior àquela verificada no Estado (19,3% contra 14,4%).

Essa informação demonstra que os municípios do Território não sofreram com a mesma intensidade os impactos sócioeconômicos provocados pela 
modernização agrícola. Ainda que se perceba a presença atual desses sinais, pode-se notar que, pelo menos até o momento, se trata de uma realidade 
bem distinta de outras regiões do Estado em que a população rural sofreu uma brutal redução, levando a um processo de desestruturação da vida comu-
nitária rural.

1.5) Realidade do Mercado de Trabalho
Com relação à situação dos empregos formais, duas fontes de dados podem ser analisadas para se perceber a dinâmica das contratações nos diferen-

tes setores da economia, no Território Centro-Sul: os dados da RAIS e do Caged.

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, fornece informações sobre os empregos nos dife-
rentes segmentos dos setores. De acordo com essa fonte, entre 2000 e 2009, observou-se um crescimento de 49,9% no total de empregos no Território 
Centro-Sul do Paraná. O segmento que obteve o aumento mais expressivo foi o da indústria de calçados que apresentou uma variação de 1.765,9%, nesse 
período, em função da forte expansão no Município de Imbituva. Em seguida, aparecem a indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos (268,9%) e 
a indústria de materiais elétricos e de comunicação (195,1%).

Outros três segmentos cresceram, aproximadamente, 130%: serviços médicos, odontológico e veterinários, transporte e comunicações, e comércio 
varejista. Na sequência, com 114,7%, desponta o segmento da indústria metalúrgica e o de serviços de alojamento, alimentação, reparo, manutenção, 
radiodifusão e televisão, com 113,2%. Cabe ainda ressaltar que o segmento agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal e pesca aparece 
em 8º lugar com uma variação de 94,6%.
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Por outro lado, dentre os segmentos que apresentaram redução no nível de empregos, deve-se destacar o da indústria de extração de minerais 
(-76,7%), o da indústria química, produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria, sabões, velas e matérias plásticas (-45,2%) e o da indústria da 
madeira e do mobiliário (-28,7%). É preciso registrar ainda que um segmento deixou de existir no Território (serviços industriais de utilidade pública), 
representando uma perda de apenas quatro empregos.

Os segmentos econômicos que participaram com os maiores percentuais são os de comércio varejista (20,7%), administração pública direta e indireta 
(19,5%) e indústria da madeira e do mobiliário (13,1%). O setor agropecuário desponta em 4º lugar com 6,4% do total de empregos formais no ano 
de 2009. Como esses quatro segmentos totalizam 59,7% dos empregos contabilizados em 2009, isso desvela que o Território Centro-Sul apresenta-se 
significativamente concentrado em poucas áreas de trabalho, demonstrando sua dependência em relação ao desempenho dessas atividades. Os demais 
21 segmentos econômicos responsabilizam-se pelos 40% dos empregos restantes, tendo, portanto, grandes possibilidades de expansão (pelo menos, 
em alguns outros segmentos), desde que a economia paranaense e brasileira continue sua trajetória recente de crescimento, implicando na geração de 
novos empregos. 

Por sua vez, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), também divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de-
monstram que o Território Centro-Sul apresentou uma variação positiva de 41,8% no saldo entre trabalhadores contratados e desligados, no comparativo 
entre 2003 e 2009. Esse percentual foi bem acima do percentual paranaense que, nesse mesmo período, registrou uma variação de 10,6%. Em 2009, 
foram gerados 11.244 novos empregos, contra 10.182 desligamentos, resultando num saldo anual de 1.062 empregos, Quadro 7.

Quadro 7. Número de Contratados, Desligados e Saldo Total, nos Municípios do Território Centro-Sul – 2003/2009.

MUNICíPIOS
Contratados

Var. (%)
Desligados Var. 

(%)
Saldo

Var. (%)
Saldo 
Total

2003 2009 2003 2009 2003 2009

Fernandes Pinheiro 73 169 131,5 77 143 85,7 (4) 26 750,0            (42)

Guamiranga 90 117 30,0 85 134 57,6 5 (17) (440,0)           123 

Imbituva 2.134 2.103 (1,5) 2.245 1.955 (12,9) (111) 148 233,3           594 

Inácio Martins 348 580 66,7 304 607 99,7 44 (27) (161,4)            (20)

Ipiranga 448 356 (20,5) 299 321 7,4 149 35 (76,5)           674 

Irati 2.828 4.014 41,9 2.511 3.578 42,5 317 436 37,5        2.636 

Ivaí 194 288 48,5 147 259 76,2 47 29 (38,3)           146 

Mallet 404 616 52,5 370 456 23,2 34 160 370,6           433 

Prudentópolis 1.115 1.898 70,2 992 1.629 64,2 123 269 118,7        1.260 

Rebouças 285 461 61,8 254 472 85,8 31 (11) (135,5)           287 

Rio Azul 354 274 (22,6) 286 322 12,6 68 (48) (170,6)             65 

Teixeira Soares 454 368 (18,9) 408 306 (25,0) 46 62 34,8             12 

Território 8.727 11.244 28,8 7.978 10.182 27,6 749 1.062 41,8        6.168 

Paraná 735.291 1.195.644 62,6 672.823 1.126.560 67,4 62.468 69.084 10,6   646.235 

Fonte: CAGED.

1.6) QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

1.6.1) índice de Desenvolvimento Municipal
Na ausência de dados atualizados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) acerca do Índice de Desenvolvimento Humano 

nos municípios do Brasil, tomou-se aqui por referência os resultados apresentados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), 
que disponibiliza uma série comparativa relativa aos dados oficiais de 2000 e 2007. A metodologia do Índice Firjan de Desenvolvimento Humano (IFDM)  
não é idêntica à utilizada pelo PNUD, mas permite também uma análise comparada a partir de três indicadores de desenvolvimento municipal (emprego 
e renda, educação e saúde), que combinados formam esse índice de desenvolvimento municipal, Quadro 8.
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Quadro 8. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal do Paraná e dos Municípios do Território Centro-Sul – 2000.

índice Firjan de Desen-
volvimento Municipal

PARANÁ IFDM
Emp r ego 
& Renda Educação Saúde 

PARANÁ 0, 6133 0, 3982 0, 6687 0, 7730

Mediana 0, 6148 0, 3851 0, 6791 0, 7765

Máximo 0, 8368 0, 9032 0, 9018 0, 9887

2000 Mínimo 0, 4093 0, 1558 0, 3727 0, 5196

Ranking IFDM
UF Território Centro-Sul IFDM Emprego 

& Renda Educação Saúde 
Nacional Estadual

2679º 357º PR Fernandes Pinheiro 0, 5333 0, 2969 0, 6377 0,6652

1405º 196º PR Guamiranga 0,6163 0,5569 0,5867 0,7054

2044º 281º PR Imbituva 0,5755 0,3931 0,6020 0,7314

3031º 375º PR Inácio Martins 0,5055 0,2843 0,5342 0,6980

3099º 376º PR Ipiranga 0,5007 0,3132 0,5439 0,6451

952º 125º PR Irati 0,6504 0,4985 0,7211 0,7314

3459º 388º PR Ivaí 0,4750 0,2998 0,6055 0,5196

1171º 161º PR Mallet 0,6322 0,5154 0,6070 0,7741

2535º 341º PR Prudentópolis 0,5441 0,2993 0,6326 0,7004

1522º 211º PR Rebouças 0,6094 0,3865 0,6096 0,8321

1555º 215º PR Rio Azul 0,6073 0,4660 0,6017 0,7541

2307º 320º PR Teixeira Soares 0,5585 0,2833 0,6861 0,7062

Segundo esses dados, o IFDM do Paraná corresponde a 0,8244, sendo os indicadores específicos assim valorados: emprego & renda – 0,8427; 
educação – 0,7544; e saúde – 0,8762. A demonstração desses dados paranaenses é importante para que se dimensione a colocação dos municípios 
do Território Centro-Sul. Nesse sentido, pode-se verificar que todos os municípios situam-se abaixo do indicador do Estado. Os nove municípios restantes 
possuem índices abaixo da mediana do IFDH paranaense.

Comparando-se os dados da posição ocupada no Estado pelos municípios do Território Centro-Sul em 2000 e em 2007, observa-se que sete municí-
pios conseguiram melhorar seu lugar no ranking estadual, enquanto que outros cinco perderam espaço nessa classificação, sendo superados por outros 
municípios paranaenses, Quadro 9.
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Quadro 9. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal do Paraná e dos Municípios do Território Centro-Sul - 2007.

Índice Firjan de 
Desenvolvimento 

Municipal

PARANÁ IFDM Emprego 
& Renda Educação Saúde 

PARANÁ 0,8244 0,8427 0,7544 0,8762
Mediana 0,6836 0,4172 0,7522 0,8729
Máximo 0,8687 0,9707 0,9219 0,9972

2007 Mínimo 0,5001 0,2058 0,5581 0,6609
Ranking IFDM

UF Território Centro-Sul IFDM Emprego 
& Renda Educação Saúde 

Nacional Estadual
2375º 321º PR Fernandes Pinheiro 0,6395 0,3739 0,7140 0,8305
1579º 215º PR Guamiranga 0,6811 0,4610 0,6940 0,8883
1519º 200º PR Imbituva 0,6836 0,4659 0,6758 0,9092
2805º 360º PR Inácio Martins 0,6167 0,3524 0,6279 0,8700
2379º 322º PR Ipiranga 0,6394 0,4223 0,6748 0,8211
1058º 129º PR Irati 0,7104 0,5056 0,7621 0,8634
3542º 392º PR Ivaí 0,5725 0,3681 0,6661 0,6833
2113º 285º PR Mallet 0,6536 0,3813 0,7122 0,8672
2032º 275º PR Prudentópolis 0,6570 0,4662 0,7199 0,7850
848º 86º PR Rebouças 0,7250 0,4896 0,7589 0,9265
2204º 299º PR Rio Azul 0,6492 0,3547 0,6840 0,9089
2297º 310º PR Teixeira Soares 0,6436 0,2967 0,7425 0,8916

Fonte: FIRJAN. 

Desagregando-se as variáveis que compõem o IFDM (emprego & renda, educação e saúde), pode-se ter uma aproximação ainda mais detalhada das 
nuances de cada setor. Nesse sentido, no que diz respeito aos aspectos ligados ao indicador de emprego & renda, nota-se que nove municípios conse-
guiram melhorar seus índices, em relação ao ano de 2000, enquanto que esse indicador em cinco municípios está abaixo da mediana (em 2000, eram 
seis os municípios nessa situação). Os dados relativos ao indicador de educação revelam que todos os municípios melhoraram seus índices, em relação 
a 2000, mas apenas dois municípios situam-se num patamar superior à mediana do Estado. Por fim, cabe destacar que houve uma melhoria generali-
zada também na área da saúde, na comparação com 2000, porém sete municípios do Território apresentam indicadores de saúde abaixo da mediana 
do Paraná.

1.6.2) Educação
Segundo a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SSED), o número de estabelecimentos de ensino (ligados tanto ao poder público federal, 

estadual e municipal quanto à iniciativa privada) existentes no Território Centro-Sul, sofreu uma queda de -33,6%, entre 2000 e 2009, Quadro 10.

Quadro 10. Número de Estabelecimentos de Ensino nos Municípios do Território Centro-Sul – 2000/2009.

MUNICíPIOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var.(%) 
2009/2000

Fernandes Pinheiro 12 13 13 13 13 10 9 9 10 9 (25,0)

Guamiranga 12 9 6 6 7 7 7 8 8 8 (33,3)

Imbituva 43 39 37 37 37 37 38 39 37 38 (11,6)

Inácio Martins 37 35 27 27 28 27 25 21 21 21 (43,2)

Ipiranga 40 33 25 16 16 17 18 17 17 17 (57,5)

Irati 91 86 78 75 77 71 71 68 67 66 (27,5)

Ivaí 25 26 26 24 24 22 19 14 13 13 (48,0)
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MUNICíPIOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var.(%) 
2009/2000

Mallet 33 30 23 24 25 23 16 14 14 13 (60,6)

Prudentópolis 135 134 131 123 115 110 105 94 94 92 (31,9)

Rebouças 20 26 26 24 22 23 22 20 20 20 -

Rio Azul 44 44 43 42 38 38 38 36 35 28 (36,4)

Teixeira Soares 23 22 21 18 19 19 19 19 20 17 (26,1)

Território Centro-Sul 515 497 456 429 421 404 387 359 356 342 (33,6)

Estado do Paraná 9.882 9.769 9.424 9.334 9.349 9.295 9.292 9.029 9.103 9.106 (7,9)

FONTE: Secretaria de Estado da Educação – SEED.

Na comparação com os dados estaduais, observa-se que essa queda de -33,6% é bem superior à redução ocorrida no Estado, que foi de -7,9%, 
revelando que no território um processo ainda mais acelerado de precarização no atendimento escolar.

A variável referente ao número de alunos matriculados e que efetivamente frequentam os diferentes níveis do ensino regular (pré-escola, ensino fun-
damental, ensino médio e ensino superior) nas áreas rurais e urbanas dos municípios pertencentes ao Território Centro-Sul permite identificar importantes 
aspectos da área educacional. Entre 2004 e 2009, segundo dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, o número de alunos 
matriculados nos níveis do ensino regular apresentou uma pequena redução de -0,4%. Essa taxa é praticamente semelhante a do Paraná que registrou 
um decréscimo de -0,6%, nesse período, Quadro 11.

 

Quadro 11. Número de Alunos Matriculados e Efetivamente Frequentando o Ensino Regular no Território Centro-Sul e no 
Estado do Paraná – 2004/2009.

Ensino
Território Centro-Sul Paraná

2004 2009 Var. (%) 09/04 2004 2009 Var. (%) 09/04

Pré-Escola       4.286        2.275            (46,92)      248.356      181.554                     (26,90)

Fundamental     40.347      40.929               1,44   1.683.914   1.677.128                       (0,40)

Médio       8.951        9.921             10,84      467.730      474.114                        1,36 

Superior       2.077        2.165               4,24      292.018      324.937                      11,27 

Matrículas Total     55.986      55.786              (0,36)   2.531.058   2.514.947                 (0,64)

FONTE: Secretaria de Estado da Educação – SEED.

Essa taxa negativa no Território Centro-Sul foi provocada pela redução significativa do número de alunos da pré-escola que tiveram uma perda de 
-46,9%, bem acima da média paranaense que alcançou -26,9%. Muito provavelmente, essa queda verificada nesses anos terá consequências nas es-
tatísticas futuras, na medida em que prejudica o acesso de um expressivo percentual de crianças com menos de sete anos ao ensino pré-escolar, etapa 
necessária para a formação das bases do aprendizado e da socialização infantil em grupos. A taxa de crescimento do ensino fundamental no Território foi 
insignificante (1,4%) e a do ensino médio avançou 10,8% – percentual acima do índice paranaense (1,4%). Por sua vez, o ensino superior revelou um 
aumento de apenas 4,2%. Nesse caso, o índice de matrículas do Estado foi maior, alcançando 11,3%, Quadro 12.

 

Quadro 12. Número de Alunos Matriculados e Efetivamente Frequentando o Ensino Regular nos Municípios do Território 
Centro-Sul – 2004/2009.

MUNICÍPIOS Ano Ensino 
Regular

Pré-
Escola Fundamental Ensino 

Médio
Educação 
Superior

Fernandes Pinheiro
2004 1.659 169 1.242 213  
2009 1.649 111 1.270 241  - 

Guamiranga
2004 2.147 225 1.529 382  
2009 2.069 97 1.470 431  - 
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MUNICÍPIOS Ano Ensino 
Regular

Pré-
Escola Fundamental Ensino 

Médio
Educação 
Superior

Imbituva
2004 6.009 578 4.463 899  
2009 6.923 374 5.405 1.011  - 

Inácio Martins
2004 3.067 130 2.476 403  
2009 3.089 261 2.404 344  - 

Ipiranga
2004 3.249 200 2.451 386  
2009 3.515 204 2.780 431  - 

Irati
2004 13.240 1.128 8.733 2.275 1.717
2009 13.195 291 8.850 2.742 1.893

Ivaí
2004 3.107 248 2.318 523  
2009 3.191 145 2.459 587  - 

Mallet
2004 3.029 194 2.242 529  
2009 2.995 126 2.124 590  - 

Prudentópolis
2004 11.491 663 8.330 1966 360
2009 11.660 480 8.585 2142 272

Rebouças
2004 3.611 267 2.533 654  
2009 3.561 32 2.575 745  - 

Rio Azul
2004 3.173 230 2.359 522  
2009 3.222 146 2.458 548  - 

Teixeira Soares
2004 2.204 254 1.671 199
2009 2.366 119 1.819 350 -

Território Centro-Sul
2004 55.986 4286 40.347 8951 2.077
2009 57.435 2386 42.199 10162 2.165

Estado do Paraná
2004 2.531.058 248356 1.683.914 467730     292.018 
2009 2.514.947 181554 1.677.128 474114     324.937 

FONTE: Secretaria de Estado da Educação – SEED.

A taxa de analfabetismo das pessoas com 10 anos ou mais de idade, de acordo com os dados dos Censos Demográficos do IBGE, de 2000 e 2010, 
teve uma redução de -0,5%. Ou seja, o percentual de pessoas analfabetas nessa faixa de idade que representava, em 2000, 6,9%, passou a corresponder 
a 5,8%, em 2010. No entanto, esse ritmo de redução foi bem mais baixo do que o do Estado do Paraná (-17,6%), Quadro 13.

 

Quadro 13. População de 10 anos ou mais de idade, Percentual de Analfabetos e Variação (%) de 2000 a 2010, nos 
Municípios do Território Centro-Sul.

MUNICíPIOS 2000 2010 Var. (%) 2010/2000

Fernandes Pinheiro 9,5 8,8 -5,6

Guamiranga 7,0 6,6 14,1

Imbituva 5,8 5,3 10,6

Inácio Martins 11,7 9,6 -11,3

Ipiranga 7,6 6,9 3,6

Irati 5,9 4,2 -19,2

Ivaí 9,1 7,5 -7,0
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MUNICíPIOS 2000 2010 Var. (%) 2010/2000

Mallet 5,0 3,0 -34,6

Prudentópolis 7,2 7,2 10,6

Rebouças 6,9 6,1 -1,9

Rio Azul 5,5 3,9 -17,6

Teixeira Soares 6,6 5,0 2,6

Território 6,9 5,8 -0,5

Paraná 8,1 5,8 -17,6

Fonte: IBGE. Censo Demográfico. 

1.6.3) Saúde
A taxa de mortalidade infantil considera o número de óbitos ocorridos entre crianças com menos de um ano de idade, por mil nascidos vivos. De 

acordo com os dados do Datasus, entre 2002 e 2010, esse número variou de 23,3, em 2002, para 20, em 2010, sendo que em 2009 havia sido re-
gistrada uma taxa de 14,6, no Território. Trata-se de um indicador que vem tendo uma redução em todo o Paraná: essa variação no Estado foi de 16,7 
para 11,4, Quadro 14.

 

Quadro 14. Taxa de Mortalidade Infantil nos Municípios do Território Centro-Sul – 2002/2010.

MUNICíPIOS 2002 2003 2005 2007 2009 2010

Fernandes Pinheiro 28,8 66,7 10,4 22,7 11,6 16,1

Guamiranga 25,0 11,4 23,4 - 20,0 15,6

Imbituva 12,2 13,6 7,6 13,9 20,8 17,9

Inácio Martins 25,8 45,3 28,6 17,4 16,0 15,8

Ipiranga 30,9 49,4 44,1 21,4 20,0 27,5

Irati 21,1 16,3 18,7 10,6 16,5 17,2

Ivaí 48,0 14,4 15,3 24,2 14,1 14,2

Mallet 26,6 20,0 18,1 45,8 7,4 7,2

Prudentópolis 22,1 15,9 12,5 20,0 15,8 10,5

Rebouças 12,0 17,2 12,9 13,8 14,1 18,0

Rio Azul 13,8 12,6 26,0 - 19,1 27,8

Teixeira Soares 13,1 11,7 11,5 - - 33,7

Território Centro-Sul 23,3 24,5 19,1 21,1 14,6 20,0

Estado do Paraná 16,7 16,5 14,4 13,2 12,5 11,4

Fonte: DATASUS.

1.6.4) Saneamento básico
As unidades atendidas pela rede de abastecimento de água aumentaram 45,3%, entre 2000 e 2010, segundo informações disponibilizadas pela 

Sanepar. Municípios como Fernandes Pinheiro e Guamiranga tiveram uma elevação superior a 100%, enquanto que Teixeira Soares apresentou a menor 
taxa de crescimento (25,5%). Por sua vez, a rede de atendimento de esgoto se expandiu 131,7%, nesse mesmo período, beneficiando um total de 30.005 
unidades. Esse aumento foi superior à variação estadual (86,6%), Quadro 15.
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Quadro 15. Número de Unidades Atendidas pelo Sistema de Abastecimento de Água nos Municípios do Território Centro-
Sul – 2000/2010.

MUNICÍPIOS 2000 2003 2004 2007 2009 2010 V a r . ( % ) 
2010/2000

Fernandes Pinheiro 420 454 476 554 627 842 100,5

Guamiranga 413 485 516 638 680 895 116,7

Imbituva 4.818 5.326 5.574 6.356 6.767 6.627 37,5

Inácio Martins 1.330 1.563 1.639 1.903 2.048 2.099 57,8

Ipiranga 1.244 1.439 1.478 1.733 1.821 1.903 53,0

Irati 11.292 12.709 13.012 14.263 15.184 15.874 40,6

Ivaí 1.236 1.414 1.597 1.751 1.928 2.059 66,6

Mallet 2.048 2.272 2.346 2.627 2.777 2.900 41,6

Prudentópolis 5.595 6.272 6.510 7.393 8.021 8.387 49,9

Rebouças 1.980 2.200 2.289 2.584 2.709 2.813 42,1

Rio Azul 1.241 1.425 1.481 1.644 1.741 1.819 46,6

Teixeira Soares 1.335 1.489 1.559 1.721 1.850 1.675 25,5

Território Centro-Sul 32.952 37.048 38.477 43.167 46.153 47.893 45,3

Estado do Paraná 2.347.877 2.513.033 2.583.377 2.810.634 2.983.387 3.084.769 31,4

Fonte: SANEPAR.

Em 2000, quatro municípios não possuíam nenhuma unidade atendida pela rede de esgoto. Em 2010, Inácio Martins e Teixeira Soares já haviam 
instalado no total 488 unidades, enquanto que Fernandes Pinheiro e Guamiranga ainda não fizeram nenhum tipo de investimento público nessa área, 
Quadro 16.

Quadro 16. Número de Unidades Atendidas por Serviços de Esgoto nos Municípios do Território Centro-Sul – 2000/2010.

MUNICíPIOS 2000 2003 2004 2007 2009 2010 Var.(%) 
2010/2000

Imbituva 859 2.433 2.707 3.522 4.078 4.413 413,7 

Inácio Martins  150 150 171 179 184  22,7*

Ipiranga 782 884 892 1.205 1.255 1.278 63,4 

Irati 6.623 8.183 8.638 10.216 11.999 12.906 94,9 

Ivaí 506 572 575 1.117 1.148 1.201 137,4 

Mallet 117 265 333 421 472 510             335,9 

Prudentópolis 2.439 3.819 3.890 5.011 5.488 5.671             132,5 

Rebouças 810 1.327 1.384 1.547 1.796 1.931             138,4 

Rio Azul 811 1.201 1.219 1.392 1.523 1.607 98,2 

Território Centro-Sul 12947 18834 19788 24602 27938 30005 131,8 

Estado do Paraná 986.826 1.169.755 1.210.694 1.503.552 1.734.589 1.841.473 86,6 

Fonte: SANEPAR/SAAE.

* A variação percentual de Inácio Martins corresponde ao período entre 2003/2010.

Obs.: A Sanepar não disponibilizou os dados para Fernandes Pinheiro, Guamiranga e Teixeira Soares.
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1.6.5) Energia elétrica
Entre 2003 e 2010, o número de consumidores de energia elétrica, em todas as categorias (incluindo os estabelecimentos rurais), cresceu em 

29,7%, passando de 58.224 para 75.507 consumidores. Nas áreas rurais especificamente houve uma elevação de 35,1% no número de consumidores 
de energia elétrica, passando de 20.421 para 27.584 consumidores. Os municípios que apresentaram as taxas mais altas de expansão da eletrificação 
rural foram Fernandes Pinheiro (90,2%), Irati (60,8%) e Ivaí (59%). Dentre os municípios que cresceram abaixo do índice territorial, cabe ressaltar o 
fraco desempenho do processo de ampliação da rede elétrica rural em Imbituva, que teve um acréscimo de apenas 8,8%, e de Inácio Martins e Mallet 
que tiveram uma elevação de aproximadamente 16,5%.

1.7) INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PRODUTIVAS

1.7.1) Estrutura agrária
No Território Centro-Sul, de acordo com os dados divulgados pelo Censo Agropecuário de 2006, existe um total de 24.782 estabelecimentos rurais, 

ocupando uma área equivalente a 643.064 ha. Desse total, deve-se destacar a importância do Município de Prudentópolis para o território, uma vez que 
sozinho representa 31,5% dos estabelecimentos rurais e 23,5% da área rural. 

Esses estabelecimentos podem ser classificados, genericamente, em dois grandes tipos: agricultura familiar e agricultura não familiar (patronal ou em-
presarial). Os estabelecimentos enquadrados como pertencentes à agricultura familiar somam 21.920 e ocupam 290.551 ha. Isso corresponde a 88,5% 
do total de estabelecimentos e a 45,2% da área total dos estabelecimentos rurais do Território. Por sua vez, os estabelecimentos classificados como não 
familiares somam 2.862 e possuem 352.512 ha. Percebe-se assim a profunda desigualdade na distribuição das terras no Território, na medida em que 
11,5% dos estabelecimentos detêm 54,8% da área ocupada, Quadro 17.

Quadro 17. Número e Área Total dos Estabelecimentos Familiares e Não Familiares nos Municípios do Território Centro-Sul 
– 2006.

MUNICíPIOS Nº Estab.  
Total

Área Total  
(ha)

Agricultura familiar Agricultura 
Não familiar

Agricultura  
familiar (%)

Agricultura Não 
familiar (%)

Nº Estab. Área (ha) Nº 
Estab. Área (ha) Nº Estab. Área (ha) Nº 

Estab.
Área 
(ha)

F. Pinheiro 566 26 454 472 5 575 94 20 879 83,4 21,1 16,6 78,9

Guamiranga 1 145 16 729 1 053 9 582 92 7 147 92,0 57,3 8,0 42,7

Imbituva 2 100 52 474 1 841 19 223 259 33 250 87,7 36,6 12,3 63,4

Inácio Martins 563 35 232 428 8 830 135 26 402 76,0 25,1 24,0 74,9

Ipiranga 1 656 59 952 1 483 16 847 173 43 104 89,6 28,1 10,4 71,9

Irati 2 991 71 035 2 587 39 292 404 31 743 86,5 55,3 13,5 44,7

Ivaí 1 853 45 359 1 641 25 407 212 19 952 88,6 56,0 11,4 44,0

Mallet 1 496 48 592 1 267 23 101 229 25 491 84,7 47,5 15,3 52,5

Prudentópolis 7 810 150 816 6 980 90 046 830 60 770 89,4 59,7 10,6 40,3

Rebouças 1 631 31 347 1 512 15 650 119 15 697 92,7 49,9 7,3 50,1

Rio Azul 1 903 34 847 1 787 23 931 116 10 916 93,9 68,7 6,1 31,3

Teixeira Soares 1 068 70 227 869 13 069 199 57 158 81,4 18,6 18,6 81,4

Território 24 782 643 063 21 920 290 551 2 862 352 512 88,5 45,2 11,5 54,8

Paraná 371 051 15 286 534 302 907 4 249 882 68 144 11 036 652 81,6 27,8 18,4 72,2
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006.

Na comparação com os dados paranaenses, deve-se ressaltar que o percentual dos estabelecimentos familiares no Paraná alcança 81,6% e o da área 
corresponde a 27,8%. Percebe-se, então, que tanto em termos de número de estabelecimentos quanto, principalmente, em termos de área ocupada pela 
agricultura familiar os dados do Território demonstram o peso significativo ocupado por essa categoria na estrutura agrária territorial. 
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1.7.2) Condição do produtor quanto a posse da terra
O Censo Agropecuário classifica esses estabelecimentos conforme a condição do produtor (proprietário, assentado sem titulação definitiva, arrenda-

tário, parceiro, ocupante e produtor sem área). Os proprietários totalizam 19.666 e ocupam 591.935 ha, correspondendo, respectivamente, a 79,4% 
e 92%. Em segundo lugar, aparecem os ocupantes, com 7,9% dos estabelecimentos e 2,8% da área. Os estabelecimentos ocupados por arrendatários 
representam 6,7% e abrangem 3,3% da área. Os assentados de Reforma Agrária que ainda não possuem a titularidade definitiva das terras representam 
apenas 1,2% dos estabelecimentos e 0,7% da área, Quadro 18.

 

Quadro 18. Condição do Produtor em Relação às Terras (%) nos Municípios do Território Centro-Sul – 2006.

MUNICíPIOS

Proprietário
Assentado sem 
titulação  
definitiva

Arrendatário Parceiro Ocupante Produtor 
sem-área 

Nº  
Estab.

Área 
(ha)

Nº 
Estab.

Área 
(ha)

Nº 
Es-
tab.

Área 
(ha)

Nº 
Estab.

Área 
(ha)

Nº 
Estab.

Área 
(ha)

Nº 
ESTAB

Fernandes Pinheiro 81,3 96,1 2,8 0,8 7,8 2,6 1,4 0,1 6,4 0,4 0,4

Inácio Martins 82,2 95,0 4,6 1,0 0,5 0,6 0,4 4,6 3,3 7,6

Mallet 90,6 98,3 0,1 2,5 1,0 0,6 0,1 1,3 0,5 4,9

Rebouças 77,3 94,4 0,2 0,0 14,5 3,3 1,0 0,3 3,4 1,9 3,6

Prudentópolis 80,5 92,0 0,4 0,6 3,9 1,7 4,3 2,4 8,9 3,4 2,0

Ipiranga 74,0 94,4 0,2 0,0 10,9 3,3 0,2 0,0 9,9 2,3 4,8

Irati 77,7 89,3 1,0 0,1 7,0 5,1 0,8 0,2 11,6 5,3 2,0

Ivaí 77,1 90,5 0,2 0,1 7,2 4,5 5,6 1,3 7,7 3,6 2,3

Rio Azul 78,7 87,9 0,4 0,4 9,7 7,2 1,7 0,8 7,8 3,6 1,8

Guamiranga 82,4 92,0 0,8 0,6 7,2 4,2 2,0 0,6 4,7 2,6 2,9

Imbituva 82,6 90,2 0,7 0,2 8,2 4,3 0,6 3,8 7,0 1,5 1,0

Teixeira Soares 64,3 89,1 14,6 4,2 8,1 4,5 0,1 11,2 2,0 1,7

Território 79,4 92,0 1,2 0,7 6,7 3,3 2,3 1,1 7,9 2,8 2,5

Paraná 80,3 90,3 3,4 2,0 6,9 5,3 2,1 1,1 4,9 1,3 2,4

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006.

1.7.3) Local de residência do produtor
Os estabelecimentos rurais podem ser ordenados ainda em função do local de residência da pessoa que o dirige. No Território Centro-Sul, devido 

às características locais da agricultura familiar predominam os estabelecimentos dirigidos por pessoas que residem em seu espaço interior (88,8%). Os 
estabelecimentos dirigidos por pessoas que moram na zona rural do próprio município chegam apenas a 5% do total, enquanto que aqueles que são 
conduzidos por pessoas que residem nas áreas urbanas do próprio município perfazem 4,7% do total de estabelecimentos rurais. Outros 1,5% dos esta-
belecimentos são dirigidos por pessoas que residem em outro município, predominantemente em suas zonas urbanas, Quadro 19.
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 Quadro 19. Pessoas que Dirigem o Estabelecimento, por Local de Residência, nos Municípios do Território Centro-Sul – 2006.

MUNICÍPIOS

Estab.
Total

No próprio Estabeleci-
mento

Na zona 
urbana do 
município 

Na zona 
rural do 
município

Na zona 
urbana de outro 
município

Na zona 
rural de outro 
município

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Fernandes Pinheiro 566 509 89,9 3 0,5 20 3,53 31 5,5 3 0,5

Inácio Martins 563 454 80,6 69 12,3 23 4,1 13 2,3 4 0,7

Mallet 1.496 1.396 93,3 83 5,5 12 0,8 4 0,3 1 0,1

Rebouças 1.631 1.569 96,2 39 2,4 8 0,5 15 0,9 -

Prudentópolis 7.810 6.699 85,8 382 4,9 664 8,5 46 0,6 19 0,2

Ipiranga 1.656 1.576 95,2 32 1,9 8 0,5 35 2,1 5 0,3

Irati 2.991 2.720 90,9 139 4,6 92 3,1 30 1,0 10 0,3

Ivaí 1.853 1.559 84,1 135 7,3 119 6,4 30 1,6 10 0,5

Rio Azul 1.903 1.810 95,1 49 2,6 38 2,0 6 0,3 -

Guamiranga 1.145 986 86,1 29 2,5 82 7,2 28 2,4 20 1,7

Imbituva 2.100 1.824 86,9 110 5,2 141 6,7 8 0,4 17 0,8

Teixeira Soares 1.068 907 84,9 87 8,1 44 4,1 28 2,6 2 0,2

Território Centro-Sul 24.782 22.009 88,8 1.157 4,7 1.251 5,0 274 1,1 91 0,4

Paraná 371.051 281.031 75,7 48.918 13,2 23.757 6,4 14.162 3,8 3.183 0,9

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006.

A utilização das terras define outro importante critério de classificação dos estabelecimentos rurais, segundo o IBGE. De acordo com esse critério, em 
2006, existiam 24.738 estabelecimentos que possuíam 287.917 ha ocupados com lavouras, o que correspondia a 99,8% do total de estabelecimentos 
do Território Centro-Sul e a 44,8% da área total. No caso das áreas destinadas às pastagens, observa-se que as atividades que dependem de pastagens 
eram desenvolvidas em 11.880 estabelecimentos (47,9% do total), ocupando 79.401 ha (12,3%). Havia ainda 232.990 ha (36,2%) reservados como 
áreas de matas e florestas, distribuídas em 22.866 estabelecimentos (92,3%). Restam, por fim, 40.160 ha (6,2%) destinados a outras finalidades 
(construções, benfeitorias, caminhos, terras degradadas e inaproveitáveis para agricultura ou pecuária), Quadro 20.

Quadro 20. Utilização das Terras, Segundo o Número de Estabelecimentos, nos Municípios do Território Centro-Sul – 2006.

MUNICíPIOS
Total Lavouras Pastagens Matas e Florestas Outras Áreas

Nº ESTAB Área ha Nº ESTAB Área ha Nº ESTAB Área ha Nº ESTAB Área ha Nº ESTAB Área ha

F. Pinheiro 566 26.454 514 12.675 145 1.383 402 10.649 367 1.667

Guamiranga 1.145 16.729 1.131 8.217 467 2.829 804 4.815 782 797

Imbituva 2.100 52.474 2.168 27.550 818 3.808 1.729 18.742 1.340 1.809

Inácio Martins 563 35.232 426 4.609 476 6.638 688 21.579 304 2.141

Ipiranga 1.656 59.952 1.676 28.626 916 7.205 1.327 20.639 1.213 3.175

Irati 2.991 71.035 2.949 38.216 1.811 7.412 2.601 20.319 2.257 4.847

Ivaí 1.853 45.359 1.878 26.058 885 5.153 1.514 11.441 1.267 2.651

Mallet 1.496 48.592 1.431 16.182 692 5.011 1.968 23.411 1.221 3.893

Prudentópolis 7.810 150.816 8.155 58.287 3.822 29.191 7.451 54.061 6.365 9.079

Rebouças 1.631 31.347 1.426 18.060 237 1.166 852 10.149 762 1.873

Rio Azul 1.903 34.847 2.049 16.224 992 3.088 2.546 11.476 1.728 3.939

Teixeira Soares 1.068 70.227 935 33.213 619 6.517 984 25.709 802 4.289

Território 24.782 643.064 24.738 287.917 11.880 79.401 22.866 232.990 18.408 40.160

Paraná 371.051 15.286.534 335.171 6.357.246 256.197 4.752.608 250.813 3.406.495 245.346 659.466
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006.
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Estratificando-se essas informações, nota-se que as lavouras temporárias eram desenvolvidas em 84,7% dos estabelecimentos e abrangiam 41,3% 
da área total dos estabelecimentos do Território. Somente 15% dos estabelecimentos possuíam culturas permanentes, numa área correspondente a 3,4% 
do total. 

No que diz respeito à ocupação das áreas de pastagens, mais de um quarto dos estabelecimentos (27,5%) possuem áreas de pastagens naturais que 
perfazem apenas 5,5% da área total, enquanto que as pastagens plantadas e consideradas em boas condições ocupam quase a mesma área (5,6%), 
mas são encontradas em 12,3% dos estabelecimentos. As pastagens plantadas, mas em condições degradadas, ocupam somente 1% da área e existem 
em 2,3% dos estabelecimentos. As atividades voltadas para a exploração da aquicultura em tanques, lagos, açudes e/ou áreas de águas públicas são 
desenvolvidas em 5,8% dos estabelecimentos e ocupam 0,3% da área total.

As áreas de matas e/ou florestas podem ser estratificadas em quatro tipos: (i) as matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente 
ou reserva legal (39,2% dos estabelecimentos e 15,3% da área); (ii) as matas e/ou florestas naturais (excluindo as áreas de preservação permanente e 
as destinadas aos sistemas agroflorestais), encontradas em 27,4% dos estabelecimentos e em 12,2% da área; (iii) as matas e/ou florestas plantadas com 
essências florestais (14,3% dos estabelecimentos e 5,9% da área); (iv) os sistemas, que combinam áreas cultivadas com espécies florestais também 
usadas para lavouras e pastagens (11,4% dos estabelecimentos e 2,8% da área), Quadro 21.

Quadro 21. Utilização das Terras, Segundo a Área, nos Municípios do Território Centro-Sul – 1996/2006.

MUNICíPIOS
ÁREA DAS LAVOURAS ÁREA DAS PASTAGENS ÁREA DAS MATAS

1996 2006 VAR.(%) 1996 2006 VAR.(%) 1996 2006 VAR.(%)

F. Pinheiro 8.527 12.675 48,6 3.377 1.383 (59,0) 19.921 10.649 (46,5)

Guamiranga 7.512 8.217 9,4 2.087 2.829 35,6 3.221 4.815 49,5

Imbituva 22.911 27.550 20,2 8.039 3.808 (52,6) 16.487 18.742 13,7

Inácio Martins 6.363 4.609 (27,6) 12.325 6.638 (46,1) 41.577 21.579 (48,1)

Ipiranga 27.945 28.626 2,4 17.614 7.205 (59,1) 22.452 20.639 (8,1)

Irati 34.113 38.216 12,0 11.100 7.412 (33,2) 16.352 20.319 24,3

Ivaí 29.640 26.058 (12,1) 7.382 5.153 (30,2) 6.873 11.441 66,5

Mallet 15.794 16.182 2,5 6.586 5.011 (23,9) 16.735 23.411 39,9

Prudentópolis 82.822 58.287 (29,6) 25.620 29.191 13,9 42.838 54.061 26,2

Rebouças 16.391 18.060 10,2 4.419 1.166 (73,6) 8.057 10.149 26,0

Rio Azul 18.232 16.224 (11,0) 6.630 3.088 (53,4) 11.166 11.476 2,8

Teixeira Soares 23.700 33.213 40,1 10.939 6.517 (40,4) 20.061 25.709 28,2

Território 293.950 287.917 (2,1) 116.118 79.401 (31,6) 225.740 232.990 3,2

Paraná 5.488.670 6.357.246 15,8 6.615.379 4.752.608 (28,2) 2.789.370 3.406.495 22,1

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006.

Entre os Censos Agropecuários do IBGE de 1996 e de 2006, como já apontado acima, verifica-se uma redução de -9,8% na área total declarada dos 
estabelecimentos rurais do Território Centro-Sul. As áreas das pastagens foram as que mais sofreram diminuição, passando de 116.118 ha, em 1996, 
para 79.401 ha, em 2006, o que representa uma queda de -31,6% da área destinada para esse tipo de atividade. Essa mesma tendência de queda no 
percentual das áreas ocupadas por pastagens também foi identificada no Estado do Paraná, que perdeu -28,2% dessas áreas. 

A área de matas e/ou florestas apresentou uma ligeira elevação (3,2%), uma vez que correspondia a 225.740 ha, em 1996, e passou para 232.990 
ha, em 2006. Nesse aspecto, o Território não conseguiu acompanhar no mesmo ritmo o crescimento percentual verificado no Estado, que foi de 22,1% 
nessas áreas, o que significou um incremento de 617.125 ha. 

Já as áreas destinadas às lavouras (permanentes, temporárias e forrageiras para corte) praticamente se mantiveram estáveis, tendo diminuído apenas 
-2,1%, ou seja, caindo de 293.950 ha para 287.917 ha, nesse período. Também aqui a área de lavouras do Estado do Paraná aumentou 15,8%, entre 
1996 e 2006, Quadro 22.
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Quadro 22. Evolução da Participação das Áreas, nos Municípios do Território Centro-Sul – 1996/2006.

MUNICíPIOS
ÁREA DAS LAVOURAS ÁREA DAS PASTAGENS ÁREA DAS MATAS

1996 2006 1996 2006 1996 2006

Fernandes Pinheiro 24,8 47,9 9,8 5,2 57,8 40,3

Guamiranga 53,0 49,1 14,7 16,9 22,7 28,8

Imbituva 44,2 52,5 15,5 7,3 31,8 35,7

Inácio Martins 9,5 13,1 18,4 18,8 62,0 61,2

Ipiranga 38,0 47,7 23,9 12,0 30,5 34,4

Irati 47,7 53,8 15,5 10,4 22,9 28,6

Ivaí 57,7 57,4 14,4 11,4 13,4 25,2

Mallet 33,6 33,3 14,0 10,3 35,6 48,2

Prudentópolis 48,2 38,6 14,9 19,4 24,9 35,8

Rebouças 51,9 57,6 14,0 3,7 25,5 32,4

Rio Azul 46,9 46,6 17,0 8,9 28,7 32,9

Teixeira Soares 39,8 47,3 18,4 9,3 33,7 36,6

Território 41,2 44,8 16,3 12,3 31,7 36,2

Paraná 34,6 41,6 41,7 31,1 17,6 22,3

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário.

Por fim, comparando-se a participação percentual de cada segmento em relação ao total da área dos estabelecimentos rurais do Território Centro-Sul, 
entre 1996 e 2006, pode-se notar que as áreas ocupadas com lavouras e matas e/ou florestas ampliaram a sua participação relativa no total, havendo 
uma diminuição relativa na participação da área de pastagens. No caso das lavouras, em sete municípios foi registrada uma ampliação de sua participa-
ção relativa, enquanto que o percentual ocupado por matas e/ou florestas aumentou em dez municípios do Território. Por sua vez, as áreas de pastagens 
sofreram reduções em nove municípios. 

1.7.4) Uso de máquinas e equipamentos
Um dos indicadores mais utilizados para verificar o grau de inserção dos agricultores ao processo de modernização agrícola é a relação entre o núme-

ro de tratores e o número de estabelecimentos rurais. No Território existiam em 2006, 4.931 estabelecimentos (19,9% do total) que detinham 5.801 
tratores de diferentes potências, o que representa 5,2% do Estado. Assim, se no Paraná a relação trator/estabelecimento é de 0,30, no Território essa 
relação cai para 0,23, Quadro 23.

 Quadro 23. Tratores Existentes nos Estabelecimentos Agropecuários, nos Municípios do Território Centro-Sul - 2006

MUNICíPIOS

Estab. Total Estab. com Trator Nº Trator 
Total

Nº Nº % Nº

Fernandes Pinheiro 566 125 22,08 176

Guamiranga 1.145 113 9,87 129

Imbituva 2.100 432 20,57 534

Inácio Martins 563 63 11,19 69

Ipiranga 1.656 409 24,7 528

Irati 2.991 818 27,35 940

Ivaí 1.853 446 24,07 510

Mallet 1.496 431 28,81 483
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MUNICíPIOS

Estab. Total Estab. com Trator Nº Trator 
Total

Nº Nº % Nº

Prudentópolis 7.810 964 12,34 1.046

Rebouças 1.631 331 20,29 387

Rio Azul 1.903 550 28,9 587

Teixeira Soares 1.068 249 23,31 412

Território Centro-Sul 24.782 4.931 19,9 5.801

Paraná 371.051 75.046 20,23 111.038

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006.

1.7.5) Profissionais disponíveis para atuação em Assistência Técnica
O número de Profissionais de nível médio e superior com registro/visto no CREA-PR, relacionadas à Câmara Especializada de Agronomia – CEA, que 

atuam nos municípios do Território Centro-Sul do Paraná, totalizam 572.  Considerando a hipótese de que todos atuassem na assistência técnica para 
a agricultura familiar, 22.720 famílias; cada profissional deveria ser responsável por 40 famílias. Esse número estaria dentro ao proposto pelo Instituto 
Emater, ou seja 90 famílias por técnico.

Entretanto, a realidade no Território é de 413 famílias por técnico, considerando os lotados nas Prefeituras e no Emater, sendo este número cinco 
vezes maior que o adequado.

Essa deficiência de técnicos é evidenciado na execução de políticas públicas, onde parte dos agricultores deixam de acessá-las por falta de orientação 
técnica e planejamento de suas atividades, Quadro 24.

 Quadro 24. Relação do Número de Famílias da Agricultura pelo Número de Profissionais da Câmara Especializada de 
Agronomia do CREA-PR, nos Municípios do Território Centro-Sul - 2011.

MUNICíPIOS
Famílias de 
Agricultores

Profissionais da Câmara Espe-
cializada de Agronomia

Nº de Famílias / Pro-
fissional

Nº Nº Total Nº Ater Pública Total Ater Pública

Fernandes Pinheiro 462 6 3 77 154

Guamiranga 719 17 3 42 240

Imbituva 1.649 57 5 29 330

Inácio Martins 921 12 5 77 184

Ipiranga 1.687 25 6 67 281

Irati 2.570 236 13 11 367

Ivaí 1.691 32 1 53 564

Mallet 1442 8 6 86 761

Prudentópolis 7610 21 8 69 361

Rebouças 1463 33 8 44 366

Rio Azul 1570 30 3 52 393

Teixeira Soares 936 14 1 67 936

Território Centro-Sul 22.720 572 55 40 413

Fonte: IBGE/CREA-PR, 2011.
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2) DIAGNóSTICO AVANÇADO DO TERRITóRIO CENTRO-SUL DO PARANÁ

2.1) PRINCIPAIS POTENCIALIDADES
2.1.1) Localização geográfica privilegiada com relação à proximidade de grandes centros urbanos do Estado do Paraná e também de uma malha de 

rodovias capaz de permitir a conexão com diferentes localidades do Estado, do País e dos demais países do Mercosul.

2.1.2) Ambientes naturais bem mais preservados, se confrontados a outras regiões paranaenses, tornando-se uma vantagem comparativa que lhe 
atribui um importante valor diferencial, particularmente como atrativo para o turismo rural.

2.1.3 )Integração às bacias hidrográficas dos Rios Iguaçu, Ivaí e Tibagi, constituindo-se também em um ponto de recarga do Aquífero Guarani.

2.1.4) Predomínio de pequenos estabelecimentos rurais, conformando a presença de um amplo segmento social de agricultores familiares, envolvidos 
em diferentes cadeias produtivas e com níveis tecnológicos diversificados.

2.1.5) Presença de uma diversidade de instituições governamentais (universidade pública estadual, escola técnica federal, centros de pesquisa em 
tecnologias agrícolas federal e estadual, empresa pública de assistência técnica e extensão rural, núcleos regionais das secretarias estaduais em diferentes 
áreas setoriais – educação, saúde, agricultura, trabalho, ação social, etc–, dentre outras) e organizações da sociedade civil (sindicatos de trabalhadores 
rurais e da agricultura familiar, cooperativas de crédito solidário, organizações não governamentais).

2.1.6) Preservação da diversidade cultural e de suas manifestações artísticas e simbólicas (religiosidade, artesanato, gastronomia, festas etc.).

2.1.7) Aprendizado acumulado pelas experiências de gestão social das ações territoriais e locais, bem como do funcionamento dos conselhos muni-
cipais e territorial.

2.1.8) Ambiente político mais propício para as negociações democráticas a respeito das ações territoriais necessárias para alavancar o desenvolvi-
mento territorial rural.

2.1.9) Reconhecimento da necessidade de se planejar e executar ações territoriais, a partir, de um lado, da integração das políticas públicas setoriais 
e da articulação do leque diversificado de atores sociais que atuam no Território e, de outro lado, da ampliação das fontes de recursos públicos para o 
financiamento dos projetos.

2.1.10) Conformação de uma identidade social e territorial marcada pela especificidade das relações históricas e culturais que envolvem os diferentes 
agrupamentos sociais do Território.

2.2) PRINCIPAIS LIMITAÇõES
2.2.1) Alta concentração da propriedade da terra e existência de grandes extensões de área que necessitam dos serviços de regularização fundiária.

2.2.2) Fraca capacidade de organização econômico-produtiva dos agricultores familiares e dos assentados da Reforma Agrária.

2.2.3) Fracasso de experiências anteriores de organização de associações e cooperativas agropecuárias na região.

2.2.4) Debilidade do movimento sindical rural no sentido de organizar e mobilizar os agricultores familiares para lutar por seus direitos.

2.2.5) Falta de documentação da terra dificulta o acesso dos produtores rurais às políticas públicas para as áreas rurais.

2.2.6) Limitações institucionais e técnicas das instituições regionais e municipais voltadas para prestação dos serviços públicos nas áreas de pesquisa 
agropecuária, assistência técnica e extensão rural, educação, saúde, assistência social, habitação, saneamento básico, abastecimento de água, estradas, 
transportes, comunicação, cultura, esporte e lazer, com foco na agricultura familiar.

2.2.7) Baixo grau de investimentos nas áreas de educação, formação e qualificação profissional voltadas, em especial, para atender às demandas da 
juventude rural.

2.2.8) Falta de pesquisas agropecuárias que subsidiem as iniciativas de diversificação produtiva e de inovações tecnológicas para a produção familiar.

2.2.9) Desarticulação político-institucional do poder público estadual e municipal e fragmentação na implementação das políticas públicas de desen-
volvimento rural.

2.2.10) Precariedade das condições de manutenção das estradas rurais, prejudicando o fornecimento dos serviços públicos (tais como o transporte 
escolar, a assistência técnica, o atendimento médico), a livre circulação dos cidadãos, a comercialização dos produtos agropecuários, dentre outros.

2.2.11) Processo acelerado de migração rural da juventude rural, em especial das mulheres, intensificando a masculinização nas áreas rurais e ur-
banas.

2.2.12) Processo de envelhecimento das populações rurais.
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2.2.13) Distanciamento dos Conselhos Municipais, em especial os CMDRS, do Conselho Gestor do Território Centro-Sul.

2.2.14) Falta de entendimento adequado por parte da maioria dos gestores das políticas públicas e também dos dirigentes das organizações sociais 
sobre o significado do novo conceito de ruralidade e da abordagem territorial e das implicações políticas provocadas pela introdução dessas concepções 
no debate sobre desenvolvimento rural.

2.2.15) Processo de desestruturação das comunidades rurais, de seus modos de organização social, de suas legítimas formas de manifestação cul-
tural, de seus saberes tradicionais.

2.2.16) Precariedade das instalações habitacionais em termos de condições de moradia e de acesso aos serviços de energia elétrica, saneamento 
básico, abastecimento de água e coleta de lixo e resíduos sólidos.

2.2.17) Desarticulação entre as iniciativas produtivas dos agricultores familiares e assentados e os pequenos e médios empreendimentos econômicos 
urbanos.

2.2.18) Degradação do bioma e dos recursos naturais motivada pela exploração intensa e desordenada das atividades agropecuárias. 

2.2.19) Carência de equipamentos de infraestrutura voltados para a consolidação das atividades rurais.

2.2.20) Expansão das monoculturas (grãos, fumo e madeira, principalmente) sobre as áreas de cultivo destinadas à produção voltada para a segu-
rança alimentar e nutricional.

2.2.21) Ausência de uma estrutura regional de comercialização para estimular o consumo dos produtos regionais da agricultura familiar no Território.

2.2.22) Baixo grau de participação política dos atores sociais no nível local, em particular dos agricultores familiares, assentados da Reforma Agrária 
e populações tradicionais na defesa e conquista de seus direitos.

2.1.23) Desarticulação e burocratização dos conselhos municipais, impedindo que cumpram com suas atribuições voltadas para a gestão social das 
políticas públicas no plano municipal.

3) TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIÇÃO

3.1) Temática Básica em Estudo
Assistência Técnica no Meio Rural no Território Centro-Sul do Paraná. Deficiência no quadro técnico de profissionais correlatos da Câmara Especia-

lizada de Agronomia (Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrícola, Técnico de Nível Médio nas várias modalidades) do Sistema 
CONFEA/CREA’s.

3.2) Indicação da Disponibilidade de Recursos Técnico-Profissionais
 O quadro técnico de profissionais constituem o corpo técnico do Instituto Paranaense de Assistência Técnica – Emater pertencente ao Sistema 

Estadual da Agricultura do Governo do Paraná, e das Secretarias/Departamentos de Agricultura dos municípios do território Centro-Sul do Paraná 

3.3) Justificativa da Temática Escolhida 
 A agropecuária é a base da economia no Território Centro-Sul do Paraná e a agricultura familiar é a principal responsável por esta produção. 

Esta representa 85% dos agricultores, e tem a família como responsável pela mão de obra nas atividades desenvolvidas. O quadro técnico das Institui-
ções Públicas (Instituto EMATER e Prefeituras Municipais) estão muito aquém da necessidade mínima de  profissionais para realizarem as atividades de 
assistência técnica e extensão rural demandada por esse grupo de produtores. 
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4) SEGMENTOS ECONôMICOS ATINGIDOS

4.1) INDICAÇÃO DOS SETORES SOCIAIS E ECONôMICOS DIRETA E INDIRETAMENTE 
ATINGIDOS COM A PROPOSIÇÃO

São beneficiários destas propostas agricultores familiares dos 12 municípios do Território Centro-Sul do Paraná, que deverão acessar à assistência 
técnica para melhor implantação de atividades produtivas financiadas ou não, objetivando o aumento da produtividade com aplicação de técnicas ade-
quadas, consequentemente aumenta sua renda e qualidade de vida.

5) MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA
Articulação entre os municípios envolvidos através da Associação dos Municípios do Centro-Sul do Paraná – AMCESPAR, com vistas a mobilização 

de modificação da forma de repasse de recursos para apoio dos diversos Programas do Ministério de Desenvolvimento Agrário, com vistas as Prefeituras 
Municipais como instituições objetos dos Editais de assistência técnica e extensão rural.

6) POTENCIAL ExPLORADO/LACUNAS PREENChIDAS
A existência de Secretarias/Departamentos de Agricultura em todos os 12 municípios do Território Centro-Sul do Paraná, e este fortalecido pela As-

sociação dos Municípios do Centro-Sul do Paraná, constituem um ponto forte de mobilização política para incidir no processo de mudança desejada nas 
poíticas do Ministério de Desenvolvimento Agrário.

7) VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA/ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
As fontes de recursos para atendimento às famílias de agricultores estão centradas no Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA, principalmente 

em duas Secretarias: Agricultura Familiar – SAF e Desenvolvimento Agrário – SDT, através de Editais de Chamadas Públicas destinados a instituições pré 
cadastradas, que por Projetos recebem recursos para implantação de políticas de assistência técnica e extensão rural.

8) SIGNATÁRIOS
São signatários deste Estudo a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Região de Irati – AEARI, e todas as instituições constituintes do Conselho 

Gestor do Território Centro-Sul do Paraná, que atualmente é composto por 44 instituições do Poder Público e da representação da Agricultura Familiar 
no Território.
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ANExOS

TABELA 1. PRODUÇÃO AGRíCOLA DOS PRINCIPAIS PRODUTOS, NOS MUNICíPIOS DO TERRITóRIO CENTRO-SUL

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal.

TABELA 2. PRODUÇÃO PECUÁRIA DOS PRINCIPAIS PRODUTOS, NOS MUNICíPIOS DO TERRITóRIO CENTRO-SUL

Fonte: IBGE. Produção Pecuária Municipal.

MUNICíPIOS
Feijão Fumo Milho

2000 2009 Var.(%) 2000 2009 Var.(%) 2000 2009 Var.(%)

F. Pinheiro 5.209 5.796    11,3 95 450  373,7 25.615 23.208     (9,4)

Guamiranga 925 3.960  328,1 2.596 5.252  102,3 17.940 19.430       8,3 

Imbituva 2.934 6.155  109,8 2.934 5.585    90,4 44.650 54.745     22,6 

Inácio Martins 1.020 2.700  164,7  4  13.325 13.110     (1,6)

Ipiranga 1.140 6.150  439,5 3.700 8.050  117,6 68.080 45.000   (33,9)

Irati 20.252 23.282    15,0 2.164 6.567  203,5 86.890 54.872   (36,8)

Ivaí 7.300 13.700    87,7 1.800 4.830  168,3 32.120 34.342       6,9 

Mallet 5.653 5.169    (8,6) 1.498 3.482  132,4 51.127 33.598   (34,3)

Prudentópolis 21.725 48.575  123,6 3.236 11.950  269,3 71.060 56.250   (20,8)

Rebouças 6.880 9.859    43,3 1.773 3.517    98,4 36.524 36.444     (0,2)

Rio Azul 5.122 5.035    (1,7) 4.617 10.493  127,3 46.714 30.374   (35,0)

Teixeira Soares 6.498 12.594    93,8 526 1.020    93,9 72.562 64.995   (10,4)

Território 84.658 142.975    68,9 24939 61.200  145,4 566.607 466.368   (17,7)

Paraná 494.713 787.180    59,1 64.554 151.625  134,9 7.354.043 11287878     53,5 

MUNICíPIOS
Bovinos  Galináceos Suínos

2000 2009 Var. (%) 2000 2009 Var. (%) 2000 2009 Var. (%)

F. Pinheiro 4.300 5.320 23,7 65.800 9.980 (84,8) 3.445 2.535 (26,4)

Guamiranga 4.850 5.000 3,1 38.500 18.655 (51,5) 4.020 9.830 144,5 

Imbituva 16.100 10.500 (34,8) 89.000 46.280 (48,0) 18.920 16.030 (15,3)

Inácio Martins 10.993 9.190 (16,4) 32.259 34.730 7,7 6.993 3.820 (45,4)

Ipiranga 14.378 14.630 1,8 88.190 5.500 (93,8) 18.389 15.900 (13,5)

Irati 11.500 14.950 30,0 116.000 74.800 (35,5) 19.900 22.065 10,9 

Ivaí 8.045 9.747 21,2 266.340 44.400 (83,3) 30.792 2.030 (93,4)

Mallet 6.100 6.900 13,1 213.300 632.007 196,3 19.700 15.340 (22,1)

Prudentópolis 39.113 52.200 33,5 374.071 222.700 (40,5) 49.227 67.850 37,8 

Rebouças 6.200 6.430 3,7 162.300 333.700 105,6 12.900 17.070 32,3 

Rio Azul 6.740 6.730 (0,1) 90.000 293.477 226,1 12.610 13.118 4,0 

Teixeira Soares 23.000 16.026 (30,3) 53.100 23.950 (54,9) 17.200 16.710 (2,8)

Território 151.319 157.623 4,2 1.588.860 1.740.179 9,5 214.096 202.298 (5,5)

Paraná 9.645.866 9.562.113 (0,9) 142.477.731 252.909.134 77,5 4.224.838 5.105.005 20,8 
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MUNICíPIOS
Vacas Ordenhadas Leite (mil litros)

2000 2009 Var. (%) 2000 2009 Var. (%)

F. Pinheiro 840 675 (19,6) 824 1024 24,3 

Guamiranga 1.220 870 (28,7) 1.210 1623 34,1 

Imbituva 2.800 1.900 (32,1) 2.870 1.752 (39,0)

Inácio Martins 811 1.190 46,7 655 1.130 72,5 

Ipiranga 5.092 1.440 (71,7) 13.723 3.100 (77,4)

Irati 4.000 4.210 5,3 3.720 5.553 49,3 

Ivaí 2.394 950 (60,3) 7.950 2500 (68,6)

Mallet 1.400 850 (39,3) 1.450 1010 (30,3)

Prudentópolis 5.122 5.000 (2,4) 9.402 6.930 (26,3)

Rebouças 900 2.040 126,7 1100 2.444 122,2 

Rio Azul 2.320 790 (65,9) 2.440 2370 (2,9)

Teixeira Soares 3.700 5.060 36,8 3.520 5.149 46,3 

Território 30.599 24.975 (18,4) 48.864 34.585 (29,2)

Paraná 1.155.072 1.489.241 28,9 1.799.240 3.339.306 85,6 

MUNICíPIOS
Trigo Frutas

2000 2009 Var.(%) 2000 2009 Var.(%)

F. Pinheiro 650 2.185  236,2 766 54   (93,0)

Guamiranga 474 - 373 102   (72,7)

Imbituva 3.527 - 1.409 64   (95,5)

Inácio Martins - 320 6   (98,1)

Ipiranga 2.025 4.560  125,2 307 186   (39,4)

Irati 1.869 6   (99,7) 4.758 243   (94,9)

Ivaí 1.900 - 655 1326   102,4 

Mallet 560 325   (42,0) 1120 236   (78,9)

Prudentópolis 2.785 - 2.560 884   (65,5)

Rebouças 511 5.600  995,9 886 21   (97,6)

Rio Azul 281 900  220,3 270 21   (92,2)

Teixeira Soares 4.458 1.000   (77,6) 160 11   (93,1)

Território 19.040 14.576   (23,4) 13.584 3.154   (76,8)

Paraná 700.118 2.482.776  254,6 3.939.617 1.389.218   (64,7)
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