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I – INTRODUÇÃO
PALAVRAS INICIAIS
“O saber é saber que nada se sabe. Esta é a definição do verdadeiro conhecimento.”
“Se queres prever o futuro, estuda o passado.”
“Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar
onde quer.” – Confúcio – Século 5º a.C.
Já foi destacado no livro-síntese do estudo para relevância especial para a sustentabilidade
Planos de Desenvolvimento do Paraná que nos ambiental.
últimos anos o Crea “tem feito um significativo -> Da mesma forma, qualquer processo de
esforço no sentido de dar uma contribuição ao desenvolvimento - inclusive quanto à sua
processo de pensar o desenvolvimento do Paraná, concepção e elaboração - tanto nacional quanto
pesquisando junto aos profissionais e à sociedade regional ou estadual, não pode prescindir da
paranaense a sua visão quanto às suas participação dos sistemas profissionais, em especial
necessidades e olhares ao que está sendo realizado nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências,
– e não realizado - em termos de ações tendo em vista a qualificação de seus profissionais e
correlacionadas com o desenvolvimento do estado”. das organizações nas quais participam.
É esse destaque que voltamos a enfatizar neste
documento porque está integrado no processo de
continuidade do projeto denominado Paraná
Futuro. E, por via de consequência, as suas razões
objetivas, gerais e específicas continuam as
mesmas, as quais estão reproduzidas a seguir para
quem não dispõe ou não teve a oportunidade de ler
o documento inicial.
-> Qualquer processo de desenvolvimento, tanto
estadual quanto nacional deve ter como objeto
principal os interesses da sociedade como um todo,
ou seja, sem prevalências de setores ou nichos de
interesses específicos. Além disso, deve conter

-> O Paraná, tal como o Brasil, precisa buscar o seu
futuro com compromisso ambiental, qualidade de
vida, distribuição de renda e de oportunidades para
a sociedade como um todo.
-> O Objetivo Geral é produzir um consistente
conjunto de estudos e documentos que apresentem
a contribuição do Crea-PR à modelagem e
construção abrangente de um projeto de destino e
de caminhares para o Paraná e o seu povo, na busca
do bem-viver e com respeito à qualidade técnica e
ao meio ambiente.
Dentre os Objetivos Específicos destaca-se:
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-> Realizar um conjunto de estudos que balizem: a) a
construção de uma visão abrangente e objetiva a
respeito de um projeto de desenvolvimento do
estado; b) a inserção do Sistema Crea-PR no projeto
de construção de um Paraná justo, democrático e
solidário.
-> Elaborar um sistema de informações adequado
ao processamento das informações contidas no
grande banco de dados que resulta dos estudos
realizados pelo projeto.
-> Disponibilizar para os profissionais, as entidades,
as empresas e as instituições de ensino
pertencentes ao Sistema Crea-PR informações para
subsídios de seus projetos e atividades
relacionadas, direta ou indiretamente, a processos
de desenvolvimento no estado do Paraná.

envolvendo as organizações do Sistema Crea-PR, as
organizações correlatas aos temas selecionados, os
organismos de governo e a sociedade em geral.
Aqui, a metodologia perseguida está alimentada
pela lógica popularmente difundida - e aceita quando afirma que “uma imagem vale por um
discurso de mil palavras”.
Por isso, um Caderno de Mapas expressa de modo
rápido e visual, situações de indicadores e pode ser
um instrumento valioso para análises e
diagnósticos. Ao menos, é muito útil para rápidas
percepções de situações reais e visíveis, as quais
podem estar indicando condições decorridas e
vigentes que devem ser consideradas com maior
amplitude e profundidade em determinados temas,
condições ou circunstâncias.

-> Promover um amplo debate democratizado em
todo o Paraná, com profundidade e abrangência,
Curitiba, Junho/2016
Eng. Eletricista Luiz Carlos Correa Soares
Assessor de Projetos Estratégicos da Presidência do Crea-PR
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2. GEOLOGIA E GENEALOGIA
GEOLOGIA - De acordo com a Mineropar - Serviços Geológicos do Paraná as principais rochas da cobertura
do território do Paraná estão distribuídas conforme figura e matéria transcrita e referenciada abaixor.1

“Cobertura Sedimentar Mesozoica – Abrange cerca de 12% do território (23.500 km2), constituída por

rochas formadas em ambiente fluvial e desértico. Os litotipos predominantes são arenitos, seguidos de
siltitos e argilitos que apresentam baixo potencial mineral, exceto pelas areias para construção civil e de
uso industrial.
Grupo São Bento – Cobre mais da metade do território paranaense (53%), constituído pelos derrames
basálticos da Serra Geral originados em um gigantesco evento de vulcanismo fissural continental ocorrido
no Mesozoico, além da Formação Botucatu, que são arenitos de ambiente desértico. Os basaltos dão
origem aos solos de excelente qualidade do oeste do Paraná e apresentam exploração de ágatas e
ametistas no sudoeste, além de ocorrências de minerais de cobre. Os arenitos da Formação Botucatu são
os grandes armazenadores de água do aquífero Guarani.
Grupos Passa Dois, Guatá, Itararé e Paraná - Cerca de 25% do território paranaense é ocupado pela faixa
de afloramento da Bacia do Paraná, que apresenta uma configuração de arco voltado para leste, com
largura média de 130 km e que corta o Estado de norte a sul. Este compartimento geológico é o principal
produtor de insumos energéticos procedentes de minas de carvão e xisto pirobetuminoso, registra uma
reserva de urânio em Figueira e muitas ocorrências de rochas carbonáticas adequadas à produção de
corretivos agrícolas.
Embasamento - Constitui a porção geológica basal do Estado, situada no litoral, na Serra do Mar e no
Primeiro Planalto. É constituído por ampla diversidade de ambientes geológicos e tipos litológicos que
ocupam cerca de 10% do território paranaense (21.000 km2). Esta porção é responsável por cerca de 65%

1

Cf. http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9
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do valor da produção mineral paranaense, com a Região Metropolitana de Curitiba-RMC respondendo por
cerca de 70% deste valor ou seja, 45% do total do Estado.”
GENEALOGIA – Breve Síntese histórica2 - A compreensão do processo de definição do território hoje
ocupado pelo estado do Paraná, na verdade, deve ser buscada a partir do acordo firmado entre os reinos
de Portugal e de Espanha em 7 de junho de 1492, denominado Tratado de Tordesilhas e destinado a dividir
as terras que viessem a ser descobertas na direção ocidental.
Foi um processo bastante complicado devido às idas e vindas das discussões anteriores e posteriores, bem
como as interpretações divergentes surgidas a respeito da posição efetiva da linha demarcatória entre as
áreas que pertenceriam ao domínio de cada país, chamada de Meridiano de Tordesilhas.
Em decorrência dessas interpretações, o território que viria a constituir o Paraná poderia ou não estar
parcialmente incluído na área da capitania de Santo Amaro cujo donatário era Pero Lopes de Souza. O
limite da Capitania poderia estar na altura de Iguape, como queriam os espanhóis, ou mais ao sul, como
queriam os portugueses.
Por exemplo, para o soberano português a região abrangida pela capitania de Pero Lopes de Souza iria até
a altura de Laguna. E também se diz que ele teria dado instruções para atingir a foz do Rio da Prata, então
sob o controle dos espanhóis.
Todavia, sabemos que os limites do território sob o domínio português foi sendo estendido enormemente
na direção sul e oeste, principalmente em decorrência das chamadas entradas e bandeiras.
Por outro lado, na metade do século 16 os espanhóis, vindos do oeste (Paraguai), também aqui se
estabeleceram com a chamada "República del Guayrá"3.

2

Fonte preferencial: "História do Paraná" do poeta, político e historiador curitibano, Alfredo Romário Martins
(08/09/1874 – 10/09/1948).
3

Cf. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Republica_del_Guayra.jpg
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Conforme mapa exposto acima, ela ocupou mais de 2/3 do hoje território paranaense, delimitada ao sul
pelo rio Iguaçu, a oeste pelo rio Paraná, ao norte pelo Paranapanema. Ao leste, abrangia até a bacia do
Tibagi.
Procedentes de ocupações espanholas do rio da Prata e do Paraguai, os espanhóis inicialmente foram
atraídos pela busca de ouro, prata e outros metais e de pedras preciosas, dado que essas explorações
constituíam o objetivo principal naquela época.
Foram fundadas algumas cidades, tais como Ontiveros, Ciudad Real del Guayra, Villa Rica del Espíritu
Sanctu, Tambo del Hierro, além de muitas Reduções jesuíticas.
Todavia, é de se supor que Ontiveros se situava logo abaixo do Salto de Sete Quedas e não próxima da foz
do rio Iguaçu, como está marcada no mapa referido. Teve duração efêmera, sendo substituída pela
fundação da Ciudad Real del Guayra, construída nas proximidades da foz do rio Piquiri. Como se percebe,
ambas se localizavam nas proximidades da atual cidade de Guaíra.
Villa Rica del Espíritu Sanctu, após duas mudanças de local, foi definitivamente construída junto às margens
do rio Ivaí, na foz do rio Corumbataí, no hoje município de Fênix. Permaneceu até a década de 1630,
quando toda a ocupação espanhola foi abandonada e suas cidades destruídas em razão da pressão dos
novos ocupantes do território. Ou seja, os bandeirantes portugueses, em especial os comandados por
Raposo Tavares.
Tambo situava-se junto às margens do Piquiri, provavelmente numa região ferrífera da mesorregião
Centro-Sul, mais ou menos onde hoje se localiza o município de Marquinho. A palavra Tambo deriva do
quíchua tampu e significa pouso, parada, albergue. Acresça-se que no sul do Rio Grande do Sul “tambo”
significava local de produção de leite.
No território da ocupação espanhola também foram instaladas várias reduções jesuíticas, obviamente
destinadas não apenas a tratar de questões religiosas. Como sabemos, também serviam ao trato com os
povos nativos, reais possuidores do território, como mão-de-obra para os colonizadores e. e modo muito
similar ao que fizeram as reduções portuguesas em todo o território nacional, sob os interesses dos
colonizadores portugueses, destinadas não apenas a tratar de questões religiosas. Como sabemos, também
serviam ao trato com os povos nativos, reais possuidores do território, como mão-de-obra para os
colonizadores e exploradores espanhóis. Aliás, de modo muito similar ao que fizeram as reduções
portuguesas em todo o território nacional.
O nome Paraná4 vem do guarani "para" (mar) e "anã" (parecido, parente, semelhante), o que significaria
rio grande, semelhante ao mar, tal como o Paraná, o maior rio no território paranaense, na divisa com
Mato Grosso do Sul e Paraguai. A pronúncia Paranã, com o tempo, alterou-se para a pronúncia atual.
A denominação Paraná foi estabelecida oficialmente a partir de 1853, no processo da elevação à categoria
de Província da então Comarca de Curitiba, pertencente à Província de São Paulo, que vigorou até 19 de
dezembro de 1893.
Anteriormente, em 1811, tinha havido uma tentativa frustrada de separação, liderada por Pedro Joaquim
de Castro Correia e Sá, Floriano Bento Viana, Francisco de Paula e Silva Gomes e Manoel Francisco Correia
Júnior. Em 1821, Bento Viana, que era militar, iniciou um movimento separatista que teve o nome de
“Conjura Separatista”, mas não recebeu apoio e foi rechaçada. Depois de Bento Viana, Francisco de Paula e
Silva Gomes iniciou outra tentativa, mas morreu assassinado. Por último, concluindo a trilogia dos heróis
da criação da Província do Paraná, Manoel Francisco Correia Júnior, de Paranaguá, conseguiu a
consolidação da Comarca de Curitiba em Província, a qual veio a se chamar Paraná, como já foi visto.
A denominação da Província do Paraná foi impositiva e seu primeiro presidente foi Zacarias de Góes e
Vasconcellos.
4

Cf. José Carlos Vicente Ferreira "Municípios Paranaenses – Origens e significados dos seus nomes" – Cadernos Paraná da
Gente – No. 5 - 2006
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Divisão territorial – A evolução da divisão territorial do Paraná, como era natural naquele tempo, ocorria
de forma muito lenta. Os cinco primeiros municípios criados no Paraná só começaram a ser estabelecidos
depois de um século e meio a partir do descobrimento e demoraram mais de um século para serem
efetivados, oficialmente.
O primeiro foi Paranaguá, em 1648, depois Curitiba, em 1693, São Luiz de Guaratuba da Marinha
(Guaratuba de hoje) em 1771, Castro em 1779, Antonina em 1797 e Lapa em 1806.
A seguir, no decorrer de mais de um século, isto é, até 1924 foram criados mais 53 municípios,
distribuídos por todo o território paranaense, sendo que alguns foram realocados, de sorte que em 1924
existiam 56 municípios. Sua distribuição, no entanto, ficou muito desigual em termos de dimensões e de
distribuição espacial, com grande predominância na região mais próxima do litoral, como era natural que
acontecesse.
Devido a muitas alterações havidas no quadro territorial, em 1940 havia 49 municípios, número inferior à
situação de 1924. A distribuição geográfica desses municípios era predominante na região sudeste e
nordeste do território, desde a fronteira sul com Santa Catarina até fronteira nordeste, com São Paulo.
Entretanto, a maior área geográfica estava dividida apenas entre seis municípios. O de maior dimensão
territorial era Guarapuava, ainda hoje o município de maior área territorial do Paraná. Na época, se
estendia desde a região central do estado até o rio Paraná, na fronteira com o Mato Grosso. Os outros
grandes municípios eram: Palmas e Clevelândia, na fronteira sul com Santa Catarina; Foz do Iguaçu, na
fronteira oeste, com Argentina e Paraguai; Londrina e Sertanópolis ao norte, na fronteira com São Paulo e
a noroeste com Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul.
A partir de então, ocorreram vários processos de redivisão dos municípios paranaenses. Na década de
1940 foram acrescidos 31 municípios, ficando um total 80 municípios. Na década de 1950 foram
acrescidos 82 (total 162); na de 1960 foram criados mais 122 (total 288); na de 1970 foram acrescidos
apenas 2 (total 290); na de 1980, 33 (total 323). Finalmente, nos anos 90, foram adicionados 76
municípios, perfazendo 399 municípios a partir de 1997, número que permanece até hoje.
Observa-se que as décadas de 1950, 60 e 90 foram pródigas em acréscimos de novos municípios por
razões não apenas em decorrência do grande crescimento econômico e populacional em muitas regiões
do estado, mas também por interesses políticos nem sempre racional e objetivamente justificáveis.
O mapa abaixo, reduzido, mostra figurativamente a distribuição dos municípios quanto à posição de
vulnerabilidade do solo paranaense.
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3. Metodologia para Mapas
Na elaboração dos mapas deste Tomo 01 do Caderno de Mapas5, os dados considerados também são
referentes a todos os atuais 399 municípios paranaenses, referenciados aos respectivos quantitativos totais
do estado. O banco de dados que serve de suporte ao estudo desenvolvido e, bem assim, para a elaboração
do conjunto de mapas deste Caderno, abrange cerca de três milhões de dados numéricos. E deverá estar
sempre em processo de ajustes, ampliações e atualizações.
Como tem sido destacado, a fonte inicial e principal de dados é constituída pelos estudos públicos e
publicados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – Ipardes. Todavia, são
utilizadas outras fontes de dados e informações, especificamente indicadas, conforme o caso. Como
sabemos, o Ipardes disponibiliza dados elaborados pelo próprio Instituto bem como de outras instituições de
pesquisa de dados, tais como o IBGE e órgãos estaduais do Paraná.
Salvo situações especificas e especiais, os mapas em geral são elaborados com indicadores e não com dados
absolutos. Trata-se de indicadores de variação nos períodos considerados, os quais explicitam as situações
nos anos limites do período.
O indicador da variação no período em cada município é referido ao respectivo indicador de variação geral
no estado, tomado como base para proceder ao ranqueamento de todos os municípios.
Por fim, convém destacar que há um dito da sabedoria popular o qual afirma que “uma imagem vale por um
discurso de muitas palavras”. No nosso caso, a imagem é um mapa – um mapa temático, ressalte-se – que
pode mostrar, apena num relance, realidades cuja descrição poderia tomar um tempo enorme para ser
expressa e compreendida.
Trata-se, portanto de uma ferramenta de significativa utilidade nos trabalhos de profissionais, empresas,
órgãos públicos e corpos docentes e discentes de instituições de ensino, além de outros usos correlatos.
Como se pode constatar visualmente neste Tomo, os mapas retratam exemplos elucidativos desse
fenômeno de percepção.
Todavia, faz-se necessário o aprofundamento da análise, caso a caso, para aprimorar e aprofundar análises
específicas. E, assim, possibilitar o estabelecimento de diretrizes, políticas e ações condizentes com cada
situação.

5

Ver Caderno Geral de Mapas do Projeto Paraná Futuro do Crea-PR, cópia disponível nas Regionais do Crea-PR
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DADOS GERAIS E MAPAS
INFRAESTRUTURA
1. Recursos Minerais
Contexto - Recursos Minerais é um dos setores em que o Brasil é um dos países mais bem dotados no
mundo, mesmo após todos os processos de extração predatória ocorrida desde a sua descoberta, ou seja, há
mais de cinco séculos.
Hoje, no entanto, já temos atitudes e ações com vistas a processos de preservação e recuperação das nossas
riquezas naturais. Todavia, muitas dessas iniciativas têm sido frágeis em termos de legislação coercitiva e de
fiscalização eficaz, o que continua a permitir ações predatórias. Além disso, são muito fortes as pressões,
inclusive e principalmente de empresas internacionais, para liberação de áreas de exploração até em regiões
preservadas.
É que há fortes indicativos de tendências ao esgotamento de reservas mundiais em um número muito
grande de minérios, especialmente estratégicos para tecnologias de ponta como telefones celulares, chips
de computadores, bulbos fluorescentes, catalizadores para veículos, células combustíveis, etc.
É o caso, por exemplo, da platina, índio, háfnio, térbio, tântalo, antimônio, zinco, cobre, cromo, níquel,
estanho, fósforo e outros minérios e metais raros, indispensáveis ao modelo de alto crescimento econômico
ainda vigente em algumas partes do mundo.
O Brasil e outros países da América Latina (Perú, Chile, Bolívia, México) ainda dispõem de reservas
significativas de alguns minerais, mas os processos predatórios vigentes são ameaças reais aos tempos de
existência de muitas jazidas minerais. Quanto ao Paraná, as maiores e mais diversificadas reservas do
estado estão situadas na mesorregião Metropolitana, no primeiro planalto, mais ou menos nas imediações
de Curitiba.
Assim sendo, no que se refere aos minerais prioritariamente destinados ao uso agrícola, as jazidas ficam
situadas a grandes distâncias das regiões produtoras, principalmente as do terceiro planalto, ou seja, no
noroeste, no oeste e no sudoeste do estado.
Portanto, muitas dificuldades são daí decorrentes, inclusive o respectivo encarecimento no transporte
desses insumos e também o aumento do custo da produção agrícola.
Dado que esse transporte historicamente tem se dado via rodoviária, é deveras incompreensível que não se
tenha pensado em modais de transporte mais adequados, tais como ferrovias modernas e/ou hidrovias, com
o aproveitamento das vantagens naturais dos rios paranaenses. Até porque estes, na sua maioria, correm no
sentido leste-oeste.
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1. RECURSOS MINERAIS - PR0DUÇÃO MINERAL NO PARANÁ - Toneladas
DESCRIÇÃO

2001

2002

2003

2004

005

2006

2006/2001

Percentual do Estado

97,98

97,04

98,22

98,99

98,83

98,88

-

Total Paraná

19.471.157

23.386.235

20.524.707

21.800.871

19.720.811

19.496.395

1,0013

Principais minerais (15)

19.077.084

22.693.283

20.158.579

21.581.183

19.489.154

19.278.610

1,0047

Calcário

6.696.932

6.080.338

5.698.719

6.863.842

6.839.372

6.039.207

0,902

Dolomita

3.213.682

5.630.370

4.334.688

3.649.176

2.281.908

3.628.495

1,129

Folhelho Pirobetuminoso

2.801.624

3.437.984

3.000.719

3.407.156

2.865.596

2.581.986

0,922

929.331

1.586.601

1.820.250

2.034.884

1.554.422

2.007.870

2,161

Areia

2.621.628

2.539.251

1.838.885

1.571.940

2.119.887

1.965.971

0,75

Argila

858.096

1.098.508

1.413.675

1.826.828

1.894.498

791.564

0,922

Saibro

467.534

442.478

528.792

555.413

606.872

665.901

1,424

Granito

620.819

607.505

411.119

307.406

361.634

326.705

0,526

Filito

356.209

460.374

339.294

368.739

-

317.702

0,892

Migmatito

41.495

143.835

287.300

252.222

246.957

202.397

4,878

Quartzito

14.654

12.080

12.194

26.675

108.492

181.821

12,408

Água Mineral

161.416

287.770

178.946

160.922

151.422

160.721

0,996

Diabásio

156.713

180.381

140.322

319.371

252.491

152.187

0,971

Feldspato

79.514

69.580

71.327

105.858

105.837

143.890

1,81

Talco

57.437

116.228

82.349

130.751

99.766

112.193

1,953

Basalto

Constata-se na tabela acima que os totais dos 15 minerais considerados correspondem a percentuais muito
próximos de 100%, o que significa sua predominância no estado do Paraná. Desses, pode-se estacar seis,
quantitativamente: Calcário, Dolomita, Folhelho Pirobetuminoso, Basalto, Areia e Argila, conforme
“Formação Geológica do Paraná”, visto anteriormente.
No mapa abaixo fica bem destacado que há uma predominância na existência de recursos minerais no
primeiro planalto, em especial na região próxima de Curitiba.
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2. ENERGIA ELÉTRICA
Contexto Brasil - Tendo em destaque que o Brasil é
o terceiro país do mundo com maior potencial
hidroelétrico
ainda
aproveitável,
a
hidroeletricidade tem sido a vocação histórica do
Brasil e ainda é possível ampliar significativamente
a atual capacidade instalada, respeitando os
modernos princípios de preservação ambiental e os
direitos dos residentes nas áreas atingidas pelas
barragens.
Todavia, hoje sem prejuízo da expansão da
hidroeletricidade, deve-se dar também crescente
ênfase a outras formas de energias renováveis. É o
que já vem acontecendo, entretanto ainda de
forma bastante lenta e um tanto incipiente.
Até o século passado, a capacidade total instalada
de geração hidroelétrica no Brasil era cerca de 100
mil MW, o que correspondia a cerca de 30% da
capacidade total disponível. Desta, 38% estava
inventariada e 32% estimada.
Já há algum tempo que o setor elétrico nacional
vem passando por transformações significativas,
inclusive de organização e atuação institucional.
Grandes investimentos em geração e transmissão
passaram a ser planejados e projetados e alguns
estão em operação ou em estágio avançado de
execução.
Destaque-se
que
existem
empreendimentos que geraram e/ou estão
gerando grandes disputas ambientais e sociais,
além de críticas diretas quanto a sua real utilidade,
necessidade e oportunidade. Esta discussão a ser
feita, porém é uma questão que não pertence ao
escopo deste estudo.
É também relevante destacar que os estudos e
definições quanto ao modelo energético nacional
foram negligenciados ao longo das duas ultimas
décadas do século anterior, sob os princípios
neoliberais do Estado mínimo e do poder
autorregulador e planejador do mercado. Duas
evidentes falácias, como já foi sobejamente
comprovado na prática.
Em decorrência da falta de planejamento no setor
energético brasileiro, as privatizações e a total
submissão ao mercado, produziram como
resultados não apenas o apagão ocorrido no inicio
da década passada, mas também um disparatado
aumento das tarifas e algumas tentativas
irracionais de mudança do modelo para dar
prioridades à energia térmica, entre outras ideias

absurdas e
indesejáveis.

de

consequências

obviamente

Todavia, foi retomada a centralidade do
planejamento integrado de longo prazo e alcance e
assumido o objetivo de implantar a universalização
do uso da energia, visando em especial as
comunidades ainda não atendidas. Entretanto,
alguns nós existentes não foram desatados como,
por exemplo, a continuidade do cumprimento de
contratos lesivos aos interesses do país bem como
a garantia de lucro certo aos investidores, o que
contrasta com a tentativa de dar força à
modicidade tarifária.
Contexto Paraná – O território paranaense
constitui uma das regiões brasileiras de maior
potencialidade hidroelétrica já aproveitada. Em
termos de petróleo, na região de São Mateus do
Sul há um já antigo processo de exploração de xisto
pirobetuminoso para produção de derivados, ainda
em atividade.
Em que pese a discussão da questão da
distribuição dos seus resultados, o pré-sal é já um
fato concreto e existem reservas disponíveis “ofshore” no espaço “reservado” ao Paraná. Em
termos de carvão mineral, também há um antigo
processo de exploração e geração de energia ainda
em operação.
Nos últimos anos, tem ocorrido um grande e
intensivo processo de aproveitamento de biomassa
para produção de energia, sob diversas formas,
inclusive no Paraná. Nesse rumo, outras fontes
também podem ser exploradas no nosso estado, o
qual possui grande vocação agropecuária, como é
notório.
Princípios e diretrizes a considerar
De plano, pode-se elencar alguns princípios e
diretrizes, que podem e devem ser considerados.
1. Acesso à energia como um direito fundamental
dos seres humanos.
2. Importância permanente de um projeto de
crescimento com planejamento energético
ousado
e
contínuo,
ampliação
dos
investimentos relativos a pesquisas e estudos
quanto a energias renováveis.
3. Discussão sobre o setor energético e a matriz
energética no Brasil que leve em consideração
dois aspectos: energias de fontes renováveis
(Biomassa, Eólica, Solar, Hidráulica, Carvão
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Vegetal, Marés) e energias de fontes não
renováveis ou fósseis (Petróleo, Gás, Carvão
Mineral, Nuclear). O destaque e as prioridades
devem ser para as fontes renováveis.
4. Prioridade para aplicação de recursos não
apenas na hidroletricidade, mas também para
energias alternativas.
5. Universalização do uso da energia com
economicidade, modicidade tarifária, conservação
da energia, preservação do meio ambiente.

6. Adequação, equilibrio e racionalidade entre o
modelo energético e a legislação ambiental para
equalizar e agilizar os processos de licenciamentos
de projetos energéticos.
7. Modelo energético como instrumento de
integração sul-americana - em especial no
Mercosul - tendo em vista a privilegiada posição
geográfica.

DADOS GLOBAIS DO PARANÁ
CONSUMO ANUAL (MWH)
Totais
Residencial

DADOS ANUAIS
2001
2011
25.844.562
17.472.427
6.299.275
4.433.615

Variação %
11/01
13/01
54,47
60,93

2013
28.118.483
7.090.296

52,21

59,92

Secundário (Industrial BT)

7.502.279

7.613.873

6.928.548

2,91

-7,65

Comercial

2.698.375

4.806.149

5.197.882

91,33

92,63

Rural

1.153.589

1.888.743

2.111.004

78,11

82,99

Outras Classes

1.684.569

2.151.288

2.352.747

35,54

39,66

-

3.085.234

4.438.006

-

-

2001

2011

2013

Totais

3.023.531

4.034.196

4.308.458

11/01
37,6

13/01
42,50

Residencial

2.378.349

3.123.826

3.428.224

38,79

44,14

46.412

81.885

95.574

91,24

105,93

255.206

324.252

347.597

31,7

36,20

306.253

375.762

379.377

23,8

23,88

37.311

52.479

57.686

48,9

54,61

-

36

130

-

13/01
12,93

Livre (Industrial AT)
CONSUMIDORES

Secundário (Industrial BT)
Comercial
Rural
Outras Classes
Livre (Industrial AT)
CONSUMO/CONSUMIDOR (MWH)

2001

2011

2013

Totais

5,779

6,487

6,526

11/01
12,26

Residencial

1,864

2,044

2,068

9,67

10,96

161,645

86,983

72,494

-46,19

-55,15

10,573

15,361

14,954

45,28

41,43

3,767

5,419

5,564

43,87

47,71

45,149

41,097

40,785

-8,98

-9,66

-

33.553,32

34.138,508

-

-

Setor Secundário (Industrial BT)
Comercial
Rural
Outras Classes
Livre (Industrial AT)

Observações – 1. Nos períodos considerados ocorreram crescimentos no consumo Total e no Residencial, os
quais podem ser admitidos como normais. Ou seja, mais ou menos 4,5% ao ano.
2. Houve uma redução no consumo do setor Industrial BT em decorrência do novo modelo do setor elétrico
implantado em 2003 e, em especial, pela criação do chamado “mercado livre”. Os dados expressos
confirmam essa interpretação.
3. No setor Rural ocorreu um crescimento significativo no consumo e menor no número de consumidores.
Isso significa um aumento maior nas cargas já instaladas e menor crescimento espacial. Isso está
demonstrado na variação do consumo por consumidor.
4. No setor Comercial também ocorreu um fenômeno muito similar ao Rural.
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5. No setor denominado Outras Classes a variação decorreu mais ou menos como no caso geral e residencial,
porém com decréscimo no consumo por consumidor.

Observações – O mapa acima expressa a variação do consumo geral por consumidor, no período
considerado, em todos os municípios do Paraná com classificação por indicadores no ranking estadual.
Parâmetros similares são considerados para os mapas referentes ao atendimento Residencial e Rural,
mostrados a seguir.
Nota-se que há um razável equilíbrio em praticamente todas as regiões do estado, com crescimentos um
tanto maiores nas regiões de povoamentos mais recentes (noroeste, oeste e sudoeste) e crescimentos
menores nas regiões mais antigas (sul, litoral e norte pioneiro). O que pode ser entendido como bastante
natural e lógico.
Os mapas seguintes (Resencial e Rural) apresentam diferenças significativas em termos de variação, por
certo também como reflexo do êxodo rural e consequente crescimento de áreas urbanas.
No caso Rural, ocorre uma razoável diferençiação das regiões centro-oeste e oeste em relação às demais.
Tendo em vista as condições privilegiadas do Paraná em termos de produção de energia elétrica, esta com
certeza não apresenta problemas para o desenvolvimento do estado. Ao contrário, tem sido um forte
instumento de desenvolvimento, desde há várias décadas.
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3 - SANEAMENTO
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CONTEXTO - Até a década de 1960 as questões de
saneamento eram resolvidas no âmbito do
município. No início da década seguinte, com o
advento do Planasa – Plano Nacional de Saneamento
Básico, foi instituído um primeiro esboço de uma
política nacional de saneamento.
Entretanto, essa política foi interrompida com o fim
do Planasa em 1986 e, em consequência o Brasil
ficou sem políticas e diretrizes por duas décadas, até
o advento da Lei 11.445 (05/01/2007), quando
foram estabelecidas diretrizes nacionais de
saneamento para integrar, alterar ou revogar a
legislação anterior. Um exemplo disso é a
obrigatoriedade dos Planos Municipais de
Saneamento Básico, vinculados ao Plano Nacional de
Saneamento Básico, Plansab.
A responsabilidade pelos serviços permanece como
responsabilidade e obrigação do poder municipal,
porém pode ser delegada a empresas municipais,
regionais ou estaduais, podendo ser estatais ou
privadas. Os Planos Básicos devem ter um horizonte
de 20 anos, avaliados anualmente e revisados a cada
4 anos, de preferência coincidentes com planos
plurianuais - PPAs.
O Plansab 2013 adota e/ou define os conceitos de
abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, limpeza urbana de resíduos sólidos,
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas,
universalização dos serviços em âmbito nacional.
Assim também a ampliação do acesso ao
saneamento básico para todos os domicílios
ocupados.
Todavia, o Ipea, nas primeiras análises realizadas a
partir dos dados da PNAD 2007 – Pesquisa Nacional
por Amostrata de Domicílios, disponibilizados em
documento de outubro/2008 pela Presidência da
República, conclui que há muitas desigualdades
regionais, setoriais (urbano x rural), raciais e
socioeconômicas nos serviços de abastecimento de
água. As mesmas conclusões se aplicam ao
esgotamento sanitário, onde as desigualdades são
mais profundas. No que tange aos resíduos sólidos
urbanos, as desigualdades regionais e sociais são
menos evidentes, sendo mantidas, ainda, as
desigualdades setoriais.

Na primeira década do século 21 aconteceram
importantes avanços para o saneamento, para além
de bons indicadores quantitativos. A criação, em
2003, do Ministério das Cidades e da Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental no seu âmbito
atendeu a uma antiga aspiração dos sanitaristas.
Também a promulgação da Lei nº 11.107/2005 – Lei
dos Consórcios Públicos e a Lei nº 11.445/2007 – da
Política Nacional de Saneamento, significaram
fundamentais avanços sob o ponto de vista
institucional.
Todavia, avalia-se que a universalização do
tratamento e distribuição de água, do recolhimento,
tratamento e destinação dos esgotos e resíduos
sólidos, bem com da drenagem nas cidades
brasileiras exigiria o investimento mínimo anual em
torno de R$ 10 bilhões, durante os próximos 20
anos.
Princípios e diretrizes
Os princípios estão claramente estabelecidos nas
citadas Leis. Todavia, há desafios a serem pontuados
e enfrentados a partir do arcabouço jurídico
estabelecido.
Diferentemente das outras políticas públicas - como
transporte, habitação, saúde, meio ambiente e
recursos hídricos - não se conseguiu estabelecer um
Sistema de Saneamento, o que tem dificultado uma
atuação orgânica nessa política pública.
Cumprindo recomendação do Conselho das Cidades,
a SNSA por meio de um pool de universidades sob a
coordenação da UFMG elaborou um Panorama do
Saneamento Básico no País, estudo esse que é o
subsídio central para a definição de novos planos
PLANSAB, preconizados na lei aprovada.
Portanto, necessário se faz o acompanhamento por
parte dos estados e municípios quanto à
implementação de instituições regulatórias dos
serviços e na elaboração dos planos municipais e
estaduais.
Nos dados referentes ao Paraná, que veremos a
seguir, quanto a fornecimento de água bem como
no atendimento de esgoto, só foi possível obter
informações coerentes fornecidas ao Ipardes pela
Sanepar.

No que diz respeito ao manejo das águas pluviais
urbanas, os episódios de acidentes recorrentes que
temos presenciado são exemplos suficientemente
fortes da situação atual de nossas cidades.
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E ATENDIMENTO DE ESGOTO
DADOS ANUAIS

VARIAÇÕES %

ÁGUA - UNIDADES
ATENDIDAS

2001

2011

2013

11/01

13/01

13/11

Totais

2.409.628

3.192.062

3.454.867

32,47

43,38

8,23

Residenciais

2.199.063

2.904.002

3.146.437

32,06

43,08

8,35

Comerciais

166.323

231.743

249.145

39,33

49,80

7,51

Industriais

9.923

12.063

12.799

21,57

28,98

6,10

Utilidade Pública

14.997

20.456

21.602

36,40

44,04

5,60

Poder Público

19.322

23.798

24.884

23,17

28,79

4,56

DADOS ANUAIS
2001
2011
2013
1.967.747
2.623.892
2.824.343

11/01
33,34

Residenciais

1.792.567

2.390.883

2.560.529

33,38

42,84

7,10

Comerciais

132.178

177.372

188.684

34,19

42,75

6,38

Industriais

9.604

11.862

12.417

23,51

29,29

4,68

Utilidade Pública

14.758

20.217

21.220

36,99

43,79

4,96

Poder Público

18.640

23.558

24.649

26,38

32,24

4,63

ÁGUA - LIGAÇÕES
Totais

VARIAÇÕES %
13/01
43,53

13/11
7,64

Observações - Na tabela acima destacam-se as variações percentuais para unidades atendidas totais,
residenciais e comerciais. Mostram-se razoavelmente equilibradas e equivalentes entre si. E do mesmo
modo, para as ligações.
ESGOTO - UNIDADES
ATENDIDAS
Totais

2001
1.042.902

DADOS ANUAIS
2011

2013

11/01

VARIAÇÕES %
13/01

1.947.290

2.233.508

86,72

114,16

14,70

13/11

Residenciais

930.236

1.755.650

2.015.324

88,73

116,65

14,79

Comerciais

99.792

172.947

189.744

73,31

90,14

9,71

Industriais

2.196

4.235

5.351

92,85

143,67

26,35

Utilidade Pública

4.921

10.370

11.748

110,73

138,73

13,29

Poder Público

5.757

10.147

11.341

76,25

96,99

11,77

11/01
33,34

VARIAÇÕES %
13/01
-15,31

13/11
-36,49

ESGOTO - LIGAÇÕES

DADOS ANUAIS
2011
2013
2.623.892
1.666.528

Totais

2001
1.967.747

Residenciais

1.792.567

2.390.883

1.503.120

33,38

-16,15

-37,13

Comerciais

132.178

177.372

135.736

34,19

2,69

-23,47

Industriais

9.604

11.862

4.483

23,51

-53,32

-62,21

Utilidade Pública

14.758

20.217

11.568

36,99

-21,62

-42,78

Poder Público

18.640

23.558

11.246

26,38

-39,67

-52,26

OBSERVAÇÕES - Quanto ao atendimento de esgoto, as variações são muito díspares. Além disso, cerca de
2/3 dos municípios não possuem coleta de esgoto. Ou seja, o atendimento de esgoto é concentrado nas
grandes e médias cidades paranaenses. Levando em consideração que saneamento e saúde pública têm
estreitas correlações, singelamente pode-se perguntar: as populações menores, das demais localidades,
como devem ser consideradas?
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OBSERVAÇÕES – São enormes as divergências entre quantitativos bem como nas variações, no período
considerado, quanto a unidades atendidas e ligações para fornecimento de água e para atendimento de
esgoto. Este, já vimos, está como prerrogativa apenas da população de cerca de 1/3 dos municípios
paranaenses.
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4 - Transporte
DADOS GERAIS DO PARANÁ

DESCRIÇÃO
PERÍODOS
Total de Veículos
Automóvel
Caminhão
Caminhão Trator
Camioneta/caminhonete
Ciclomotor
Micro-Ônibus
Motocicleta
Motoneta
Ônibus
Reboque
Semirreboque
Tratores (diversos tipos)
Triciclo
Utilitário
Outros Tipos

Quantidade
Participação %
2001
2013
2001
2013
2.511.205 5.933.845 100,00 100,00
1.664.405 3.646.388
66,28
61,45
144.574 239.304
5,76
4,03
34.572
82.515
1,38
1,39
251.971 456.686
10,03
7,70
10.715
9.674
0,43
0,16
6.812
19.137
0,27
0,32
264.957 961.790
10,55
16,21
35.120 237.059
1,40
4,00
19.726
34.235
0,79
0,58
33.553
94.207
1,34
1,59
43.917 115.442
1,75
1,95
735
1.717
0,03
0,03
148
1.981
0,01
0,03
32.563
0,55
1.147
0,02

Variação%
2013/2001
136,29
119,08
65,52
138,68
81,25
-9,72
180,93
263,00
575,00
73,55
180,77
162,86
133,61
1.238,51
-

OBSERVAÇÕES - 1. Na tabela acima constata-se que entre 2001 e 2013 ocorreu uma variação de 136%
no total de veículos, sendo que na frota de automóveis o acrécimo foi de 119%. Ou seja, em ambos os
casos o crescimento foi mais do que o dobro do quantitativo existente.
1. Um estudo comparativo que fizemos – está sintéticamente vizualizado em mapas mais adiante - entre
o crescimento populacional versus o crescimento dos veículos de transporte de pessoas, mostra que
este foi maior do que aquele. No caso dos automóveis, por exemplo, os estudos indicam que em 2001
a média era de 4 pessoas e que em 2013 passou a ser de apenas 2 pessoas por automóvel.
2. Aliás, esse fenômeno é, cada vez mais, visualmente constatável nas ruas de todas as cidades, quer
sejam grandes, médias ou pequenas. E, obviamente, também nas rodovias, mesmo com o indicativo
acima, no sentido de que outros veículos individuais ou coletivos (motos, micro-ônibus, ônibus)
tenham também aumentado com índices significativos.
3. Essas dicotomias merecem estudos específicos mais aprofundados. Todavia, ao que tudo indica, faz-se
necessário o estabelecimento de novas políticas públicas correlacionadas com essas constatações, em
especial as políticas de mobilidade urbana, bem como de mobilidade intermunicipal e interestadual.
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4.1 – MEIOS DE TRANSPORTE – VEÍCULOS
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4.2 – ÍNDICES DE PESSOAS POR VEÍCULO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
¨Os profissionais do Sistema Crea-PR pensam hoje o Paraná para poderem
contribuir na construção do futuro do Estado e da sociedade paranaense,
assim como do Brasil e do povo brasileiro!
Epígrafe das considerações finais do documento síntese do projeto Paraná
Futuro, publicado em junho/2014.
Em continuidade ao que foi destacado naquele momento, também o estudo suscintamente
condensado neste documento não tem – nem poderia ter – intensões ou pretensões de ser exaustivo.
Tão somente corresponde ao intuito de constituir mais uma ferramenta de trabalho tal que possa
contribuir – de uma maneira muito aligeirada - para análises e possíveis perspectivas de visões de
futuro e destino para nosso Paraná, sem a preocupação com planejamentos mais elaborados. Isto é
função dos planejadores, sejam eles os nossos próprios profissionais nas suas atividades cotidianas, as
empresas, as entidades, as instituições públicas e privadas. Enfim, a sociedade organizada em geral.
É nesse sentido que este estudo, agora no formato de mapas temáticos e setoriais, pretende também
colaborar com importantes setores diretamente ligados às atividades profissionais das categorias
jurisdicionadas ao Crea-PR.
Caso esse desideratum consiga ser atingido, ainda que parcialmente, consideraremos realizado o seu
objetivo principal.
Como também já foi destacado anteriormente, este documento tem o sentido de ser um indicativo a
partir do conteúdo do banco de dados montado e divulgado no site do Crea-PR, o qual estará em
contínua ampliação e atualização, dado que as atividades nele contempladas são essencialmente
dinâmicas no espaço e no tempo. Ou seja, no território e na história da sociedade paranaense.
Curitiba, Julho/2016
Engenheiro Eletricista Luiz Carlos Correa Soares
Coordenador do Projeto Paraná Futuro
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